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PREÂMBULO 

O Regulamento Interno afirma-se como um instrumento de exercício da autonomia, que pretende 

contribuir para a realização do projeto educativo (PE), assumindo-se como regulador da vida interna das 

escolas que integram o Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, para que todos os elementos da 

comunidade educativa concorram responsavelmente no sentido de um funcionamento harmonioso no 

exercício das suas funções, direitos e deveres. 

Garantindo os direitos e zelando pelos deveres, o Regulamento Interno assegura a equidade 

organizacional das diferentes escolas do agrupamento defendendo, valorizando e promovendo as suas 

diferenças identitárias.  
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PARTE I  

PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 1.º  

Objeto 

O presente documento define o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas Alexandre 

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

serviços de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar, 

no respeito estrito dos princípios consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo e das diretrizes do 

regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário. 

Artigo 2.º  

Constituição do Agrupamento 

1. O Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, homologado em 4 julho de 2012, situa-se na zona 

oriental da cidade do Porto e é constituído pelos seguintes estabelecimentos de ensino, integrados 

na rede pública de educação:  

a) A sua sede – Escola Secundária Alexandre Herculano; 

b) Seis escolas do primeiro ciclo do ensino básico com jardim-de-infância: 

i. Escola Básica da Alegria; 

ii. Escola Básica do Campo 24 de Agosto; 

iii. Escola Básica das Flores; 

iv. Escola Básica da Lomba; 

v. Escola Básica de Noêda; 

vi. Escola Básica do Sol.  

c) Duas escolas com segundo e terceiro ciclos do ensino básico:  

i. Escola Básica Dr. Augusto César Pires de Lima; 

ii. Escola Básica Ramalho Ortigão.  

2. Os referidos estabelecimentos de ensino constituem um agrupamento vocacionado para os diversos 

níveis de ensino e diferentes percursos escolares, a saber:  

a) Ensino pré-escolar; 

b) Ensino básico diurno — regular e Cursos de Educação e Formação (CEF) /vocacional; 

c) Ensino secundário diurno — Científico-Humanísticos e Profissional; 

d) Ensino Noturno — Ensino Recorrente por módulos e “Português para Todos” (cursos de 

Português para estrangeiros). 

Artigo 3.º 

Âmbito 

1. O presente regulamento aplica-se ao Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano e a todas as 

instalações, espaços e equipamentos colocados ao seu usufruto.  
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2. As referências a agrupamento constantes do presente regulamento reportam-se aos 

estabelecimentos referidos no número anterior.  

3. Este regulamento vincula todos os membros da comunidade escolar – pessoal docente, discente, não 

docente, pais e encarregados de educação dos alunos do agrupamento, membros do conselho geral, 

entidades do meio envolvente e pessoas com quem o agrupamento tem colaboração e parceria – e 

tem como objetivo responsabilizá-los perante as diferentes situações que contextualizam o processo 

educativo.  

4. O texto do Regulamento Interno deve estar disponível para consulta na página eletrónica do 

agrupamento e, em suporte de papel, nas Bibliotecas Escolares e na reprografia.  

Artigo 4.º 

Objetivos 

São objetivos deste regulamento: 

a) Assegurar, no âmbito da responsabilidade específica e da função essencial da Escola, o 

desenvolvimento eficaz do processo ensino/aprendizagem e da formação; 

b) Promover, em colaboração com as famílias e com a sociedade, e tendo em conta a 

responsabilidade de cada instituição, as outras finalidades e motivações do projeto educativo do 

agrupamento nomeadamente, no sentido do crescimento humano, cívico e cultural de toda a 

comunidade escolar; 

c) Consolidar o processo de autonomia da Escola, concretizando e regulamentando as competências 

e poderes atribuídos aos vários órgãos de gestão e administração escolar; 

d) Garantir a democraticidade de funcionamento, clarificando as áreas de intervenção de cada setor 

do agrupamento, em ordem à sua eficácia e responsabilização; 

e) Sistematizar uma relação de abertura com o meio, regulamentando o necessário equilíbrio entre 

as atividades promovidas pelo agrupamento e a comunidade envolvente. 
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Artigo 5.º 

Organograma e Estrutura Geral Organizativa 

órgãos de 

direção, 

administração e 

gestão 

    
conselho geral 

        

    

 

        

  

conselho 

administrativo 
 diretor 

 

conselho 

pedagógico       

     

 

        

   

coordenadores 

de 

estabelecimento 
 

 

 

 

     

 

              

estruturas de 

coordenação 

educativa e 

supervisão 

pedagógica 

    

departamentos 

curriculares 

 

departamentos 

escolares      

    

 

 

 

      

100 
 

grupo de 

recrutamento 
 pré-escolar 

 

2º CEB  

ensino 

regular     

             

110 
 

grupo de 

recrutamento  
1º CEB  

 

3º CEB 
 

ensino 

regular     

             

200, 210, 

220, 300, 

320, 330, 

340 e 350 

 

grupos de 

recrutamento 
 línguas 

 

secundário 
 

ensino 

regular     

             

200, 290, 

400, 410, 

420, 430 e 

530 

 

grupos de 

recrutamento 
 

ciências sociais e 

humanas 

 

outros 

percursos  

ensino 

profissional 
 

ensino 

vocacional  
CEF 

             

230, 500, 

510, 520, 

530 e 550 
 

grupos de 

recrutamento 
 

matemática e 

ciências 

experimentais 

 

ensino de 

adultos 
 

ensino 

recorrente  

português 

para todos   

             

240, 250, 

260, 530, 

600, 610 e 

620 

 

grupos de 

recrutamento 
 expressões 

        

             

910, 920, 

930   

grupos de 

recrutamento 
 

educação 

especial         

              

serviços técnico 

pedagógicos 

   

serv. técnico 

pedagógicos        
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escolar      

     

 

        

    
apoios pedagógicos 
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PARTE II 

A ESTRUTURA 

CAPÍTULO I 

Órgãos de Administração e Gestão 

Secção 1 – Conselho Geral 

Artigo 6.º  

Definição 

O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade do agrupamento, assegurando a participação e representação da comunidade educativa. 

Artigo 7.º  

Composição 

1. O conselho geral é composto por: 

a) Um representante dos alunos do Ensino Secundário diurno; 

b) Um representante dos alunos do Ensino de Educação de Adultos; 

c) Sete representantes do pessoal docente; 

d) Dois representantes do pessoal não docente; 

e) Quatro representantes dos pais e encarregados de educação; 

f) Três representantes do município; 

g) Três representantes da comunidade local. 

2. O diretor participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto. 

3. As formas de eleição ou designação dos membros do conselho geral são as estipuladas nos 

normativos legais. 

Artigo 8.º  

Mandatos 

1. O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto 

nos números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos alunos tem a duração de dois anos escolares. 

3. Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, perderem a 

qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

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

candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia o titular do 

mandato. 
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5. As vagas resultantes da cessação do mandato dos representantes do município são preenchidas por 

designação da Câmara Municipal. 

6. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros cooptados são preenchidas por 

designação das entidades representadas ou, no caso de impossibilidade, por nova cooptação. 

Artigo 9.º  

Competências 

Ao conselho geral compete: 

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

alunos; 

b) Eleger o diretor; 

c) Aprovar o PE e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o Regulamento Interno (RI) 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 dos planos anual e 

plurianual de atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

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

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no 

domínio da Ação Social Escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

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

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

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas; 

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

cumprimento do plano anual de atividades; 

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

do diretor; 

r) Decidir sobre os recursos que, nos termos da Lei ou do RI, lhe devam ser dirigidos; 

s) Aprovar o mapa de férias do diretor; 

t) Participar no processo de avaliação do desempenho do diretor; 

u) Deliberar sobre a constituição da comissão permanente e de outras comissões ou grupos de 

trabalho nas quais pode delegar as competências de acompanhamento da atividade do 

agrupamento e de elaboração do RI. 
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Secção 2 – Diretor 

Artigo 10.º  

Definição 

1. O diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. 

2. O diretor é eleito pelo conselho geral. 

Artigo 11.º  

Mandato 

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

2. Até 60 dias antes do termo do mandato do diretor, o conselho geral delibera sobre a sua recondução 

ou a abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova eleição. 

3. O mandato do diretor pode cessar: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor de Serviços da Região Norte da Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em 

motivos devidamente justificados; 

b) No final do ano escolar, por deliberação do conselho geral. Esta terá de ser aprovada por maioria 

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

respetiva gestão, fundamentada em informações e factos comprovados, apresentados por 

qualquer membro do conselho geral; 

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

cessação da comissão de serviço, nos termos da lei. 

4. Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com o mandato do 

diretor. 

5. O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada do 

diretor. 

Artigo 12.º  

Competências 

1. Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o PE elaborado pelo conselho 

pedagógico. 

2. Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral: 

i. As alterações ao RI; 

ii. Os planos anual e plurianual de atividades; 

iii. O relatório anual de atividades; 

iv. As propostas de celebração de contratos de autonomia. 
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b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido 

também, no último caso, o município. 

3. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao diretor, 

em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento; 

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

conselho geral; 

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

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar os coordenadores de escola; 

f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador dos departamentos curriculares; 

g) Designar os coordenadores dos departamentos escolares, os coordenadores dos grupos de 

recrutamento, os diretores de curso, o coordenador do programa território educativo de 

intervenção prioritário (TEIP), o coordenador dos domínios especiais do conhecimento, os 

membros da equipa do plano tecnológico da educação, o coordenador do programa de educação 

para a saúde, o representante do serviço de apoio psicopedagógico e social e os diretores de 

turma; 

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

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral; 

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

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

agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, instituições de formação, autarquias e 

coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo conselho geral; 

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

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

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

e não docente, nos termos da legislação aplicável;  

n) Convocar os conselhos de turma destinados à avaliação. 

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; 

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

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

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

6. O diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor, nos adjuntos ou nos coordenadores de escola as 

competências referidas nos números anteriores. 

7. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor. 
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Artigo 13.º  

Posse 

1. O resultado da eleição é homologado pelo serviço competente do Ministério da Educação e Ciência 

(MEC) nos dez dias úteis posteriores ao da sua comunicação pelo conselho geral, considerando-se, 

findo esse prazo, tacitamente homologado.  

2. O diretor toma posse perante o conselho geral nos 30 dias subsequentes à homologação dos 

resultados pelo serviço competente do MEC. 

Artigo 14.º  

Subdiretor e Adjuntos 

1. O diretor do agrupamento é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por três 

adjuntos. O número de adjuntos resultará do que estiver definido por Lei. 

2. O diretor nomeia o subdiretor e os adjuntos de entre os docentes de carreira que tenham pelo menos 

cinco anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no agrupamento de escolas, no prazo 

máximo de 30 dias após a sua tomada de posse. 

Artigo 15.º  

Direitos do diretor, subdiretor e adjuntos 

1. O diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais reconhecidos aos 

docentes do agrupamento. 

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. 

3. O diretor, o subdiretor e os adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente à 

categoria de origem, sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo exercício das suas 

funções. 

Artigo 16.º  

Deveres do diretor, subdiretor e adjuntos 

Para além dos deveres gerais dos funcionários que exercem funções públicas aplicáveis ao pessoal 

docente, o diretor, o subdiretor e os adjuntos 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 estatuído na lei e com os 

legítimos interesses da comunidade educativa. 
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Subsecção 1 - Coordenação de Estabelecimento 

Artigo 17.º 

 Coordenador de estabelecimento 

1. A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar e de cada escola do agrupamento é 

assegurada por um coordenador, com exceção da escola onde funciona a sede do mesmo.  

2. O coordenador é designado pelo diretor, de entre os professores em exercício efetivo de funções no 

agrupamento. 

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

mandato do diretor.  

4. O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado 

do diretor. 

Artigo 18.º 

 Competências do coordenador de estabelecimento 

Compete ao coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar:  

a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com o diretor;  

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor e exercer as competências que por este lhe forem 

delegadas;  

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

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

da autarquia nas atividades educativas.  

Secção 3 – Conselho Pedagógico 

Artigo 19.º  

Definição 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 

agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos 

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

Artigo 20º  

Composição 

1. O conselho pedagógico é composto por dezassete elementos: 

a) O diretor do agrupamento, que preside; 

b) Sete coordenadores de departamento curricular; 

c) Cinco coordenadores de departamentos escolares; 

d) O coordenador TEIP; 
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e) O representante do serviço de apoio psicopedagógico e social; 

f) O coordenador das bibliotecas escolares; 

g) Um coordenador dos domínios especiais do conhecimento;  

2. Os membros do conselho geral não podem ser membros do conselho pedagógico. 

  Artigo 21º  

Representação dos Pais e Encarregados de Educação, dos Alunos e do Pessoal Não Docente 

1.  Os representantes dos pais e encarregados de educação, dos alunos e do pessoal não docente podem 

participar nas reuniões do conselho pedagógico, quer plenárias quer de comissões especializadas, 

sem direito a voto e a convite do presidente do conselho pedagógico, quando a ordem de trabalhos 

verse, designadamente, as seguintes matérias: 

a) PE, RI, planos anual e plurianual de atividades e respetivos projetos; 

b) Critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

c) Critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

d)  Criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local e respetivas 

estruturas programáticas; 

e)  Promoção e apoio a iniciativas de natureza formativa e cultural. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação, em número de dois, são nomeados pelos 

seus representantes no conselho geral, sendo que, na ausência da resposta destes, o presidente do 

conselho pedagógico pode dirigir convites pessoais; 

3. O representante dos alunos e o do pessoal não docente é eleito separadamente pelos respetivos 

corpos de entre os seus membros e nos mesmos termos definidos para a representação no conselho 

geral. 

4. O mandato dos representantes eleitos e designados tem a duração de um ano letivo. 

Artigo 22.º  

Comissões 

1. O conselho pedagógico pode, com vista a um trabalho mais profícuo, constituir no seu seio comissões 

permanentes ou eventuais. 

2. Dependendo dos assuntos em apreciação, o presidente do conselho pedagógico pode convidar a 

participar nas reuniões de comissão outros elementos da comunidade educativa, ou a ela estranhos, 

cujo contributo considere pertinente. 

Artigo 23.º  

Mandato 

1. Os mandatos dos membros do conselho pedagógico têm a duração de quatro anos e cessam com o 

mandato do diretor. 
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2. Excetuam-se do disposto no número anterior, o coordenador TEIP e o representante do serviço de 

apoio psicopedagógico e social e o coordenador dos domínios especiais do conhecimento, cujos 

mandatos têm a duração de um ano letivo.  

Artigo 24.º  

Competências  

1. São competências do conselho pedagógico:  

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

b) Apresentar propostas para a elaboração do RI e dos planos anual e plurianual de atividade e 

emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

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

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

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

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

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

regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 

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

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

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

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

do agrupamento de escolas ou escola não agrupada e em articulação com instituições ou 

estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 

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

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

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

legislação aplicável; 

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

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

serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens; 

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

desempenho do pessoal docente.  

2. Ao conselho pedagógico compete ainda: 

a) Fixar os termos de realização das atividades de recuperação da aprendizagem; 

b) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações; 

c) Aprovar as informações das provas de exame realizadas a nível de escola e de equivalência à 

frequência, bem como das provas de exame do Ensino Recorrente não presencial. 
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Artigo 25º  

Funcionamento 

O conselho pedagógico define o seu funcionamento em regimento interno por ele aprovado.  

Secção 4 – Conselho Administrativo 

Artigo 26.º  

Definição 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do agrupamento. 

Artigo 27.º  

Composição 

O conselho administrativo tem a seguinte composição: 

a) O diretor, que o preside; 

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

c) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua. 

Artigo 28.º  

Mandato 

O mandato dos membros do conselho administrativo tem a duração de quatro anos e cessa com o 

mandato do diretor. 

Artigo 29.º  

Competências 

1. Compete ao conselho administrativo: 

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

pelo conselho geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

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

verificar a legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

Artigo 30.º  

Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

1. As estruturas de coordenação e supervisão previstas no presente RI colaboram com o conselho 

pedagógico e com o diretor no desenvolvimento do PE, no sentido de assegurar a coordenação, 
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supervisão e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a 

avaliação de desempenho do pessoal docente. 

2. A constituição das estruturas identificadas nos artigos que se seguem visa, 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;  

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

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

d) A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

3. Constituem estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica os departamentos 

curriculares e os departamentos escolares. 

4. Para o seu funcionamento, os membros respetivos definem regras próprias em regimento.  

Secção 1 – Departamentos Curriculares 

Artigo 31.º  

Definição de Departamento Curricular 

Os departamentos curriculares asseguram a articulação e gestão curricular, promovendo assim a 

cooperação entre os docentes do agrupamento e procurando adequar o currículo às necessidades 

específicas dos alunos. 

Artigo 32.º  

Composição do Departamento Curricular 

1. Os departamentos curriculares são estruturas constituídas por grupos de recrutamento e áreas 

disciplinares com afinidade científica e pedagógica. 

2. São membros de cada departamento curricular os professores que lecionam as disciplinas e áreas 

disciplinares afetas ao mesmo. 

3. A situação dos professores que lecionem disciplinas afetas a mais do que um departamento 

curricular ou disciplinas não previstas neste regulamento será definida pelo conselho pedagógico. 

4. São sete os departamentos curriculares, cuja designação e composição é a que segue: 

a) Departamento do pré-escolar, constituído pelos docentes do grupo de recrutamento 100;  

b) Departamento do 1º CEB, constituído pelos docentes do grupo de recrutamento 110; 

c) Departamento de Línguas, constituído pelos grupos de recrutamento 200 (restrito à formação 

superior em línguas), 210, 220, 300, 320, 330, 340 e 350; 

d) Departamento de Ciências Sociais e Humanas, constituído pelos grupos de recrutamento 200 

(que não estejam incluídos no departamento de línguas), 290, 400, 410, 420, 430 e 530 (que não 

estejam incluídos no departamento Expressões nem no de Matemática e Ciências 

Experimentais); 
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e) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, constituído pelos grupos de 

recrutamento 230, 500, 510, 520, 530 (que não estejam incluídos no departamento de Ciências 

Sociais e Humanas nem no de Expressões) e 550; 

f) Departamento de Expressões, constituído pelos grupos de recrutamento 240, 250, 260, 530 

(que não estejam incluídos no departamento de Ciências Sociais e Humanas nem no de 

Matemática e Ciências Experimentais), 600, 610 e 620; 

g) Departamento de Educação Especial, constituído pelos grupos de recrutamento 910, 920, 930 

bem como pelos formadores e intérpretes de Língua Gestual Portuguesa (LGP), terapeutas da 

fala, psicólogos e outros profissionais. 

Artigo 33.º  

Competências do Departamento Curricular 

1. São competências do departamento curricular: 

a) Elaborar anualmente o plano de ação do departamento, de acordo com os objetivos definidos 

pelo diretor no quadro do PE; 

b) Elaborar e aplicar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa, medidas 

de reforço das aprendizagens, nos domínios das didáticas específicas; 

c) Adequar à realidade do agrupamento os planos de estudo estabelecidos a nível nacional; 

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

agrupamento; 

e) Definir os critérios de avaliação das disciplinas que integram o departamento; 

f) Emitir parecer sobre a proposta de criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo 

local bem como propor as respetivas estruturas programáticas; 

g) Identificar necessidades de formação dos docentes que integram o departamento; 

h) Identificar necessidades de equipamento e material didático. 

2. São, ainda, competências específicas do departamento de educação especial:  

a) Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica na sensibilização e dinamização 

da comunidade escolar em relação ao direito que os alunos com necessidades educativas 

especiais têm de frequentar o ensino regular, recebendo respostas educativas de qualidade. 

b) Contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso ao sucesso educativo de todas as 

crianças e jovens, através da adaptação de estratégias, recursos, conteúdos, processos, 

procedimentos, instrumentos e tecnologias de apoio. 

c) Colaborar com os educadores de infância, professores titulares de turma e  diretores de 

turma no encaminhamento e acompanhamento de alunos com necessidades educativas 

especiais. 

d) Colaborar na implementação das medidas previstas na legislação em vigor, sublinhando as 

desenvolvidas no âmbito das modalidades específicas de educação: 

i. Educação bilingue de alunos surdos; 
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ii. Unidades de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência e surdo 

cegueira congénita; 

iii. Outras modalidades que venham a ser implementadas neste agrupamento de escolas. 

e) Participar na elaboração e na revisão dos programas educativos individuais, articulando com 

professores, encarregados de educação, técnicos especializados e, no caso dos alunos surdos 

bilingues com o formador de LGP. 

f) Colaborar na identificação das necessidades de formação, nesta área, de docentes e restante 

comunidade educativa. 

g) Apoiar os docentes na diversificação e desenvolvimento de metodologias e estratégias que 

facilitem a gestão de grupos e o trabalho cooperativo. 

h) Promover uma efetiva participação e envolvimento dos pais em todas as fases do processo 

educativo dos seus filhos cooperando, quando necessário, com as Associações de pais e 

encarregados de educação. 

i) Conjugar a sua atividade com a das diferentes estruturas da comunidade educativa, na 

programação, gestão e implementação dos programas educativos individuais dos alunos com 

NEE. 

j) Promover a existência de condições que assegurem a plena integração escolar e social dos alunos 

com NEE, devendo conjugar a sua atividade com as estruturas de coordenação e supervisão 

pedagógica, serviços de saúde, segurança social, instituições locais, regionais e serviços da 

comunidade importantes para o desenvolvimento da sua função. 

k) Colaborar com o Serviço de Apoio Psicopedagógico e Social na organização de respostas 

educativas para os alunos cujas dificuldades/restrições não justifiquem a ativação de respostas no 

âmbito da Educação Especial. 

3. São competências do departamento do pré-escolar e do 1º CEB a organização, o acompanhamento e 

a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias. 

Artigo 34.º 

 Coordenação do Departamento Curricular 

1. Os departamentos curriculares são coordenados e representados por um coordenador. 

2. O coordenador de departamento é designado de entre os docentes de carreira do agrupamento, 

detentores 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, 

por não existirem ou não existirem em número suficiente, podem ser designados docentes segundo a 

seguinte ordem de prioridade:  

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

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

curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa, delegado de grupo disciplinar ou 

representante de grupo de recrutamento; 
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c) Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados competentes para o 

exercício da função. 

4. O coordenador de departamento é eleito pelos membros do respetivo departamento, de entre uma 

lista de três docentes, propostos pelo diretor para o exercício do cargo. 

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

do diretor. 

6. O coordenador de departamento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do 

diretor, após consulta ao respetivo departamento. 

Artigo 35.º  

Competências do Coordenador de Departamento Curricular 

1. São competências do coordenador de departamento curricular: 

a) Representar o respetivo departamento no conselho pedagógico e apresentar as propostas e 

sugestões procedentes das deliberações do respetivo departamento; 

b) Manter os docentes do departamento informados acerca das deliberações do conselho 

pedagógico; 

c) Convocar e presidir às reuniões de departamento; 

d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes que integram o 

departamento; 

e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;  

f) Apresentar ao diretor o relatório crítico do trabalho anual desenvolvido pelo departamento; 

g) Proceder à avaliação interna dos docentes, em conjunto com o diretor.  

h) Propor ao diretor a aquisição de material e equipamento adequado à lecionação. 

2. São, ainda, competências do coordenador do departamento de educação especial: 

a) Colaborar com o diretor na resposta às solicitações dos serviços do MEC no âmbito da educação 

especial; 

b) Assegurar, que as solicitações pedidas aos docentes de educação especial, nomeadamente 

inscrições online para consultas e inserção na base de dados, sejam realizadas em tempo devido; 

c) Analisar a informação relativa a subsídios de educação especial, para envio à respetiva Segurança 

Social, assim como distribuição dos processos pelos docentes, de forma a organizar o processo;  

d) Assegurar uma eficaz e adequada resposta na distribuição de recursos terapêuticos, após ouvidos 

os docentes de educação especial, relativamente às terapias que o agrupamento disponibiliza; 

e) Na constituição de turmas, ouvidos os docentes de educação especial que acompanham os alunos 

com NEE, deverá analisar a necessidade ou não de uma turma reduzida;  

f) Ter em arquivo próprio os documentos resultantes dos processos de avaliação ou reavaliação, 

desenvolvidos pelas equipas de avaliação especializada.  
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Artigo 36.º  

Grupo de Recrutamento 

O grupo de recrutamento integra os docentes com habilitação específica para lecionar a respetiva 

disciplina ou área disciplinar. 

Artigo 37.º  

Competências do Grupo de Recrutamento 

São competências do grupo de recrutamento: 

a) Colaborar na prossecução das competências do departamento curricular; 

b) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoio aos docentes; 

c) Definir critérios de avaliação específicos de cada disciplina, em conformidade com os critérios 

gerais de avaliação dos alunos; 

d) Detetar problemas específicos da sua área disciplinar e providenciar no sentido da sua resolução; 

e) Elaborar as matrizes e as provas de exame das disciplinas da sua responsabilidade; 

f) Apreciar e conceder, se for o caso, pedidos de equivalência relacionados com as disciplinas do 

grupo; 

g) Propor a adoção de manuais escolares. 

Artigo 38.º  

Coordenação de Grupo de Recrutamento 

1. O coordenador de grupo de recrutamento é um docente de carreira do agrupamento, nomeado pelo 

diretor para o exercício do cargo. 

2. O mandato do coordenador de grupo de recrutamento tem a duração de quatro anos e cessa com o 

mandato do diretor. 

3. O coordenador de grupo de recrutamento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do diretor. 

Artigo 39.º  

Competências do Coordenador de Grupo de Recrutamento 

1. Compete ao coordenador do grupo de recrutamento: 

a) Colaborar com o coordenador do departamento nas tarefas de planificação da avaliação do 

desempenho dos docentes que integram o grupo disciplinar;  

b) Promover a troca de experiências e o trabalho cooperativo entre os docentes que integram o 

grupo de recrutamento; 

c) Coordenar a planificação das atividades do grupo de recrutamento; 

d) Acompanhar o cumprimento dos programas; 

e) Apresentar ao coordenador de departamento o relatório crítico do trabalho anual desenvolvido 

pelo grupo de recrutamento. 
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2. Nas áreas disciplinares com instalações próprias, compete ainda ao coordenador:  

a) Zelar pela manutenção das instalações, equipamentos e materiais escolares a seu cargo;  

b) Apresentar propostas para a aquisição de equipamento e materiais; 

c) Planificar o modo de utilização das instalações;  

d) Elaborar o inventário do equipamento e materiais;  

e) Elaborar relatório descritivo, a apresentar no final de cada ano letivo ao diretor, da utilização das 

instalações e sugerir ideias concretas para que estes espaços sejam cada vez mais valorizados 

para benefício da comunidade escolar.  

Secção 2 – Departamentos Escolares 

Artigo 40.º  

Definição de Departamento Escolar 

Os departamentos escolares asseguram a articulação interdisciplinar nos diferentes níveis e ciclos de 

ensino, promovendo sinergias e a cooperação entre os docentes do agrupamento. 

Artigo 41.º  

Composição do Departamento Escolar 

1. Os departamentos escolares são estruturas constituídas pelos diretores de turma e/ou diretores de 

curso, agrupados por ciclos de ensino e/ou cursos. 

2. São cinco os departamentos escolares, cuja designação e composição é a que se segue: 

a) Departamento do 2º CEB, constituído pelos diretores de turma deste ciclo de ensino regular; 

b) Departamento do 3º CEB, constituído pelos diretores de turma deste ciclo de ensino regular; 

c) Departamento do ensino secundário, constituído pelos diretores de turma dos cursos 

científico-humanísticos; 

d)  Departamento de Outros Percursos, constituído pelos diretores de turma e diretores de curso 

do ensino profissional, vocacional e cursos de educação e formação;  

e) Departamento do ensino de adultos, constituído pelos diretores de turma do ensino recorrente 

e formadores do ensino de “português para todos”. 

Artigo 42.º  

Competências do Departamento Escolar 

São competências do departamento escolar: 

a) Elaborar, implementar e avaliar o plano anual de atividades do departamento; 

b) Adotar medidas de gestão flexível dos currículos e outras destinadas a melhorar as 

aprendizagens; 

c) Planificar de forma concertada as atividades pedagógicas das turmas que constituem o 

departamento; 



 REGULAMENTO INTERNO �  2013-2017  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO                27 
 

 

d) Emitir parecer sobre a gestão de espaços e equipamentos; 

e) Analisar as propostas e sugestões procedentes dos respetivos conselhos de turma;  

f) Articular as atividades das turmas com as dos departamentos curriculares, promovendo a 

interdisciplinaridade e a interação entre os membros da comunidade educativa;  

g) Proceder à monitorização dos resultados escolares elaborando, no final de cada período letivo ou 

ciclo de avaliação, o mapa global de aproveitamento dos alunos a submeter a apreciação do 

conselho pedagógico. 

Artigo 43.º  

Coordenação do Departamento Escolar 

1. Os departamentos escolares são coordenados e representados por um coordenador. 

2. O coordenador de departamento escolar é um docente de carreira do agrupamento, nomeado pelo 

diretor para o exercício do cargo. 

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

do diretor. 

4. O coordenador de departamento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado 

do diretor, após consulta ao respetivo departamento. 

Artigo 44.º 

 Competências do Coordenador de Departamento Escolar 

São competências do coordenador de departamento escolar: 

a) Representar o respetivo departamento no conselho pedagógico e apresentar as propostas e 

sugestões procedentes das deliberações do respetivo departamento; 

b) Manter os docentes do departamento informados acerca das deliberações do conselho 

pedagógico; 

c) Convocar e presidir às reuniões de departamento; 

d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes que integram o 

departamento; 

e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;  

f) Apresentar ao diretor o relatório crítico do trabalho anual desenvolvido pelo departamento. 

Artigo 45.º 

Diretor de Curso 

1. O diretor de curso é um docente de carreira do agrupamento designado pelo diretor para o exercício 

do cargo. 

2. O mandato do diretor de curso tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do diretor. 

3. O diretor de curso pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do diretor. 
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Artigo 46.º 

Competências do Diretor de Curso 

Compete ao diretor de curso:  

a) Assegurar a articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes de 

formação;  

b) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica;  

c) Participar nas reuniões dos conselhos de turma, no âmbito das suas funções;  

d) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;  

e) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades promotoras de formação em contexto de 

trabalho, identificando-as, fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à 

distribuição dos formandos por cada entidade e coordenando o acompanhamento dos mesmos, 

em estreita relação com os orientadores e os monitores responsáveis pelo acompanhamento dos 

alunos; 

f) Articular, com os órgãos de gestão da escola, os procedimentos necessários à realização da Prova 

de Aptidão Profissional; 

g) Diagnosticar necessidades de emprego, em colaboração com o Serviço de Apoio Psicopedagógico 

e Social (SAPS), tendo em vista a adequação da oferta formativa da escola; 

h) Elaborar um relatório anual sobre o trabalho da direção de curso.  

Artigo 47.º 

Conselho de Turma 

1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a 

articulação entre a escola e as famílias são assegurados pelo conselho de turma, constituído pelos 

professores da turma, por dois representantes dos pais e encarregados de educação e por um 

representante dos alunos (no caso do 3º CEB e secundário). No caso de turmas com alunos surdos, o 

formador de Língua Gestual Portuguesa pode fazer-se acompanhar de um intérprete desta língua a 

fim de agilizar a comunicação. 

2. Sempre que a turma integre alunos com necessidades educativas especiais (NEE), o conselho de 

turma deverá integrar o respetivo docente de educação especial. 

3. Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos apenas 

participam os membros docentes podendo, no caso de turmas com alunos surdos, o formador de 

Língua Gestual Portuguesa fazer-se acompanhar de um intérprete de LGP. 

4. Para coordenar o trabalho do conselho de turma, o diretor designa um diretor de turma de entre os 

professores da mesma, com competência para o exercício da função e, sempre que possível, 

pertencente ao quadro do agrupamento. 

5. Para efeito da avaliação dos alunos, o conselho de turma é secretariado por um dos seus membros, 

designado pelo diretor do agrupamento de escolas. 
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Artigo 48.º  

Competências do Conselho de Turma 

Ao conselho de turma compete: 

a) Aprovar e avaliar o plano de trabalho da turma (PTT) ou outro que o venha a substituir; 

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

c) Conceber e implementar atividades em complemento do currículo proposto;  

d) Analisar as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito e concertar 

estratégias de intervenção;  

e) Promover a integração dos alunos da turma e o relacionamento entre eles, os professores e os 

encarregados de educação; 

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

prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

g) Identificar necessidades educativas especiais dos alunos, promovendo a articulação com os 

respetivos serviços técnicos; 

h) Formalizar a avaliação sumativa interna dos alunos da turma; 

i) Apreciar as propostas de avaliação de aproveitamento escolar apresentadas por cada professor 

da turma nas reuniões de avaliação, a realizar no final de cada período letivo e de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo conselho pedagógico;  

j) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, 

relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos. 

Artigo 49.º  

Competências do Diretor de Turma 

São competências do diretor de turma: 

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

educação; 

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

c) Coordenar, em colaboração com os professores da turma, a adequação de atividades, conteúdos, 

estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; 

d) Promover ações que facilitem a correta integração dos alunos da turma na vida escolar;  

e) Garantir uma informação atualizada junto dos pais e encarregados de educação acerca da 

integração dos seus educandos na comunidade escolar, do seu aproveitamento escolar, das faltas 

a aulas e das atividades escolares;  

f) Promover a participação dos pais e encarregados de educação, envolvendo-os nas atividades 

realizadas pela turma; 

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

integrador; 

h) Manter atualizado o registo de faltas dos alunos nos suportes administrativos adequados; 
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i) Apresentar ao respetivo coordenador de departamento escolar um relatório crítico anual do 

trabalho desenvolvido; 

j) Elaborar, em articulação com os docentes de educação especial e outros técnicos, o Programa 

Educativo Individual dos alunos com necessidades educativas especiais; 

k) Coordenar o Programa Educativo Individual. 

CAPÍTULO III 

SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

Secção 1 – Serviço de Apoio Psicopedagógico e Social 

Artigo 50.º   

Definição 

1. O serviço de apoio psicopedagógico e social (SAPS) integra as atividades e recursos desenvolvidos 

pelo agrupamento para promover o sucesso escolar dos seus alunos. 

2. As atividades desenvolvidas podem dirigir-se à comunidade escolar em geral, a grupos específicos de 

alunos que partilhem as mesmas necessidades ou podem ser desenhadas à medida das necessidades 

de alunos específicos. 

3. As atividades do SAPS desenvolvem-se ao longo do ano letivo sob a supervisão do diretor. 

Artigo 51.º  

Representante do SAPS 

1. O representante do SAPS é um profissional designado pelo diretor para o exercício do cargo. 

2. O representante do SAPS é designado de entre os profissionais que desenvolvem a sua atividade no 

âmbito dos diversos serviços/recursos dinamizados por este serviço. 

3. Ao representante do SAPS compete: 

a) Representar o SAPS no conselho pedagógico; 

b) Promover a troca de experiências e o trabalho cooperativo entre os profissionais que integram o 

serviço; 

c) Coordenar a planificação das atividades; 

d) Planificar o modo de utilização das instalações; 

e) Zelar pela manutenção das instalações, equipamentos e materiais escolares a seu cargo; 

f) Apresentar ao diretor o relatório crítico do trabalho anual desenvolvido pelo SAPS; 

4. O mandato do representante do SAPS tem a duração de um ano. 

5. O representante do SAPS pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do diretor. 
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Artigo 52.º  

Oferta de serviços/ Espaços 

1. O SAPS promove as seguintes atividades e espaços: 

a) Sala(s) de estudo/apoio ao estudo; 

b) Aulas de apoio; 

c) Tutorias. 

2. O SAPS pode promover, a qualquer momento, outras atividades ou organizar outros espaços para 

responder a situações concretas entretanto identificadas. 

3. As atividades referidas nos pontos anteriores são desenvolvidas por profissionais nomeados pelo 

diretor, colocados pelo MEC, em regime de voluntariado ou por profissionais de outras instituições 

no âmbito de protocolos estabelecidos para o efeito. 

4. No desenvolvimento das suas atividades o SAPS pode solicitar ao diretor o estabelecimento de 

protocolos com instituições ou organismos que possam constituir-se como recursos para a avaliação, 

planificação ou intervenção. 

Artigo 53.º   

Objetivos 

O SAPS tem como objetivos: 

a) Garantir a igualdade de oportunidades de sucesso educativo a todos os alunos, promovendo a 

existência de respostas diversificadas, adequadas às necessidades específicas dos alunos, numa 

perspetiva psicopedagógica e social; 

b) Garantir a integração socioeducativa dos alunos com necessidades educativas; 

c) Articular as respostas às necessidades educativas com os recursos existentes na escola e na 

comunidade envolvente. 

Artigo 54.º  

Sala(s) de estudo/apoio ao estudo 

1. O recurso Sala de Estudo destina-se a garantir aos alunos o apoio necessário ao esclarecimento das 

suas dúvidas e à superação das suas dificuldades. 

2. A Sala de Estudo funcionará em salas destinadas para esse efeito pelo diretor e de acordo com um 

horário que deverá ser publicitado no início do ano letivo construído de acordo com as possibilidades 

e necessidades das escolas. 

3. A Sala de Estudo terá sempre a presença de um ou mais professores com a função de apoiar os 

alunos: 

a) Na superação dos obstáculos que encontrem na realização dos seus trabalhos escolares; 

b) Na organização e rentabilização dos seus períodos de estudo; 

c) No esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos relativos à sua área de especialidade. 

4. A frequência da Sala de Estudo é livre para todos os alunos e é de frequência obrigatória para os que 
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forem para tal indicados pelo conselho de turma/professor titular de turma, desde que obtido o 

acordo dos encarregados de educação. 

Artigo 55.º  

Aulas de apoio 

1. As aulas de apoio têm como finalidade ajudar os alunos a consolidar os seus conhecimentos e 

competências ou a superar os seus problemas de aprendizagem em disciplinas específicas. 

2. Tendo em conta o estabelecido na legislação definida para o efeito: 

a)  O conselho de turma e os professores titulares de turma podem propor a frequência de aulas 

de apoio para determinados alunos; 

b) O diretor pode propor, para todos os alunos, aulas de apoio a exame às disciplinas terminais em 

que se realizem exames nacionais. 

3. As aulas de apoio devem integrar os horários dos alunos e não deverão ter mais de 10 alunos 

embora, em situações excecionais, possam funcionar com apenas um aluno. 

4. O professor que leciona a aula de apoio deve ser, preferencialmente, um professor da disciplina, ou, 

caso não seja possível, um professor do grupo de recrutamento. 

5. As propostas de aulas de apoio são feitas pelo docente da disciplina, no respetivo conselho de turma, 

ou pelo professor titular de turma. 

6. O professor proponente deverá preencher a ficha das metas não atingidas, para estas serem 

trabalhadas na aula de apoio. 

7. A autorização para a frequência das aulas de apoio é solicitada, previamente, aos encarregados de 

educação através de documento próprio. 

8. Ao conselho de turma/professor titular de turma compete indicar os alunos que deixam de beneficiar 

das aulas de apoio pedagógico, nomeadamente nas seguintes situações: 

a) Por delas já não necessitarem; 

b) Por prejudicarem o decurso dessas aulas com atitudes desadequadas;  

c) Por terem dado três faltas injustificadas. 

9. O diretor de turma/professor titular de turma deve avisar o encarregado de educação sempre que o 

aluno faltar injustificadamente. 

10. No final de cada período, o professor que leciona a aula de apoio deverá apresentar um relatório do 

desempenho do(s) aluno(s) ao conselho de turma/professor titular de turma, que deverá ser 

registado em ata de reunião do conselho de turma nos 2º e 3º CEB e Secundário ou incluir a 

avaliação final do aluno no 1º CEB.  

Artigo 56.º  

Tutorias 

1. Em situações em que as dificuldades apresentadas por um aluno ou pequeno grupo de alunos, tanto 

em termos de aprendizagem como em termos de comportamento ou de socialização, o justificarem, 

o diretor, por sugestão do professor titular de turma, do diretor de turma ou do conselho de turma, 
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poderá designar professores tutores para acompanhamento do processo educativo desses alunos. 

2. Os objetivos do trabalho do professor tutor devem ser definidos em reunião com o professor titular 

de turma/diretor de turma e com o encarregado de educação do aluno, sempre que possível. 

3. O professor tutor deve organizar um plano de trabalho, subscrito pelo professor titular de 

turma/diretor de turma, e que pode revestir as formas que se considerem vantajosas para a 

evolução do aluno, entre outras: 

a) O contacto com as famílias, no sentido de um maior envolvimento destas;  

b) O encaminhamento para profissionais adequados para ajudar a ultrapassar as barreiras 

concretas de cada aluno; 

c) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na turma e na 

escola e de aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas escolares; 

d) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades formativas. 

4. O professor tutor deverá apresentar um relatório do trabalho desenvolvido indicando em que 

medida foram atingidos os objetivos definidos que será registado em ata de reunião do conselho de 

turma nos 2º e 3º CEB e Secundário ou incluir a avaliação final do aluno no 1º CEB. 

Secção 2 – Biblioteca Escolar 

Artigo 57.º 

Âmbito 

A biblioteca escolar (BE) é um serviço constituído por um conjunto de recursos físicos (instalações, 

equipamento e mobiliário), humanos (professores, alunos, assistentes técnicos e operacionais) e 

documentais (suportes impressos, audiovisuais e informáticos), devidamente organizados de acordo com 

as diretrizes emanadas pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

Artigo 58.º 

Enquadramento geral 

1. O agrupamento dispõe de 7 bibliotecas integradas na RBE e 2 não integradas, a saber: 

a) Biblioteca da EB da Alegria (não integrada) 

b) Biblioteca da EB do Campo 24 de Agosto 

c) Biblioteca da EB das Flores (não integrada) 

d) Biblioteca da EB da Lomba 

e) Biblioteca da EB de Noêda 

f) Biblioteca da EB do Sol 

g) Biblioteca da EB Dr. Augusto César Pires de Lima 

h) Biblioteca da EB Ramalho Ortigão 

i) Biblioteca da ES Alexandre Herculano. 
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2. A BE possui um regimento interno elaborado pelos professores bibliotecários (PB), onde estão 

incluídas todas as questões de rotina e funcionamento. 

3. A BE orienta-se por um plano de ação que contempla a política documental, a dinâmica interna do 

agrupamento, a gestão de recursos humanos/ materiais e as políticas concelhias. 

4. A BE apresenta, anualmente, um plano de atividades, decorrente do plano de ação, sujeito à 

aprovação do conselho pedagógico, devendo respeitar o PE do agrupamento, o projeto de 

desenvolvimento do currículo (PDC), os objetivos definidos para o ano escolar, os objetivos gerais das 

bibliotecas escolares e os recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis à sua 

concretização. 

5. A BE avalia, anualmente, a sua ação em relação aos vários domínios propostos pelo Modelo de 

Avaliação das Bibliotecas Escolares:  

a) Apoio ao desenvolvimento curricular;  

b) Leituras e literacias; 

c) Projetos/ parcerias e atividades livrem ou de abertura à comunidade;  

d) Gestão da biblioteca escolar. 

Artigo 59.º 

Missão e objetivos 

A BE desenvolve a sua atividade, tendo em vista quatro grandes finalidades: 

a) Informativa – fornecer, recuperar e gerir informação relevante e com acesso rápido, integrando 

redes de conhecimento regionais e nacionais; 

b) Educativa - cooperar na educação permanente, facultando meios, criando um ambiente 

favorável à aprendizagem e promovendo competências de gestão da informação, no âmbito das 

atividades curriculares e não curriculares dos alunos bem como a curiosidade e liberdade 

intelectuais; 

c) Cultural - promover experiências de natureza estética, artística, criativa e de interações 

relacionais; 

d) Recreativa - incentivar a ocupação dos tempos livres, fornecendo informação, materiais e 

programas de conteúdo lúdico e recreativo. 

Artigo 60.º 

Organização e gestão da BE 

1. A organização das bibliotecas do agrupamento e a sua otimização pedagógica devem favorecer o 

trabalho escolar de professores e alunos, o que implica uma visão de aproveitamento e uso comum 

das possibilidades da BE, podendo traduzir-se nas seguintes situações: 

a) Uso informal do espaço, com possibilidades pedagógicas acrescidas e com impacto no 

funcionamento global da escola; 
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b) Agregação de recursos (livros, outros documentos e equipamentos) com um papel determinante 

no desenvolvimento do gosto pela leitura e pelo saber e na formação socioafetiva e cognitiva 

dos alunos; 

c) Criação de serviços e possibilidades de trabalho potenciadoras de melhores aprendizagens, com 

um papel importante na aquisição de competências críticas que correspondam aos desafios 

digitais e da informação inerentes à sociedade de conhecimento. 

2. A gestão integrada requer uma articulação dos serviços de biblioteca no agrupamento, a qual passa 

pelo trabalho colaborativo entre professores bibliotecários, os restantes elementos da equipa e os 

docentes das várias escolas. 

Artigo 61.º 

Equipa da BE 

1. A equipa da BE é constituída por professores bibliotecários (PB), e outros docentes, de acordo com o 

estipulado na legislação em vigor. 

2. A equipa da BE é coordenada por um PB, nomeado pelo diretor. 

3. Os docentes que integram a equipa da BE são designados pelo diretor do agrupamento de entre os 

que disponham de competências nos domínios pedagógico, de gestão de projetos, de gestão da 

informação, das ciências documentais e das tecnologias de informação e comunicação. 

Artigo 62.º 

Exercício de funções de PB 

1. O período de vigência do exercício de funções de PB selecionado internamente é de quatro anos, 

podendo ser renovado por igual período;  

2. O exercício de funções de PB em mobilidade é anual, podendo ser renovado somente até três vezes, 

nas condições previstas na legislação em vigor. 

3. Os PB são corresponsáveis pela liderança e gestão das bibliotecas em todo o agrupamento, devendo 

para isso implementar medidas diferenciadas e integradoras que garantam condições de igualdade 

de acesso à informação em todos os estabelecimentos do agrupamento. 

Artigo 63.º 

Competências dos professores bibliotecários 

São competências dos PB: 

a) Assegurar o serviço de biblioteca a todos os alunos do agrupamento; 

b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do PE, do PDC e dos PTT; 

c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos às bibliotecas; 

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

materiais afetos à biblioteca; 

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

integração nas práticas de professores e alunos; 
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f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e competências de 

leitura, da literacia da informação e das competências digitais, trabalhando colaborativamente 

com todas as estruturas do agrupamento; 

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

atividades ou PE do agrupamento; 

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

locais; 

i) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de autoavaliação 

no final de cada ano letivo. 

Artigo 64.º 

Coordenação da equipa BE 

1. O coordenador da equipa da BE é um PB, nomeado pelo diretor para o exercício do cargo, de entre 

os PB do agrupamento; 

2. O mandato do coordenador da BE tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do diretor. 

3. O coordenador da BE pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do diretor. 

Artigo 65.º 

Competências do coordenador da equipa da BE 

Compete ao coordenador da equipa da biblioteca escolar: 

a) Promover a integração da BE no agrupamento (PE, PDC, RI); 

b) Definir e operacionalizar, em articulação com a direção, as estratégias e atividades de política 

documental da escola; 

c) Coordenar uma equipa, previamente definida, com a direção do agrupamento; 

d) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos às bibliotecas; 

e) Promover o trabalho colaborativo e de articulação entre PB; 

f) Potenciar o uso da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora do agrupamento; 

g) Representar a equipa da BE no conselho pedagógico. 
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CAPÍTULO IV 

SERVIÇOS TÉCNICOS 

Secção 1 - Gabinete de Comunicação e Imagem  

Artigo 66.º 

Definição  

1. O Gabinete de Comunicação e Imagem exerce as suas atribuições nos domínios da comunicação, 

informação e divulgação da imagem tendo como objetivo geral contribuir para a promoção e 

potenciação do agrupamento.  

2. São, ainda, objetivos deste gabinete aumentar o conhecimento da instituição junto de um crescente 

conjunto de diferentes públicos através da comunicação interna e externa, fomentando e 

consolidando o relacionamento com a comunidade, de modo a assegurar a visibilidade do 

agrupamento. 

Artigo 67.º 

Competências 

Ao Gabinete de Comunicação e Imagem compete: 

a) Definir e executar, em articulação com a direção, a política de comunicação e imagem 

institucional do agrupamento; 

b) Divulgar e promover interna e externamente as diferentes atividades do agrupamento; 

c) Assegurar a divulgação pública de eventos e atividades; 

d) Promover o agrupamento junto das escolas para atrair futuros alunos; 

e) Assessorar a direção do agrupamento nas matérias relacionadas com a comunicação social; 

f) Propor medidas para promoção da imagem pública do agrupamento; 

g) Desenvolver as relações institucionais com as entidades públicas e privadas, nomeadamente 

através de eventos, congressos, seminários, exposições, atividades culturais e desportivas. 

Secção 2 - Ação Social Escolar  

Artigo 68.º 

Definição 

A ação social escolar (ASE) promove o apoio socioeconómico dos alunos do agrupamento, tendo por 

objetivo minimizar as diferenças e desigualdades sociais e económicas dos alunos e assegurar condições 

que lhes permitam o acesso à Escola e a sua frequência. 

Artigo 69.º 

Competência 

1. Compete à ASE: 
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a) Promover a organização de programas que visem prevenir a exclusão escolar dos alunos; 

b) Afixar as instruções e prazos de candidatura dos alunos aos auxílios económicos a prestar pela 

ASE e pela Câmara Municipal; 

c) Organizar e supervisionar os serviços do bufete, refeitório e papelaria; 

d) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios, auxílios 

económicos diretos ou bolsas de estudo; 

e) Definir a lista de alunos a subsidiar com a indicação dos respetivos escalões; 

f) Coordenar as atividades referentes aos auxílios económicos dos alunos mais carenciados, 

nomeadamente, material escolar, livros e alimentação; 

g) Encaminhar os alunos, em caso de acidente, e organizar os respetivos processos relativos ao 

reembolso de despesas não cobertas pelo subsistema de saúde do aluno; 

h) Colaborar na seleção e definição dos produtos e material escolar; 

i) Organizar os processos no que respeita à atribuição de subsídios para alimentação, livros e 

material escolar dos alunos do pré-escolar e 1º CEB; 

j) Assegurar o preenchimento de mapas, no âmbito da ASE e exportar os respetivos dados. 

2. Das listas mencionadas em e) cabe recurso ao diretor, no prazo de oito dias úteis, após a afixação das 

mesmas; 

Artigo 70.º 

Funcionamento 

A ASE é coordenada pelo diretor e orientada pelo chefe de serviços de administração escolar e o seu 

funcionamento é assegurado por um funcionário dos serviços de administração escolar. 

Artigo 71.º 

Seguro Escolar 

1. O seguro escolar é um sistema de proteção do MEC que contempla a assistência prestada aos alunos 

sinistrados, em regime de complementaridade, relativamente aos apoios assegurados pelo sistema 

ou subsistema de saúde de que os alunos beneficiem. 

2. Todos os alunos matriculados no agrupamento estão abrangidos pelo seguro escolar. 

3. O seguro escolar cobre: 

a) Os danos pessoais do aluno; 

b) A assistência prestada em estabelecimentos de saúde públicos, com exceção dos casos de 

impossibilidade de tratamento naqueles estabelecimentos, devidamente comprovados pelos 

respetivos serviços. 

4. O seguro escolar abrange: 

a) As crianças matriculadas e a frequentar a educação pré-escolar, os alunos do ensino básico e 

secundário (diurno e noturno) e os formandos no âmbito do programa Português para Todos; 
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b) As crianças abrangidas pela educação pré-escolar e os alunos do ensino básico que frequentam 

atividades de animação socioeducativa, organizadas pelas associações de pais ou pelas 

autarquias, em estabelecimentos de educação e ensino; 

c) Os alunos do ensino básico e secundário que frequentem estágios ou desenvolvam experiências 

de formação em contexto de trabalho, que constituam o prolongamento temporal e curricular 

necessário à certificação; 

d) Os alunos que participem em atividades do desporto escolar; 

e) Os alunos que participem em visitas de estudo realizadas em território nacional, não se 

encontrando abrangidas as visitas de estudo ao estrangeiro que necessitam de celebrar um 

contrato de seguro de assistência em viagem. 

Artigo 72.º 

Acidente escolar 

Considera-se acidente escolar o que ocorra durante as atividades programadas pela Escola no percurso 

casa – Escola e/ou Escola – casa, no percurso entre escolas do agrupamento e dentro do período 

considerado necessário para o aluno efetuar esse percurso. 

Artigo 73.º 

Participação do acidente escolar/ocorrência 

1. Em caso de acidente escolar, o aluno/professor/funcionário deve dirigir-se ao funcionário da ASE e 

comunicar a ocorrência. 

2. Sempre que, na sequência de acidente, o aluno recorra aos serviços de saúde deve fazer-se 

acompanhar pelo cartão de beneficiário da assistência ou de ficha de identificação do aluno entregue 

pela ASE. 

3. Nos casos de prescrição de medicamentos, deve ser apresentado ao funcionário responsável da ASE 

o recibo das despesas efetuadas, acompanhado de cópia do receituário médico, a fim de ser 

reembolsado da parte não suportada pelo sistema/subsistema de assistência. 

4. Nos casos de atropelamento, o seguro escolar assume os primeiros socorros e aguarda decisão 

judicial relativamente à culpa dos intervenientes, pelo que é indispensável que o encarregado de 

educação apresente participação do acidente no Tribunal Judicial da Comarca competente para ser 

definida a responsabilidade, caso contrário, o seguro escolar não assume quaisquer 

responsabilidades decorrentes desse mesmo acidente. 

Artigo 74.º 

Seguro escolar (pagamento) 

1. O pagamento do seguro escolar é efetuado no ato da matrícula em montante estipulado na 

legislação em vigor. 

2. Estão isentos do pagamento os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória e os alunos 

portadores de alguma deficiência. 
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Artigo 75.º 

Leite escolar 

1. O «Programa Leite Escolar» insere-se num conjunto de medidas de combate à exclusão social e 

promotoras da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar. 

2. O leite escolar e outros alimentos nutritivos são fornecidos tendo em atenção a necessidade de dar 

resposta adequada às efetivas necessidades e ao consumo das crianças que frequentam a educação 

pré-escolar e dos alunos do 1º CEB. 

3. O leite escolar é distribuído pelos docentes e consumido pelos alunos na sala de aula. 

4. Salvo orientação legal em contrário, deve ser efetuado o preenchimento diário do mapa DRE/ASE, 

sendo o mesmo enviado à sede do agrupamento até 3 dias após o final de cada mês. 

CAPÍTULO V 

DOMÍNIOS ESPECIAIS DO CONHECIMENTO 

Artigo 76.º  

Definição e objetivos 

1. Os Domínios Especiais do Conhecimento (DEC) integram programas, atividades e recursos físicos e 

humanos que visam proporcionar aos alunos do agrupamento uma oferta complementar de 

atividades que contribuam para o seu sucesso escolar e para a sua formação como pessoas e 

cidadãos responsáveis. 

2. Os DEC incluem: 

a) O laboratório de matemática; 

b) As atividades de complemento curricular; 

c) O plano tecnológico da educação; 

d) O programa de educação para a saúde; 

e) O desporto escolar. 

Artigo 77.º 

 Coordenação dos DEC 

1. Os DEC são coordenados e representados por um coordenador. 

2. O coordenador dos DEC é um docente de carreira do agrupamento, nomeado pelo diretor para o 

exercício do cargo. 

3. O mandato do coordenador dos DEC tem a duração de um ano. 

4. O coordenador dos DEC pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do diretor. 

Artigo 78.º 

 Competências do Coordenador dos DEC 

São competências do coordenador dos DEC: 
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a) Representar os DEC no conselho pedagógico; 

b) Convocar, coordenar e presidir às reuniões do conselho dos DEC; 

c) Manter os docentes dos DEC informados acerca das deliberações do conselho pedagógico; 

d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes que integram os DEC; 

e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento; 

f) Apresentar ao diretor o relatório crítico do trabalho anual desenvolvido pelos DEC. 

Artigo 79.º 

Conselho dos DEC 

1. O conselho dos DEC é um órgão que reúne todos os responsáveis destes domínios. 

2. O conselho dos DEC reúne, ordinariamente, uma vez por período letivo, sob a presidência do 

respetivo coordenador. 

3. O conselho dos DEC reúne, extraordinariamente, por iniciativa do diretor, do respetivo coordenador, 

ou a pedido de dois terços da totalidade dos responsáveis pelos clubes e/ou projetos. 

Secção 1 - Laboratório de Matemática 

Artigo 80.º  

Definição e objetivos 

1. O Laboratório de Matemática (LABMAT) é um projeto que tem por objetivos: 

a) Proporcionar aos alunos uma situação inovadora de ensino/aprendizagem; 

b) Motivar os alunos na aprendizagem dos conteúdos da matemática; 

c) Dotar a Escola de um espaço e recursos adequados ao ensino e ao desenvolvimento de projetos 

matemáticos; 

d) Realizar trabalho experimental em algumas atividades; 

e) Possibilitar a realização de atividades de grupo;  

f) Facilitar a articulação entre ciclos;  

g) Realizar campeonatos de jogos matemáticos. 

2. O LABMAT é coordenado por um docente designado anualmente pelo diretor. 

Secção 2- Atividades de Complemento Curricular 

Artigo 81.º 

Definição e Objetivos 

1. No desenvolvimento do seu projeto educativo, o agrupamento proporciona aos alunos atividades de 

complemento curricular, de caráter facultativo, de natureza eminentemente lúdica e cultural, 

incidindo em diversos domínios: desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação com o meio 

envolvente, de solidariedade e voluntariado e de dimensão europeia. 
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2. As atividades de complemento curricular são práticas sem conteúdos disciplinares, nem avaliação 

sumativa, de frequência facultativa e visam a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos 

alunos dos Ensinos Básico e Secundário, prosseguindo fins inscritos no PE do agrupamento. 

3. As atividades não curriculares podem assumir diferentes formas, nomeadamente clubes, projetos 

internos ou envolvendo entidades externas, e, ainda, outras realizações pontuais. 

4. Em qualquer dos casos previstos no ponto anterior, compete ao diretor do agrupamento autorizar o 

seu funcionamento, após parecer do conselho pedagógico. 

5. As atividades de complemento curricular são coordenadas por um docente designado anualmente 

pelo diretor. 

Artigo 82.º 

Funcionamento das Atividades de Complemento Curricular 

1. As atividades de complemento curricular decorrem em período não letivo dos alunos e professores 

participantes, ou, excecionalmente, em período letivo, se o conselho pedagógico der parecer 

positivo. 

2. Cada atividade tem, obrigatoriamente, um docente responsável. 

Artigo 83.º 

Competências do Responsável da Atividade de Complemento Curricular 

São competências do responsável pela atividade de complemento curricular: 

a) Coordenar as atividades; 

b) Participar no conselho das DEC; 

c) Elaborar o plano da atividade de complemento curricular e o respetivo relatório de execução. 

Artigo 84.º 

Mandato 

1. O mandato do responsável de uma atividade de complemento curricular tem a duração do respetivo 

projeto, num máximo de 4 anos; 

2. O responsável pode ser exonerado por despacho fundamentado do diretor. 

Artigo 85.º 

Criação de um Clube ou Projeto de Desenvolvimento 

1. Os clubes e projetos de atividades de complemento curricular deverão ter em consideração as 

diretrizes do PE do agrupamento. 

2. As propostas de atividades de complemento curricular para um determinado ano letivo devem dar 

entrada no conselho pedagógico até 30 de abril do ano letivo anterior. 

3. Em situação normal, a aprovação do seu funcionamento deve ser determinada até ao mês de junho 

do ano letivo anterior. 
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4. Podem apresentar propostas de atividades de complemento curricular quaisquer elementos da 

comunidade educativa. 

5. A proposta referida no número anterior deve conter os seguintes elementos: 

a) Tema; 

b) Destinatários; 

c) Objetivos e estratégias; 

d) Docente responsável e equipa; 

e)  Recursos humanos e recursos materiais; 

f) Cronograma de realização. 

Secção 4 - Plano Tecnológico de Educação 

Artigo 86.º 

Definição 

A equipa plano tecnológico de educação (PTE) é a estrutura responsável pela coordenação, execução e 

acompanhamento dos projetos do PTE e pela articulação com as estruturas do MEC envolvidas na 

implementação do plano, tendo também a seu cargo as soluções organizativas anteriormente adotadas 

no quadro das tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Artigo 87.º 

Composição 

1. Os membros da equipa PTE são designados pelo diretor do agrupamento de entre: 

a) Docentes que reúnam competências ao nível pedagógico, de gestão e técnico para a 

implementação dos projetos do PTE e para a coordenação de outros projetos e atividades TIC ao 

nível do agrupamento; 

b) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua; 

c) Estagiários dos cursos tecnológicos e dos cursos profissionais nas áreas tecnológicas e outros 

alunos com competências TIC relevantes; 

d) Não docentes com competências TIC relevantes. 

2. O número de elementos da equipa PTE é definido pelo diretor do agrupamento, adequando as 

características do agrupamento à necessidade de execução eficaz dos projetos PTE incluindo, 

facultativamente: 

a) Um responsável pela componente pedagógica do PTE que represente e articule com os 

coordenadores de departamento curricular e os coordenadores ou diretores de curso; 

b) Um responsável pela componente técnica do PTE, que represente e articule com os diretores de 

instalações e responsáveis pela segurança nos estabelecimentos de ensino do agrupamento. 



 REGULAMENTO INTERNO �  2013-2017  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO                44 
 

 

Artigo 88.º 

Coordenação 

A função de coordenador da equipa PTE é exercida, por inerência, pelo diretor, podendo ser delegada 

num docente que reúna as competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao exercício 

das funções de coordenação global dos projetos do PTE ao nível do agrupamento. 

Artigo 89.º 

Funções 

Compete à equipa PTE: 

a) Elaborar um plano de ação anual para as TIC, no quadro do PE do agrupamento, integrado no 

plano anual de atividades, em estreita articulação com o plano de formação; 

b) Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia definidos na lei, integrando a 

estratégia TIC na estratégia global do agrupamento; 

c) Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do PTE e projetos e iniciativas próprias na área 

das TIC na educação, em articulação com os serviços regionais de educação e com o apoio das 

redes de parceiros regionais; 

d) Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na segurança ao 

nível de escola; 

e) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC de docentes e não 

docentes; 

f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com outros 

docentes ou agentes da comunidade educativa; 

g) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o 

interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem serviços 

de manutenção aos equipamentos. 

Secção 5 - Programa de Educação para a Saúde 

Artigo 90.º 

Definição e objetivos 

1. O programa de educação para a saúde (PES) tem como missão acompanhar, monitorizar e 

desenvolver atividades no âmbito da promoção da saúde em meio escolar, a fim de levar os 

adolescentes e jovens da escola a tomarem decisões adequadas à sua saúde, entendida como bem-

estar físico, social e mental. 

2. A importância da abordagem da Educação para a Saúde em meio escolar assenta nos seguintes 

pressupostos:  

a) A prevenção da doença e a promoção da saúde através de hábitos saudáveis e conscientes 

devem ser prioridades na sociedade atual; 

b) A ausência de informação incapacita e/ou dificulta a tomada de decisão. 
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3. São, ainda, objetivos do PES: 

a) Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos desejamos e devemos 

promover; 

b) Contribuir para uma tomada de consciência da responsabilidade individual a nível da saúde 

como bem comum; 

c) Sensibilizar os diversos agentes da comunidade educativa da Educação para a Saúde e Educação 

Sexual, fomentando a sua adesão e envolvimento neste projeto; 

d) Fomentar hábitos de vida saudável; 

e) Estimular o apreço dos alunos pelo seu próprio corpo e pela conquista da saúde individual; 

f) Promover uma cultura de respeito e responsabilidade no campo da sexualidade; 

g) Promover a relação Escola - Família, Escola - Centro de Saúde e/ou outras instituições/recursos 

comunitários; 

h) Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos diferentes 

conhecimentos disciplinares e não disciplinares. 

Artigo 91.º 

Equipa do PES 

A equipa do PES é constituída pelos seguintes elementos:  

a) Docentes que desenvolvem projetos na área da educação para a saúde e educação sexual; 

b) Coordenadores dos departamentos escolares.  

Artigo 92.º 

Coordenação do PES 

O coordenador do PES é um docente do agrupamento designado pelo diretor, tendo em conta a sua 

formação específica e/ou experiência no desenvolvimento de projetos e atividades no âmbito da 

educação para a saúde. 

Artigo 93.º 

Competências do coordenador do PES 

Compete ao coordenador do PES: 

a) Elaborar anualmente um plano de ação no âmbito da educação para a saúde e da educação 

sexual; 

b) Adequar o plano de ação, dando prioridade às temáticas que se ajustem ao PES do agrupamento; 

c) Integrar os projetos no plano de atividades do agrupamento; 

d) Implementar e dinamizar os projetos após aprovação do conselho pedagógico; 

e) Propor a celebração de parcerias com instituições da comunidade local; 

f) Acompanhar a implementação e a execução dos projetos; 
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g) Coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas. 

h) Fazer a avaliação intermédia e final das atividades desenvolvidas no âmbito do PES; 

i) Apresentar ao diretor o relatório crítico anual do trabalho desenvolvido. 

Artigo 94.º 

Funcionamento 

As ações no âmbito do PES poderão ser desenvolvidas a nível disciplinar e interdisciplinar, devendo 

integrar em cada turma o respetivo PTT/plano anual de atividades da turma (PAAT). 

Artigo 95.º 

Áreas Temáticas  

São as seguintes as áreas temáticas a abordar no âmbito do PES: 

a) Inclusão escolar; 

b) Luta contra a obesidade infantil; 

c) Saúde oral; 

d) Alimentação saudável - PASSE (Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar) 

e) Segurança; 

f) Saúde sexual e reprodutiva - PRESSE (Programa de Educação Sexual em Saúde Escolar); 

g) Prevenção do consumo de substâncias psicoativas, nomeadamente o álcool; 

h) Prevenção da violência em meio escolar. 

Secção 6 – Desporto Escolar 

Artigo 96.º 

Definição 

O Desporto Escolar (DE) é o conjunto de práticas de atividades desportivas desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação de tempos livres, num regime de liberdade de participação e de 

escolha, integradas no plano de atividade do agrupamento e coordenadas no âmbito do sistema 

educativo.  

Artigo 97.º 

Finalidades  

1. O DE é uma área transversal da Educação com impacto em diversas áreas sociais, constituindo-se 

como um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na promoção 

do desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar. 

2. O DE deve ser implementado de forma efetiva em todas as escolas do agrupamento e acessível a 

todos os alunos. 
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3. O DE deve ser articulado horizontal e verticalmente, ao longo de todos os anos de escolaridade, com 

as atividades curriculares da Educação Física, da Expressão e Educação Físico Motora e, ainda, com as 

Atividades Físicas e Desportivas das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º CEB.  

Artigo 98.º 

Objetivos 

Constituem objetivos do DE:  

a) Dinamizar a atividade desportiva da Escola; 

b) Complementar a atividade curricular, com a atividade desportiva extracurricular de acordo 

com as motivações dos alunos; 

c) Promover estratégias facilitadoras da inclusão; 

d) Permitir um maior aperfeiçoamento nas modalidades; 

e) Incentivar o espírito desportivo e de cooperação, contribuindo para o processo formativo dos 

alunos; 

f) Promover a compreensão da necessidade de cumprimento das regras de higiene e segurança 

nas atividades físicas; 

g) Proporcionar condições para que os alunos se enquadrem em tarefas de organização 

desportiva; 

h) Proporcionar aos alunos condições de convívio, através da participação em torneios internos e 

externos; 

i) Fomentar o conhecimento das implicações e benefícios de uma participação regular nas 

atividades físicas e desportivas escolares; 

j) Contribuir para a valorização do ponto de vista cultural e a compreensão da sua contribuição 

para o estilo de vida ativa e saudável; 

k) Possibilitar a adaptação ao meio aquático e consequente aprendizagem das técnicas de 

natação; 

l) Proporcionar a todos os alunos o acesso à prática de atividades físicas e desportivas de uma 

forma organizada, regular e sistemática; 

m) Divulgar o nome do agrupamento, pela sua participação em competições internas e externas. 

Artigo 99.º 

Composição e coordenação 

1. A equipa do DE é composta por professores do grupo de Educação Física, uns nomeados 

anualmente pelo diretor, para a atividade interna, e outros que se voluntariem, para a atividade 

externa.   

2. A coordenação da equipa é da responsabilidade de um docente de carreira do grupo de Educação 

Física do quadro de agrupamento designado pelo diretor. 

3. Podem integrar a equipa do DE professores de outros grupos disciplinares com formação específica 

numa determinada modalidade. 

Artigo 100.º 

Competências do coordenador 

1. São competências do coordenador do Desporto Escolar: 
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a) A dinamização e organização das atividades internas e externas; 

b) A preparação das candidaturas ao Programa de Desporto Escolar; 

c) A elaboração dos relatórios decorrentes das obrigações inerentes da adesão ao Programa; 

d) A atualização e operacionalização de todos os instrumentos e recursos de gestão e realização 

das atividades do DE. 

2. Compete, ainda, ao coordenador do DE: 

a) Elaborar, em conjugação com os docentes intervenientes no processo e de acordo com as 

diretivas superiormente determinadas, o planeamento, a programação e o orçamento anual 

das atividades do desporto escolar e assegurar que estas estejam integradas no plano de 

atividades do agrupamento; 

b) Incentivar o desenvolvimento de um quadro de práticas desportivas, aberto à participação da 

generalidade da respetiva população escolar; 

c) Fomentar a participação dos alunos na gestão do desporto escolar, intervindo no 

desenvolvimento, organização e avaliação das respetivas atividades; 

d) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e neste regulamento. 

Artigo 101.º 

Atividade Interna 

1. Entende-se por Atividade Interna o conjunto de atividades físico desportivas enquadradas no plano 

anual do agrupamento, desenvolvidas pelo grupo de Educação Física, sob a responsabilidade do 

coordenador do DE.   

2. A Atividade Interna do agrupamento reverte da dinâmica interna da disciplina de Educação Física, 

devendo ser enquadrada por todos os professores do grupo de Educação Física, aos quais seja 

atribuído horário para o efeito. 

3. Sendo uma atividade de escola que reverte da atividade da docência da Educação Física é uma 

atividade de aceitação obrigatória por parte destes docentes, podendo, ainda ser enquadrada por 

outros professores com formação específica em determinada modalidade desportiva. 

4. A coordenação das atividades é da responsabilidade do professor coordenador do Desporto Escolar, 

em articulação com o coordenador do departamento ou coordenador do grupo de Educação Física. 

5. A planificação anual do trabalho deve corresponder a um conjunto de atividades com caráter 

regular e sistemático, devidamente calendarizado. 

6. A dinâmica das atividades do DE deve ser geradora de hábitos de prática desportiva, num quadro 

de promoção da saúde, da qualidade de vida e da cidadania. 

Artigo 102.º 

Atividade Externa 

1. As atividades internas são a base a partir da qual se organizam as atividades externas, cuja 

estrutura organizativa consiste nos grupos/equipa, destinados a organizar a participação do 

estabelecimento de ensino em quadros competitivos externos. 

2. A atividade externa deve ser entendida como toda a atividade desportiva desenvolvida no âmbito 

das diversas vertentes do DE (grupos/equipa) através da participação em Encontros Interescolas, 

de caráter competitivo (visando o apuramento seletivo – Campeonatos Regionais, Nacionais e 

Internacionais) ou de caráter não competitivo (Encontros/Convívios). 

3. A atividade externa deve ser decorrente da atividade interna e proporcionar atividades de formação 

e/ou orientação desportiva, tendo em vista a aquisição de competências físicas, técnicas e táticas, 
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na via de uma evolução desportiva e da formação integral do jovem, respeitando os princípios do 

desportivismo. 

4. De acordo com o Regulamento do Desporto Escolar, a quarta-feira à tarde deve ser reservada para 

a dinamização da atividade interna e os jogos do quadro competitivo da atividade externa. 

Artigo 103.º 

Horário dos professores 

1. Sempre que possível, as horas da componente não letiva dos professores com atividade interna no 

horário de trabalho devem ser todas atribuídas ao DE, para assegurar a dinamização da atividade 

interna, devendo ser cumpridas presencialmente.  

2. Sempre que possível, as horas da componente não letiva dos professores com atividade externa no 

horário de trabalho (grupos/equipa) devem ser todas atribuídas ao DE, para compensar os sábados 

ocupados nas atividades do DE. 

3. Quando não for possível cumprir o exposto no ponto anterior, cabe ao diretor decidir outras opções 

a atribuir ao docente para compensar os sábados ocupados nas atividades do DE. 

Artigo 104.º 

Permuta de docentes 

Sempre que um docente responsável por um grupo/equipa (atividade externa) não possa comparecer a 

um jogo do quadro competitivo, deve comunicar o facto com a devida antecedência ao coordenador do 

DE, indicando o docente de Educação Física que o substituirá no dia do jogo. 

PARTE III 

AS PESSOAS 

Secção 1 – Regras gerais de convivência, acesso e segurança 

Artigo 105.º  

Convivência, higiene e conservação 

1. Os espaços escolares devem ser preservados no sentido de propiciar um ambiente acolhedor e 

facilitador das relações interpessoais cabendo a todos contribuir para a manutenção do seu asseio 

e ordem, zelando pela sua conservação e limpeza. 

2. Não é permitido utilizar linguagem grosseira ou ofensiva. 

3. Não é permitido, nomeadamente, escrever ou riscar as mesas, cadeiras, portas e paredes das 

escolas.  

4. Durante as aulas, a utilização das instalações e do equipamento escolar é da responsabilidade do 

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

5. Após a utilização dos balneários ou instalações sanitárias, os utentes devem deixá-los em 

condições de poderem voltar a ser utilizados.  

6. A limpeza das instalações sanitárias é feita a meio da manhã, princípio da tarde e depois de 

concluídas as aulas.  

7. No refeitório, após terminada a refeição, cada utente deve deixar limpo o seu lugar de modo a 

permitir a sua utilização imediata por outros elementos da escola/agrupamento.  

8. Os recipientes de lixo, distribuídos por todas as escolas do agrupamento, devem ser utilizados de 

forma adequada promovendo a separação e diferenciação dos materiais.  
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9. Todos os que, por sua responsabilidade ou negligência, danificarem o material e o equipamento 

pertencente à escola/agrupamento são obrigados a suportar os prejuízos causados.  

Artigo 106.º  

Acesso e Circulação  

1. Por razões de segurança e funcionalidade, o direito de acesso aos espaços da escola deve ser 

controlado, evitando assim problemas no normal funcionamento dos diferentes setores. 

2. A entrada principal da escola sede será vigiada das 8h00 até às 23h00 por um Assistente 

Operacional, sendo esse o único local de acesso à mesma. 

3. Os portões secundários mantêm-se encerrados, apenas sendo abertos quando tal se justifique. 

4. O portão de acesso ao parque de estacionamento da escola sede destina-se apenas à entrada dos 

veículos do pessoal docente e não docente, portadores do comando do portão e da barreira de 

acesso ao parque. 

5. Qualquer pessoa não pertencente à comunidade escolar que se dirija à escola deve ser 

identificada, informada e encaminhada. 

6. A entrada de pessoas não pertencentes à comunidade escolar no recinto da escola realiza-se nos 

moldes seguintes: 

a) Os pais, encarregados de educação e demais visitantes devem apresentar na portaria um 

documento de identificação com fotografia, sendo-lhes entregue um cartão de visitante; 

b) O funcionário da portaria deve, em impresso próprio, fazer o registo diário de identificação dos 

visitantes e proceder ao seu encaminhamento para o serviço pretendido. 

7. Excetuam-se do disposto no número anterior os seguintes casos: 

a) Fornecedores regulares da escola; 

b) Pessoal de recolha de lixo; 

c) Encarregados de educação aquando das reuniões com os diretores de turma no início de 

cada período letivo; 

d) Forças de segurança, bombeiros, proteção civil e demais forças de emergência, quando 

solicitada a sua presença. 

8. As pessoas que se encontrem dentro do recinto escolar devem ser portadoras da seguinte 

identificação: 

a) Alunos: cartão de estudante; 

b) Pessoal docente e o pessoal não docente: respetivo cartão de identificação; 

c) Outros indivíduos: cartão de visitante em local visível; 

d) Os elementos da direção da Associação de pais e encarregados de educação devem apresentar 

um cartão emitido pela referida associação. 

9. Quando julgado pertinente, o controlo da entrada dos alunos no recinto escolar faz-se mediante 

cartão em uso na escola. Sempre que um aluno não seja portador do seu cartão, o assistente 

operacional deverá anotar o ano, turma e número do aluno, para posterior averiguação. 
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10. No recinto escolar, está proibido o uso de violência, preservando-se deste modo a integridade física 

dos elementos da comunidade escolar. 

11. Não é permitida a utilização de objetos perigosos que possam causar acidentes (navalhas, facas, focos 

laser, bombas de Carnaval e outros objetos contundentes e explosivos). 

12. Não são permitidos jogos a dinheiro. 

Artigo 107.º 

Planos de emergência e evacuação 

1. Todas as escolas do agrupamento dispõem de um plano de emergência e evacuação adequado às 

especificidades de cada estabelecimento, atualizado e revisto anualmente que, depois de aprovado 

pela direção e ratificado pelo conselho geral, serão anexos a este regulamento.  

2. Os planos de emergência e evacuação contêm:  

a) Caracterização dos espaços; 

b) Identificação de saídas e caminhos de evacuação;  

c) Identificação dos pontos críticos;  

d) Locais de concentração;  

e) Funções de cada interveniente;  

f) Instruções de segurança.  

3. No início de cada ano letivo o diretor nomeia os delegados de segurança, os coordenadores de piso/ 

bloco e as equipas de intervenção com as competências definidas no plano de emergência. 

4. Nos períodos de ausência, o delegado de segurança delega as suas competências no encarregado dos 

assistentes operacionais ou num assistente previamente designado.  

5. No início de cada ano letivo é dado conhecimento a alunos, professores e funcionários dos Planos de 

Emergência e Evacuação e respetivos procedimentos sendo as plantas do plano de evacuação 

afixadas em local visível, em todas as salas e átrios. 

6. Em cada ano letivo são realizados pelo menos dois exercícios práticos destinados a verificar a 

operacionalidade dos planos de emergência e de evacuação e estabelecer rotinas de procedimentos. 

Artigo 108.º  

Normas de segurança em caso de emergência 

1. O diretor ou, na sua ausência, quem por este for designado, deverão ser imediatamente informados 

de qualquer situação de acidente ou emergência para que sejam tomadas as medidas adequadas. 

2. Em caso de acidente deve ser providenciado: 

a) A pré-avaliação do acidentado; 

b) O contacto com o serviço 112 ou os bombeiros. 

3. Se o acidentado necessitar de assistência no serviço hospitalar, e se for aluno: 

a) Deverá, de imediato, ser contactado o encarregado de educação; 
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b) A ASE procederá à organização do processo; 

c) O aluno será sempre acompanhado por um assistente operacional que só abandonará o 

serviço de urgência após a chegada do encarregado de educação. 

4. Em caso de emergência (tremor de terra, incêndio, ameaça de bomba, explosão e outros) 

devem os vários intervenientes responsáveis cumprir rigorosamente o prescrito no plano de 

emergência da escola. 

Secção 2 - Horários de funcionamento 

Artigo 109.º  

Horários 

1. O calendário escolar deve ser dado a conhecer no início do ano letivo aos alunos, encarregados de 

educação e restantes elementos da comunidade educativa. 

2. O horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino pré-escolar decorre das 8h30 às 

15h30m. A partir desta hora, o funcionamento é assegurado por pessoal da Câmara Municipal do 

Porto, sendo o horário de encerramento definido caso a caso, de modo a garantir o necessário 

apoio às famílias e de acordo com a disponibilidade da Autarquia.  

3. O horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino do 1º CEB decorre das 9h às 12,30h e 

das 14h às 16h. A partir desta hora, decorrem as atividades de enriquecimento curricular cujo 

horário é definido pela direção do agrupamento, em articulação com a Autarquia.  

4. Os estabelecimentos de ensino pré-escolar e do 1º CEB funcionam, pelo menos, até às 17h e 30m. 

5. O período letivo das escolas do 2º e 3º CEB e secundário decorre em três turnos, com as seguintes 

horas de referência: 

a) Manhã, entre as 8.15h e as 13.25h; 

b) Tarde, entre as 13.30h e as 18.30h; 

c) Noite, entre as 19h e as 22.20h. 

6. As atividades letivas nas escolas de 2º, 3º CEB e secundário têm a duração de 50 minutos. 

7. Os intervalos são de 10 e 20 minutos. 

Artigo 110.º  

Regras de Funcionamento 

1. Os professores e os alunos devem dirigir-se para a sala de aula logo após o toque de entrada - 1.º 

toque. 

2. Após o assistente operacional confirmar a ausência do professor, os alunos devem dirigir-se para o 

local por este indicado. 

3. O professor é o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, não a devendo abandonar no 

decorrer da aula, salvo em situações excecionais devidamente fundamentadas. 

4. Os alunos devem ocupar os lugares que lhes forem atribuídos pelo diretor de turma ou pelo 

professor da disciplina. 
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5. A saída da sala de aula só é permitida após a autorização expressa do professor 

6. Durante as aulas é expressamente proibido manter em funcionamento telemóveis e aparelhos 

similares, bem como usar boné, gorro, lenço ou chapéu. 

7. É expressamente proibido mascar pastilha elástica. 

8. Sempre que o professor, ao entrar numa sala de aula, verifique situações de danos, desarrumo ou 

falta de limpeza, deve comunicar ao assistente operacional do corredor, para que os autores sejam 

identificados e responsabilizados. 

9. As aulas decorrem nas salas indicadas no horário. Qualquer alteração pontual só poderá acontecer 

mediante informação atempada aos alunos, ao assistente operacional do corredor, ao professor que 

eventualmente esteja a ocupar a sala e ao coordenador de estabelecimento/diretor. 

10. Se a aula for ministrada em espaço exterior à escola, o professor deve informar o diretor de turma, 

bem como os encarregados de educação e o diretor, obtendo autorização prévia destes. 

11. Cada turma deve ter, tanto quanto possível, aulas na mesma sala. 

12. O professor só pode reagendar a aula com a autorização do diretor e dos encarregados de educação, 

com conhecimento ao diretor de turma. 

Secção 3 – Direitos e deveres gerais 

Artigo 111.º  

Direitos comuns dos membros da comunidade escolar 

Constituem direitos comuns dos membros da comunidade escolar: 

a) Exigir o respeito pela sua pessoa, pela sua opinião e pela sua função, independentemente do 

seu estatuto ou função na Escola; 

b) Não ser objeto de procedimento disciplinar ou de qualquer outra sanção pelas opiniões 

expressas em representação dos seus pares nos órgãos de administração e gestão do 

agrupamento; 

c) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos de natureza pessoal; 

d) Participar nos diversos órgãos de direção, administração e gestão da escola, colaborando no 

processo de elaboração dos documentos estruturantes bem como em outras atividades que 

visem melhorar as condições do ensino e da educação, nos termos da lei e deste regulamento; 

e) Apresentar sugestões, críticas, queixas ou participações aos órgãos de direção, administração e 

gestão, relativas ao funcionamento de qualquer setor da escola, e vê-las apreciadas; 

f) Usufruir de um ambiente de trabalho que valorize o desenvolvimento de competências de 

relacionamento interpessoal; 

g) Usufruir de instalações condignas, em termos de segurança e de respeito pela integridade física 

e moral, que possibilitem a otimização das respetivas atividades; 

h) Ter acesso à informação contida no RI quando pela primeira vez frequenta a escola e sempre que 

o mesmo seja alvo de alteração; 
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i) Ser informado sobre os assuntos relativos à comunidade educativa, tendo acesso à informação 

dos vários organismos com repercussões na sua atividade escolar e profissional; 

j) Conhecer as deliberações dos órgãos de administração e gestão e do conselho pedagógico, em 

tempo útil; 

k) Poder aceder em tempo oportuno à documentação necessária à preparação e participação em 

reuniões. 

Artigo 112.º  

Deveres comuns dos membros da comunidade escolar 

Constituem deveres comuns dos membros da comunidade escolar: 

a) Exercer, cumprir e fazer cumprir os direitos e deveres previstos na lei e no presente regulamento; 

b) Proceder com correção para com todos os membros da comunidade escolar; 

c) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade escolar; 

d) Comunicar superiormente comportamentos que presencie e que sejam suscetíveis de 

constituir infração disciplinar; 

e) Comunicar aos órgãos de gestão competentes, qualquer situação que seja lesiva dos interesses 

da comunidade escolar; 

f) Colaborar na organização e participar nas atividades de caráter cultural, desportivo ou recreativo 

promovidas pelo agrupamento; 

g) Respeitar as normas e horários de funcionamento de todos os serviços do agrupamento, sendo 

assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos mesmos; 

h) Ser portador do cartão do agrupamento ou identificar-se sempre que tal lhe seja solicitado; 

i) Respeitar as normas de segurança, zelando pela conservação e asseio da escola, nomeadamente 

no que diz respeito às instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes, fazendo uso 

correto dos mesmos; 

j) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade educativa; 

k) Não transportar materiais passíveis de perturbarem o normal funcionamento das atividades 

letivas, ou poderem causar danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros; 

l) Zelar pelo bom-nome do agrupamento; 

m) Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar, exceto se 

devidamente identificadas com o cartão de visitante 
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CAPÍTULO I 

ALUNOS 

Secção 1 - Direitos e deveres  

Subsecção 1 - Direitos do aluno 

Artigo 113.º 

 Representação dos alunos  

1. O direito à participação dos alunos na vida da escola processa-se de acordo com o disposto na Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE) e no Regime Jurídico do Associativismo Jovem (RJAJ) e concretiza-

se, designadamente, através dos alunos eleitos para o conselho geral, dos delegados e subdelegados 

de turma, do conselho de delegados de turma, das assembleias de alunos e das associações de 

estudantes.  

2. O delegado e o subdelegado são eleitos pelos alunos da turma, no início de cada ano letivo, em aula 

da disciplina lecionada pelo diretor de turma, por escrutínio secreto e direto, sendo eleito delegado o 

que tiver maior número de votos e subdelegado aquele que se posicionar imediatamente a seguir, 

sendo os resultados lavrados em ata e da qual será dado conhecimento à associação de estudantes 

da escola.  

3. Só são elegíveis para os cargos referidos no número anterior os alunos que: 

a) Estejam matriculados a mais do que 50% das disciplinas; 

b) Não tenham sido alvo de medida disciplinar, nos dois anos letivos anteriores. 

4. Caso não haja associação de estudantes, os alunos podem eleger um representante dos delegados de 

turma, em assembleia de delegados, para representar os alunos da escola, nomeadamente perante o 

diretor do agrupamento. 

5. As associações de estudantes são as estruturas representativas dos alunos da respetiva escola, 

sendo-lhes cedido um espaço destinado ao desenvolvimento da sua atividade, o qual é por elas 

gerido, cabendo-lhes zelar pela sua boa conservação.  

Artigo 114.º 

Associação de Estudantes 

A regulamentação respeitante à Associação de Estudantes tem como quadro de referência a legislação 

que regulamenta o regime jurídico do associativismo jovem. 

Artigo 115.º 

Funcionamento 

1. A Associação de Estudantes elabora anualmente um Regimento de funcionamento do seu espaço, de 

que dará conhecimento ao diretor.  
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2. A Associação de Estudantes goza de autonomia na gestão e administração do seu património e na 

elaboração de planos de atividades, sem prejuízo da sujeição ao regime geral no que respeita à 

apreciação da regularidade do seu funcionamento. 

Artigo 116.º 

Instalações  

Deverá ser atribuído um espaço à Associação de Estudantes destinado ao exercício das suas 

competências, o qual deve ser por ela gerido de forma a prosseguir o desenvolvimento das suas 

atividades, cabendo-lhe zelar pelo seu bom funcionamento.  

Artigo 117.º 

Faltas  

1. Os alunos eleitos para a direção da Associação de Estudantes gozam do direito à relevação das faltas 

dadas às aulas motivadas pela comparência em reuniões dos órgãos a que pertençam ou atos de 

manifesto interesse associativo. 

2. A relevação de faltas não pode exceder um terço do limite legalmente estabelecido para cada 

disciplina e depende da apresentação ao órgão de gestão da escola de documento comprovativo da 

presença nas atividades referidas no artigo anterior. O diretor decidirá da relevação das faltas no 

prazo máximo de quinze dias. 

Secção 2 - Processo individual e outros instrumentos de registo  

118.º 

Processo individual do Aluno  

1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo 

devolvido aos pais ou encarregado de educação ou ao aluno maior de idade, no termo da 

escolaridade obrigatória.  

2. São registadas no processo individual do aluno as informações relevantes do seu percurso educativo, 

designadamente as relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus 

efeitos.  

3. O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares.  

4. Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de educação, 

quando aquele for menor, o professor titular de turma ou o diretor de turma, os titulares dos órgãos 

de gestão e administração da escola e os funcionários afetos aos serviços de gestão de alunos e da 

ação social escolar.  

5. Podem ainda ter acesso ao Processo Individual do aluno, mediante autorização do diretor do 

agrupamento e no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, outros professores do 

agrupamento, os psicólogos e médicos escolares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua 

égide e os serviços do MEC com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após 

comunicação ao diretor.  



 REGULAMENTO INTERNO �  2013-2017  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO                57 
 

 

6. A consulta a que se refere os pontos 4 e 5, pode ser efetuada após comunicação do interessado ao 

diretor de turma/ professor titular de turma, que agendará, por acordo mútuo, a consulta, que terá 

lugar na sala dos diretores de turma / Gabinete de Atendimento.  

7. As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de 

natureza pessoal e familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de 

sigilo todos os membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso.  

Artigo 119.º 

Outros instrumentos de registo  

1. Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno:  

a) O registo biográfico;  

b) A caderneta escolar;  

c) As fichas de registo da avaliação.  

2. O registo biográfico contém os elementos relativos à assiduidade e aproveitamento do aluno, 

cabendo à escola a sua organização, conservação e gestão.  

3. A caderneta escolar contém as informações da escola e do encarregado de educação, bem como 

outros elementos relevantes para a comunicação entre a escola e os pais ou encarregados de 

educação, sendo propriedade do aluno e devendo ser por este conservada.  

4. As fichas de registo da avaliação contêm, de forma sumária, os elementos relativos ao 

desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são entregues no final de 

cada momento de avaliação, designadamente, no final de cada período escolar, aos pais ou ao 

encarregado de educação pelo professor titular de turma, no 1.º Ciclo, ou pelo diretor de turma, nos 

restantes casos.  

5. A pedido do interessado, as fichas de registo de avaliação serão ainda entregues ao progenitor que 

não resida com o aluno menor de idade.  

6. Os modelos do processo individual, registo biográfico, caderneta do aluno e fichas de registo da 

avaliação, nos seus diferentes formatos e suportes, são definidos por despacho do membro do 

Governo responsável pela área da educação.  

Subsecção 2 - Deveres do aluno 

Artigo 120.º 

Deveres do aluno  

O aluno cumpre com os deveres consagrados na lei e no presente regulamento, nomeadamente:  

a) Ser portador do cartão de estudante e da caderneta escolar, quando esta estiver instituída; 

b) Tratar com correção qualquer membro da comunidade educativa e respeitar a autoridade e as 

instruções dos professores e do pessoal não docente; 

c) Dirigir-se para a sala de aula após o toque e aguardar ordeiramente a chegada do professor ou, na 

falta deste, por instruções que lhe sejam transmitidas;  



 REGULAMENTO INTERNO �  2013-2017  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO                58 
 

 

d) Manter na sala de aula uma atitude atenta e correta e fazer-se acompanhar pelo material 

indispensável à execução dos trabalhos escolares;  

e) Conservar e devolver em bom estado os manuais escolares que lhe tenham sido emprestados 

pela ação social escolar; 

f) Dignificar a escola e o agrupamento sempre que for chamado a representá-los, em particular em 

termos de postura e comportamento.   

Secção 3 - Assiduidade e Faltas  

Subsecção 1 - Assiduidade  

Artigo 121.º 

Frequência e Assiduidade dos Alunos  

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos são 

responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade.  

2. Os pais ou encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente 

com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior.  

3. O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno a presença, com pontualidade, na sala 

de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, munido do material didático ou 

equipamento necessários, de acordo com as orientações dos professores, bem como uma atitude de 

empenho intelectual e comportamental adequada, em função da sua idade, ao processo de 

ensino/aprendizagem.  

4. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida no número 

anterior, em todas as atividades escolares letivas e não letivas em que participem ou devam 

participar.  

5. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as normas a adotar no controlo da assiduidade, 

da justificação de faltas e da sua comunicação ao encarregado de educação são fixadas no Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar (EAEE).  

Artigo 122.º  

Faltas 

1. É considerada falta: 

a) A ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa caso 

tenha havido lugar a inscrição, bem como a chegada com atraso superior a 10 minutos no início 

de cada turno, designada por falta de presença; 

b) A falta de pontualidade, desta forma designada; 

c) A comparência sem o material didático ou equipamento necessários à realização da aula ou 

atividade, por razões imputáveis ao aluno, designada por falta de material; 

2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do 

aluno. 
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3. O registo das faltas é efetuado no livro de ponto ou de frequência, ou em outros suportes 

administrativos adequados garantidos pelo diretor; 

4. Constitui falta de pontualidade a chegada até 10 minutos após o início da aula, momento a partir do 

qual é considerada falta de presença, sendo que a marcação de três faltas de pontualidade 

injustificadas, à mesma disciplina, dá origem ao registo de uma falta de presença injustificada, na 

data da ocorrência da terceira falta. 

5. O procedimento previsto no número anterior apenas pode ter lugar uma vez em cada ano letivo, 

passando as faltas de pontualidade subsequentes a ser consideradas faltas de presença 

injustificadas. 

6. A marcação de três faltas de material injustificadas, à mesma disciplina, dá origem ao registo de uma 

falta de presença injustificada, na data da ocorrência da terceira falta.  

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

sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. 

8. A participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades do agrupamento não é 

considerada falta relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando-se 

dadas as aulas das referidas disciplinas previstas para o dia em causa no horário da turma. 

9. As faltas resultantes da participação em visitas de estudo, dadas às disciplinas ou áreas disciplinares 

previstas para o dia em causa no horário da turma, consideram-se justificadas para os alunos que 

participarem na visita e injustificadas para aqueles que a ela faltarem, faltando também às aulas 

previstas para o tempo da visita. 

Artigo 123.º 

Dispensa da Atividade Física  

1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar 

por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar 

claramente as contraindicações da atividade física.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde 

decorre a aula de educação física.  

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar 

presente no espaço onde decorre a aula de Educação Física deve ser encaminhado para um espaço 

em que seja pedagogicamente acompanhado.  

Artigo 124.º 

Faltas Justificadas  

Para além dos consagrados na lei, são consideradas justificadas as faltas dadas pelos motivos:  

a) Razões ponderadas pelo professor titular de turma ou o diretor de turma ou a direção da escola 

no âmbito do conhecimento que possuem do contexto familiar e socioeconómico do aluno.  

b) O atraso ocasional justificado com causas não imputáveis ao aluno.  
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Artigo 125.º 

Justificação de Faltas  

1. As faltas são justificadas ao professor titular de turma/ diretor de turma pelos pais ou encarregados 

de educação ou, pelo aluno, quando maior de idade.  

2. A justificação é apresentada por escrito, com indicação do dia e da atividade letiva em que a falta 

ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma na caderneta escolar, tratando-se de 

aluno do Ensino Básico, ou em impresso próprio, tratando-se de aluno do Ensino Secundário, 

previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à 

verificação da mesma.  

3. O professor titular de turma/diretor de turma, pode solicitar os comprovativos adicionais que 

entenda necessários à justificação da falta.  

4. Nas situações de ausência justificada às aulas ou atividades escolares, o aluno tem o direito a 

beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem em falta, nos termos seguintes: 

a) O(s) professor(es) da(s) disciplina(s) envolvida(s) estabelece(m) um plano de recuperação da 

aprendizagem (PRA) que define as medidas a adotar, dele dando conta ao diretor de turma e 

este ao encarregado de educação que, expressamente, terá que dar o seu aval;  

b) O PRA é cumprido em período suplementar ao horário letivo, em espaço escolar, com a 

supervisão de um professor da disciplina em causa, podendo revestir o formato de apoio 

individualizado ou de grupo e com a duração que for entendida necessária. 

126.º 

 Faltas Injustificadas  

1. As faltas são injustificadas quando:  

a) Não tenha sido apresentada justificação;  

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo nos termos do número 2 do artigo anterior;  

c) A justificação não tenha sido aceite;  

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

disciplinar sancionatória;  

e) Correspondam a faltas de presença marcadas na sequência da acumulação de faltas de 

pontualidade ou de material. 

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não-aceitação da justificação apresentada 

deve ser fundamentada de forma sintética.  

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno maior de 

idade, pelo diretor de turma/ professor titular de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo 

meio mais expedito.  

4. O incumprimento reiterado do dever do aluno de se fazer acompanhar do material mínimo 

necessário ou, no limite, aquando do registo de falta de presença devido à acumulação de 3 faltas de 

material, motiva a convocação do encarregado de educação, pelo diretor de turma/professor titular, 

de forma a avaliar as razões e tomar diligências para que a situação seja ultrapassada. 
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Artigo 127.º 

Limite de Faltas  

1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem ultrapassar os limites estabelecidos no EAEE, 

sem prejuízo do estabelecido nos números seguintes. 

2. Salvo indicação legal em contrário, o limiar de assiduidade dos alunos relativamente às disciplinas 

dos Cursos Profissionais e dos CEF é o correspondente a 90% da carga horária de cada módulo de 

cada disciplina, no caso dos Cursos Profissionais, e da carga horária da disciplina ou domínio, no caso 

dos CEF, admitindo-se um limite de 10% de faltas injustificadas. 

3. O limite de faltas injustificadas às atividades de apoio ou complementares, de inscrição ou de 

frequência facultativa, é igual a três.  

4. Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos nos números anteriores, os pais ou os 

encarregados de educação ou o aluno maior de idade são convocados à Escola, pelo meio mais 

expedito, pelo diretor de turma/ professor titular de turma ou pelo professor que desempenhe 

funções equiparadas, com o objetivo de o alertar para as consequências da violação do limite de 

faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de 

assiduidade.  

5. Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não imputáveis à Escola, 

e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de 

crianças e jovens em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim 

como dos procedimentos e diligências até então adotados pela Escola e pelos encarregados de 

educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

Subsecção 2 - Ultrapassagem do Limite de Faltas  

Artigo 128.º 

Efeito da Ultrapassagem do Limite de Faltas  

A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstas constitui uma violação dos deveres de 

frequência e assiduidade e determina, para o aluno faltoso: 

a) O cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas, podendo ainda conduzir à 

aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, no caso do n.º 1 do artigo anterior; 

b) A rescisão do contrato, no caso do número 2 do artigo anterior; 

c) A exclusão das atividades em causa, no caso do número 3 do artigo anterior. 

Artigo 129.º 

Medidas de recuperação e de integração  

1. Para os alunos menores de 16 anos, independentemente da modalidade de ensino frequentada, a 

violação dos limites de faltas pode obrigar ao cumprimento de atividades que permitam recuperar 

atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas quais os alunos e 

os encarregados de educação são responsáveis. 
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2. As medidas de recuperação e integração ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas 

podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo, independentemente do ano de 

escolaridade e do número de disciplinas, obedecendo às seguintes regras: 

a) O diretor de turma/professor titular de turma comunica a situação ao professor da disciplina 

que devolverá, em impresso próprio, nos 5 dias úteis subsequentes à comunicação, a 

planificação precisa e objetiva das atividades de recuperação da aprendizagem a desenvolver; 

(trabalhos de casa, estudo orientado, aulas de apoio ou reforço educativo, a lecionar por 

professores da disciplina com componente letiva de apoios pedagógicos, de acordo com os 

objetivos definidos no currículo formal, ou outras consideradas pertinentes pelo professor da 

disciplina) 

b) O diretor de turma/ professor titular de turma informa o encarregado de educação e o aluno, ou 

apenas o aluno quando maior de idade, através de impresso próprio, sobre a realização das 

atividades de recuperação que incluirão, no mínimo: o horário, o local e os conteúdos a avaliar. 

3. O plano de recuperação e integração, aqui designado PRI, é cumprido em período suplementar ao 

horário letivo, em espaço escolar, com a supervisão de um docente; 

4. A duração do plano de recuperação não pode ultrapassar o número de tempos letivos semanais de 

cada disciplina que a integra. 

5. Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 16 anos a violação dos limites de faltas pode dar 

também lugar à aplicação das medidas de recuperação e integração referidas anteriormente, bem 

como a medidas disciplinares corretivas e sancionatórias que se revelem adequadas, nos termos da 

lei e do presente regulamento. 

6. Após a realização das atividades de recuperação da aprendizagem, o professor informa o diretor de 

turma ou o professor titular de turma do resultado da sua execução e este, por sua vez, informa o 

encarregado de educação e o aluno. 

7. Não é aplicado o PRI sempre que para o cômputo do número de faltas que determinou a 

ultrapassagem dos limites legais, as registadas na sequência da aplicação de medida corretiva de 

ordem de saída de sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão tenham, cumulativamente, 

um contributo superior a 50 % do total. 

8. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no presente artigo são 

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, ao professor tutor do aluno, sempre que 

designado, e registadas no processo individual do aluno. 

Artigo 130.º 

Incumprimento ou Ineficácia das Medidas  

1. O incumprimento das medidas previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia determinam os 

procedimentos consagrados nos normativos legais em vigor, nomeadamente o EAEE. 

2. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades referidas no artigo anterior implica 

também restrições à realização de provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal 

se encontre previsto em regulamentação específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta 

formativa.  
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3. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se refere o artigo 

anterior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas na lei.  

4. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos profissionais ou 

noutras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o 

incumprimento ou a ineficácia das medidas de recuperação e integração implica, 

independentemente da idade do aluno, a exclusão dos módulos ou unidades de formação das 

disciplinas ou componentes de formação em curso no momento em que se verifica o excesso de 

faltas, com as consequências previstas na regulamentação específica e definidas em anexo ao 

presente regulamento. 

Secção 4 - Disciplina  

Subsecção 1  −−−− Infração Disciplinar  

Artigo 131.º 

Infração Disciplinar  

A violação pelo aluno de algum dos deveres e interdições previstos no EAEE e na anterior secção deste 

regulamento, de forma reiterada e ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento 

normal das atividades do agrupamento ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui 

infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos 

termos dos artigos seguintes.  

Artigo 132.º 

Infração Disciplinar  

1. O comportamento assumido pelos alunos é passível de ser qualificado como infração disciplinar leve, 

grave ou muito grave. 

2. É considerada infração disciplinar leve qualquer comportamento suscetível de merecer uma 

advertência verbal por parte do pessoal docente e não docente, tal como: 

a) Perturbar o normal funcionamento das atividades da escola ou as relações na comunidade 

escolar sem pôr em causa a integridade física, moral ou material dos seus membros; 

b) Entrar e sair desordeiramente da sala de aula; 

c) Perturbar o normal funcionamento da aula, nomeadamente levantar-se sem autorização, 

conversar em voz alta, e/ou ter atitudes que contrariem regras do saber-estar como, por 

exemplo: mascar pastilha elástica, comer ou beber, usar boné ou acessórios semelhantes, ouvir 

música, utilizar linguagem imprópria; 

d) Permanecer nos átrios e/ou corredores, perturbando o normal funcionamento das aulas, 

nomeadamente gritando, batendo portas, espreitando às janelas e outros comportamentos 

similares; 

e) Perturbar o normal funcionamento dos diferentes serviços da escola; 

f) Não respeitar a prioridade de atendimento nos diversos serviços; 

g) Não trazer consigo a caderneta escolar/o cartão de estudante; 
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h) Fazer uso indevido do material da escola. 

3. É considerada infração grave qualquer comportamento suscetível de medidas corretivas, tal como: 

a) Reincidir nos comportamentos referidos no número anterior; 

b) Danificar mobiliário e equipamentos escolares ou material dos colegas, gritar e assobiar nas 

salas de aula, interromper constantemente as aulas sem motivo ou recusar a limpeza do que 

sujou.  

c) Danificar o edifício, espaços verdes e objetos colocados no exterior, nomeadamente, partir 

vidros, obstruir fechaduras, riscar paredes, queimar caixotes do lixo, atirar lixo para o chão e 

outros comportamentos similares; 

d) Recusar a apresentação do cartão de estudante e/ou caderneta escolar quando solicitado; 

e) Sair da escola durante o horário, sem autorização escrita do seu encarregado de educação, 

quando menor de idade; 

f) Tomar atitudes intimidatórias e de represália; 

g) Agredir verbal e/ou fisicamente dentro ou fora da sala de aula; 

h) Desobedecer a ordens vindas, quer de pessoal docente, quer de pessoal não docente; 

i) Desrespeitar a propriedade dos bens de qualquer membro da comunidade educativa; 

j) Favorecer a entrada de estranhos na escola; 

k) Utilizar ou manusear telemóveis e outros equipamentos tecnológicos dentro da sala de aula e 

não os ter guardado dentro da mochila, em silêncio ou desligados; 

l) Utilizar e manusear quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos 

passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas; 

m) Não se apresentar com vestuário que se revele adequado à dignidade do espaço e à 

especificidade das atividades escolares. 

4. É considerada infração muito grave qualquer comportamento suscetível da aplicação de medidas 

sancionatórias, tal como: 

a) Reincidir nos comportamentos considerados graves; 

b) Ofender a ética e a moral pública; 

c) Falsificar assinaturas e declarações/ informações; 

d) Faltar ao respeito a qualquer elemento da comunidade educativa; 

e) Violar os deveres de respeito e de correção sob a forma de injúrias, de difamação ou de calúnia, 

relativamente a qualquer membro da comunidade educativa; 

f) Brincar de forma perigosa; 

g) Consumir tabaco, drogas ou bebidas alcoólicas; 

h) Danificar viaturas e edifícios; 

i) Recusar assumir a responsabilidade por prejuízos materiais causados; 

j) Não cumprir as medidas corretivas; 
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k) Fotografar ou filmar qualquer elemento da comunidade educativa sem conhecimento e 

autorização do próprio e ainda qualquer espaço ou atividade sem autorização da direção ou do 

professor responsável; 

l) Transportar ou utilizar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente, causarem danos físicos ao próprio ou a terceiros; 

m) Difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via internet ou através de outros meios de 

comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização 

do diretor da escola. 

Artigo 133.º 

Participação da ocorrência  

1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los imediatamente ao 

diretor e/ou ao coordenador de estabelecimento.  

2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 

comunicá-los imediatamente ao diretor de turma/ professor titular de turma, o qual, no caso de os 

considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao diretor.  

Subsecção 2 - Medidas Disciplinares  

Artigo 134.º 

Finalidades das medidas disciplinares  

1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem, entre outras, finalidades 

pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento 

dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade 

profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa.  

2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal prosseguimento 

das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica 

do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 

relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de 

responsabilidade e da sua aprendizagem. 

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

gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas. 

4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em coerência 

com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito 

do desenvolvimento do PTT e do PE do agrupamento. 

Artigo 135.º 

Determinação da medida disciplinar  

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

consideração: 
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a) A gravidade do incumprimento do dever; 

b) As circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse incumprimento se verificou; 

c) O grau de responsabilidade do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares 

e sociais.  

2. Assim constituem: 

a)  Circunstâncias atenuantes: bom comportamento anterior do aluno, o seu aproveitamento 

escolar e o seu reconhecimento com arrependimento da natureza ilícita da sua conduta;  

b)  Circunstâncias agravantes: a premeditação, o conluio, a gravidade do dano provocado a 

terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no 

decurso do mesmo ano letivo.  

Artigo 136.º 

Medidas disciplinares corretivas  

1. 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 na escola ou na comunidade, podendo para o 

efeito ser aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do aluno na 

escola ou no local onde decorram as tarefas ou atividades, nos termos previstos no presente 

regulamento; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas; 

e) A proibição de participar em visitas de estudo; 

f) A mudança de turma. 

2. A aplicação da medida corretiva prevista na alínea e) é da competência do diretor de turma/ 

professor titular de turma. 

3. O não cumprimento das atividades estabelecidas e decorrentes da aplicação das medidas corretivas 

das alíneas c) e d) do número 1 do presente artigo, implica a sua conversão em medidas disciplinares 

sancionatórias. 

Artigo 137.º 

Medidas disciplinares sancionatórias  

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

comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar 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 / professor titular de turma e ao 

professor tutor, caso exista.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada;  
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b) A suspensão até três dias úteis;  

c) A suspensão do agrupamento entre quatro e doze dias úteis;  

d) A transferência do agrupamento;  

e) A expulsão do agrupamento;  

f) A rescisão do contrato nos Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação.  

3. Complementarmente às medidas previstas no número anterior, compete ao diretor decidir sobre a 

reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, 

sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor da 

reparação calculado ser reduzido, na proporção a definir pelo diretor, tendo em conta o grau de 

responsabilidade do aluno e ou a sua situação socioeconómica. 

Artigo 138.º 

Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas corretivas é cumulável entre si.  

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma 

medida disciplinar sancionatória. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada uma 

medida disciplinar sancionatória. 

Artigo 139.º 

Advertência  

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

perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no 

local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a 

responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno.  

Artigo 140.º 

Ordem de saída da sala de aula e demais espaços onde se desenvolva o trabalho escolar  

1. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar implica a 

marcação de falta injustificada ao aluno e a permanência deste na escola.  

2. Na sequência da ordem saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, 

será implementado o seguinte procedimento: 

a) O aluno será encaminhado pelo funcionário não docente para local determinado pela direção, 

onde permanecerá até ao final do tempo letivo e realizará uma tarefa prescrita pelo professor 

relacionada com os conteúdos lecionados na disciplina;  

b) Nas situações em que tal se justifique, o aluno poderá, ser conduzido ao diretor ou coordenador 

de Escola; 

c) No final do referido tempo letivo, o aluno regressa à sala de aula com a tarefa concluída; 
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d) A falta e o relato pormenorizado do sucedido são comunicados, no prazo máximo de 48 horas, 

em impresso próprio, ao diretor de turma /professor titular de turma; 

e) O docente referido na alínea anterior convoca, pela via mais expedita e no prazo máximo de 72 

horas após a receção da comunicação, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior de 

idade. 

3. A ultrapassagem do limite de faltas decorrentes da aplicação desta medida disciplinar previstos no 

EAEE, ou a recusa do aluno na realização da tarefa que lhe foi atribuída, implica a análise da situação 

em conselho de turma. 

4. A aplicação, no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno, da medida corretiva de ordem de 

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

independentemente do professor que a aplicou, implica igualmente a análise da situação em 

conselho de turma, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de 

aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do presente 

regulamento. 

Artigo 141.º 

Atividades de integração na Escola  

1. A execução de atividades de integração na Escola traduz-se no desempenho pelo aluno de um 

programa de tarefas de caráter pedagógico, que contribuam para o reforço da sua formação cívica, 

com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar 

com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de 

responsabilidade e das suas aprendizagens.  

2. Constituem medidas corretivas dentro do espaço escolar: 

a) A participação na limpeza e asseio dos pátios da escola, de corredores, átrios, escadas e das 

salas de aula;  

b) A participação na limpeza e cuidado dos espaços verdes da escola; 

c) A execução de tarefas de apoio ao funcionamento dos diferentes serviços da escola (bar, 

cantina, biblioteca…); 

d) A reparação do dano provocado; 

e) Redação de um pedido formal de desculpas; 

f) Cumprimento de atividades de natureza pedagógica. 

g) Outras tidas por convenientes pelo diretor.  

3. As tarefas referidas no número anterior são executadas em horário não coincidente com as 

atividades letivas, mas nunca por prazo superior a cinco semanas.  

4. O cumprimento da execução do programa de integração referido no número 1, será supervisionado 

pelo diretor de turma/professor titular de turma e/ou professor tutor, quando exista, e o seu 

acompanhamento será assegurado por um Assistente Operacional, sempre que possível. 

5. Quando o acompanhamento das medidas previstas nas alíneas a) b) e c) do número 2 não for 

possível, devem ser substituídas por medidas alternativas. 
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6. Medidas corretivas fora do espaço escolar serão atividades que potenciem a aprendizagem de 

comportamentos cívicos de integração e de convivência social, neste caso com acompanhamento 

dos pais ou encarregados de educação ou de entidade local ou localmente instalada idónea e que 

assuma corresponsabilizar -se nos termos a definir em protocolo escrito. 

7. O cumprimento das medidas corretivas previstas no número anterior, realiza-se sempre sob 

supervisão do agrupamento, nomeadamente através de informação regular ao diretor de turma/ 

professor titular de turma. 

Artigo 142.º 

Mudança de turma  

1. A aplicação da medida disciplinar corretiva de mudança de turma reporta-se à prática de factos 

notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem dos restantes 

alunos da turma, ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos alunos dessa turma ou do 

conselho de turma.  

2. Essa decisão deverá ser fundamentada pelo conselho de turma e devidamente apreciadas as 

vantagens e desvantagens dessa tomada de decisão. 

Artigo 143.º 

Repreensão registada  

A repreensão registada é averbada no respetivo processo individual do aluno com a identificação do autor 

do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação de facto e de direito de tal 

decisão.  

Artigo 144.º 

Suspensão da frequência do Agrupamento  

1. A suspensão de frequência do agrupamento consiste em impedir o aluno de entrar nas instalações 

do agrupamento, quando, perante um seu comportamento perturbador do funcionamento normal 

das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constituinte de uma 

infração disciplinar grave, tal suspensão seja reconhecidamente a única medida apta a 

responsabilizá-lo no sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno.  

2. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 

fundamentação dos factos que a suportam, pelo diretor, após o exercício dos direitos de audiência e 

defesa do visado. 

3. Compete ao diretor, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando menor de 

idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória referida no 

número anterior é executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, 

com corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se assim o entender, estabelecer 

eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou privadas. 

4. Compete ao diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola 

entre quatro e doze dias úteis, podendo previamente ouvir o conselho de turma, para o qual deve 

ser convocado o professor tutor, quando exista e não seja professor da turma. 
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5. O não cumprimento das medidas disciplinares sancionatórias de caráter pedagógico a que se 

referem os números anteriores, pode dar lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, 

considerando-se a recusa circunstância agravante. 

Artigo 145.º 

Transferência  

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência dentro do agrupamento 

fundamenta-se na prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de 

ensino dos restantes alunos do estabelecimento de ensino ou do normal relacionamento com algum 

ou alguns dos membros da comunidade educativa.  

2. A medida disciplinar sancionatória de transferência de estabelecimento de ensino apenas é aplicada 

a aluno de idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, 

desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento situado na mesma localidade ou 

na localidade mais próxima, desde que servida de transporte público ou escolar. 

Artigo 146.º 

Expulsão do Agrupamento  

1. A aplicação da medida disciplinar de expulsão do agrupamento 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 anos escolares imediatamente seguintes.  

2. A medida disciplinar de expulsão do agrupamento é aplicada ao aluno maior quando, de modo 

notório, se constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do 

cumprimento dos seus deveres como aluno. 

Artigo 147.º 

Rescisão do contrato nos Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação  

1.  A aplicação da medida sancionatória de rescisão do contrato reporta-se à prática de factos 

notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem.  

2.  A medida disciplinar sancionatória de rescisão do contrato apenas é aplicada aos alunos dos Cursos 

Profissionais e Cursos de Educação e Formação quando não se cumprirem as condições contratuais.  

Artigo 148.º 

Comunicação das medidas disciplinares  

A aplicação das medidas disciplinares, com exceção da advertência, é comunicada aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade ou ao próprio quando maior, pelo 

professor titular de turma ou pelo diretor de turma.  
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Artigo 149.º 

Competência para aplicação das medidas disciplinares  

Medida disciplinar Competência 

C
o

rr
et

iv
a

s 

Advertência 

Na sala de aula é da exclusiva competência do 

professor, cabendo, fora dela, a qualquer 

professor ou membro do Pessoal não docente. 

Ordem de saída da sala de aula e 

demais espaços onde se desenvolva o 

trabalho escolar 

Do respetivo professor. 

Realização de tarefas e atividades de 

integração no agrupamento ou na 

comunidade 
Do diretor que, para o efeito, pode ouvir o 

diretor de turma ou o professor titular de turma 

a que o aluno pertença, bem como o professor 

tutor, caso exista. 

O condicionamento no acesso a certos 

espaços escolares ou na utilização de 

certos materiais e equipamentos 

Mudança de turma 

Sa
n

ci
o

n
a

tó
ri

a
s 

Repreensão registada 

Quando a infração for praticada na sala de 

aula, é da competência do professor respetivo, 

competindo ao diretor nas restantes situações. 

Suspensão do agrupamento até 3 dias 

úteis 

Do diretor, com a devida fundamentação dos 

factos que a suportam, após o exercício dos 

direitos de audiência e defesa do visado. 

Suspensão do agrupamento entre 4 e 

12 dias úteis 

Do diretor, após a realização do procedimento 

disciplinar, podendo previamente ouvir o 

conselho de turma, para o qual deve ser 

convocado o professor tutor, quando exista e 

não seja professor da turma. 

Transferência de agrupamento 

Expulsão do agrupamento 

Do Diretor-geral da Educação, com 

possibilidade de delegação, precedendo a 

conclusão do procedimento disciplinar. 

Rescisão do contrato nos Cursos 

Profissionais e Cursos de Educação e 

Formação 

Do diretor, sob proposta do conselho de turma. 
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Artigo 150.º 

Procedimento disciplinar  

1.  Instauração: 

No prazo de dois dias úteis após conhecimento da situação, o diretor:  

a) Emite despacho instaurador do processo;  

b)  Nomeia instrutor, devendo este ser um professor do agrupamento, e notifica-o;  

c)  Notifica, pelo meio mais expedito:  

i.  O encarregado de educação (aluno menor de idade);  

ii.  O Aluno, quando maior de idade.  

2.  Instrução: 

a)  A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, 

contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento 

disciplinar;  

b) Audiência oral dos interessados, em particular do aluno, e sendo este menor de idade, do 

respetivo encarregado de educação, da qual é lavrada uma ata de que consta o extrato das 

alegações feitas pelos interessados;  

c) O instrutor convoca os interessados para a audiência oral com um dia útil de antecedência não 

constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo esta, no caso de 

apresentação de justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, ser adiada;  

d) No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade pode 

ser ouvido na presença de um docente por si livremente escolhido e do diretor de turma ou do 

professor tutor, quando exista, ou, no impedimento destes, de outro professor da turma 

designado pelo diretor.  

3. Relatório da instrução: 

O instrutor elabora e remete ao diretor, no prazo de três dias úteis, relatório final do qual constam, 

obrigatoriamente:  

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao tempo, 

modo e lugar;  

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou 

regulamentares;  

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou agravantes;  

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento.  

Artigo 151.º 

Celeridade do processo disciplinar  

1. A instrução do procedimento disciplinar pode ser substituída pelo reconhecimento individual, 

consciente e livre dos factos, por parte do aluno maior de 12 anos e a seu pedido, em audiência a 

promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, mas nunca antes de 
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decorridas vinte e quatro horas sobre o momento previsível da prática dos factos imputados ao 

aluno.  

2. Na audiência estão presentes, além do instrutor, o aluno, o encarregado de educação do aluno 

menor de idade e, ainda:  

a) O diretor de turma ou o professor tutor do aluno, quando exista, ou, em caso de impedimento e 

em sua substituição, um professor da turma designado pelo diretor;  

b) Um professor da escola livremente escolhido pelo aluno.  

3. A não comparência do encarregado de educação, quando devidamente convocado, não obsta à 

realização da audiência.  

4. Os participantes referidos no número 2 têm como missão exclusiva assegurar e testemunhar, através 

da assinatura do auto a que se referem os números seguintes, a total consciência do aluno quanto 

aos factos que lhe são imputados e às suas consequências, bem como a sua total liberdade no 

momento da respetiva declaração de reconhecimento.  

5. Na audiência, é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos previstos nas alíneas a) 

e b) do ponto 3. do artigo anterior, o qual, previamente a qualquer assinatura, é lido em voz alta e 

explicado ao aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa de que não está obrigado a 

assiná-lo.  

6. O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos com a 

assinatura do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, o aluno o faz antes 

de qualquer outro elemento presente.  

7. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante enquanto a 

recusa dos mesmos implica a necessidade da realização da instrução, podendo o instrutor aproveitar 

a presença dos intervenientes para a realização da audiência oral.  

Artigo 152.º 

Suspensão preventiva  

 1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que o 

instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, o diretor pode decidir a 

suspensão preventiva do aluno, mediante despacho fundamentado sempre que:  

a) A sua presença no agrupamento se revelar gravemente perturbadora do normal funcionamento 

das atividades escolares;  

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade no agrupamento;  

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, em qualquer caso, exceder 10 dias úteis.  

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão preventiva, no que 

respeita à avaliação da aprendizagem, são determinados em função da decisão que vier a ser 

proferida no final do procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos no Estatuto do Aluno e Ética 

escolar e neste regulamento.  
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4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da medida 

disciplinar sancionatória de suspensão da escola a que o aluno venha a ser condenado na sequência 

do procedimento disciplinar.  

5. O encarregado de educação é imediatamente informado da suspensão preventiva aplicada ao seu 

educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, o diretor deve 

participar a ocorrência à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens.  

6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência do 

agrupamento, o plano de atividades previsto neste regulamento.  

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo diretor ao serviço do MEC 

responsável pela coordenação da segurança escolar, sendo identificados sumariamente os 

intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão.  

Artigo 153.º 

Decisão final do procedimento disciplinar  

1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo 

máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade competente para o decidir 

receba o relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto no ponto 5.  

2. No caso da medida disciplinar sancionatória proposta ser a transferência de escola ou de expulsão da 

escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor-Geral da Educação, no prazo de dois dias 

úteis.  

3. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da 

medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da execução da 

medida, nos termos do número seguinte.  

4. A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção das medidas de transferência de escola 

e de expulsão da escola, pode ficar suspensa por um período de tempo e nos termos e condições 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.  

5. Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de 

agrupamento ou de expulsão do agrupamento, o prazo para ser proferida decisão final é de cinco 

dias úteis, contados a partir da receção do processo disciplinar na Direção-Geral de Educação.  

6. Da decisão proferida pelo Diretor-geral da Educação que aplique a medida disciplinar sancionatória 

de transferência de escola, deve igualmente constar a identificação do estabelecimento de ensino 

para onde o aluno vai ser transferido, para cuja escolha se procede previamente à audição do 

respetivo encarregado de educação, quando o aluno for menor de idade.  

7. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte 

àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo encarregado de 

educação, nos dois dias úteis seguintes, pelo diretor de turma / professor titular de turma.  

8. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada através de carta 

registada com aviso de receção, considerando-se o aluno, ou quando este for menor de idade, os 

pais ou o respetivo encarregado de educação, notificados na data da assinatura do aviso de receção.  
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9. Tratando-se de aluno menor, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou superior à de 

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 do 

agrupamento à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens em risco.  

Subsecção 3 - Execução das medidas disciplinares e recursos  

Artigo 154.º 

Execução das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias  

1. Compete ao diretor de turma e ou o professor tutor do aluno, caso tenha sido designado, ou ao 

professor titular de turma a supervisão da execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória 

a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com os pais ou encarregados de Educação e 

com os professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas e de forma a 

assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.  

2. A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da execução da 

medida corretiva de atividades de integração no agrupamento ou no momento do regresso ao 

agrupamento do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão do 

agrupamento.  

3. O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na nova escola / 

agrupamento para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar 

sancionatória.  

4. Na prossecução das finalidades referidas no número 1, a escola conta com a colaboração do SAPS 

bem como de toda a comunidade educativa no apoio ao aluno.  

Artigo 155.º 

Recurso da decisão  

1. Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo de cinco dias 

úteis, apresentado nos serviços administrativos do agrupamento e dirigido:  

a) Ao conselho geral, relativamente a medidas aplicadas pelos professores ou pelo diretor;  

b) Ao membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares sancionatórias 

aplicadas pelo Diretor-Geral da Educação.  

2. Para o efeito o conselho geral constitui uma comissão especializada constituída, entre outros, por 

dois professores, um representante dos pais e encarregados de educação e um representante da 

comunidade, sendo um deles obrigatoriamente o presidente do CG, cabendo a um dos seus 

membros o desempenho da função de relator.  

3. A decisão do conselho geral é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis, comunicada à Direção pelo 

presidente do conselho geral e notificada aos interessados pelo diretor. 

4. O despacho que apreciar o recurso referido na alínea b) do número 1 é remetido ao agrupamento, 

no prazo de cinco dias úteis, cabendo ao diretor a adequada notificação, nos termos referidos no 

número anterior. 
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Subsecção 4 - Salvaguarda da convivência escolar  

Artigo 156.º 

Salvaguarda da Convivência escolar  

1. Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado ato de agressão 

moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar sancionatória de 

suspensão da escola por período superior a oito dias úteis, pode requerer ao diretor a transferência 

do aluno em causa para turma à qual não lecione ou não pertença, quando o regresso daquele à 

turma de origem possa provocar grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da convivência 

escolar.  

2. O diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando a sua 

decisão.  

3. O indeferimento do diretor só pode ser fundamentado na inexistência no agrupamento de outra 

turma na qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou disciplinas em 

causa ou na impossibilidade de corresponder ao pedido sem grave prejuízo para o percurso 

formativo do aluno agressor.  

Subsecção 5 - Responsabilidade civil e criminal  

Artigo 157.º 

Responsabilidade civil e criminal  

A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno e o respetivo 

representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito e nos dos 

normativos legais em vigor haja lugar. 

CAPÍTULO II 

PROFESSORES 

Os direitos e deveres profissionais dos professores, para além dos estatuídos para a administração 

pública, estão consignados no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário. 

Artigo 158.º 

Direitos dos professores 

1. Os direitos específicos dos professores estão consignados em torno das seguintes vertentes: 

a) Direito de participação no processo educativo; 

b) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa; 

c) Direito ao apoio técnico, material e documental; 

d) Direito à segurança na atividade profissional; 

e) Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e 

demais membros da comunidade educativa; 
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f) Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos 

alunos; 

g) Direito à negociação coletiva nos termos legalmente estabelecidos. 

2. São, ainda, direitos dos professores: 

a) Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido no 

âmbito das suas atividades profissionais; 

b) Ter acesso a todas as informações que, pessoalmente, lhes digam respeito; 

c) Ser informados em tempo útil, em expositor destinado ao efeito, na sala de professores, da 

publicação da legislação que regulamenta o exercício da sua profissão, bem como das 

orientações e deliberações emanadas dos órgãos de gestão da escola; 

d) Tomar conhecimento, antecipadamente, de eventuais alterações ao seu horário habitual; 

e) Ser ouvido, em todos os assuntos que lhe digam respeito, pelos restantes órgãos de 

administração e gestão da escola; 

f) Ser consultado antes de indigitado para qualquer tarefa; 

g) Apresentar sugestões e pareceres que entendam poder contribuir para uma melhoria da 

qualidade do ensino/aprendizagem e funcionamento da escola; 

h) Exercer atividade sindical nos termos da legislação em vigor; 

i) Ser abonados de ajudas de custo sempre que se desloquem em representação oficial da 

escola fora dos limites da cidade do Porto, preenchendo, para o efeito, o respetivo boletim 

itinerário. 

j) Ter as salas de aula em completo estado de arrumação e limpeza. 

Artigo 159.º 

Deveres gerais dos professores 

1. Os deveres dos professores organizam-se em torno das seguintes vertentes: 

a) Deveres gerais; 

b) Deveres para com os alunos; 

c) Deveres para com a escola e os outros docentes; 

d) Deveres para com os pais e encarregados de educação. 

2. São, ainda, deveres dos professores: 

a) Participar no processo de elaboração e/ou revisão do RI e do PE e acompanhar o respetivo 

desenvolvimento e concretização; 

b) Respeitar a natureza confidencial da informação dos alunos e respetivas famílias; 

c) Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente; 

d) Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de ensino 

que lhe sejam propostos, numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade 

da educação e ensino; 
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e) Tomar conhecimento das informações, convocatórias e avisos afixados nos locais a isso 

destinados e agir em conformidade; 

f) Contribuir para o enriquecimento dos planos de atividades culturais e recreativas da 

escola, de acordo com o PE; 

g) Participar, sempre que solicitados, nas atividades previstas nos planos anual e plurianual de 

atividades; 

h) Atuar no sentido de prevenir, evitar e solucionar situações de indisciplina e desrespeito, 

dentro e fora da sala de aula; 

i) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção dos alunos 

com necessidades educativas especiais; 

j) Fornecer as informações que o diretor de turma/coordenador pedagógico solicitar acerca do 

aproveitamento e comportamento dos alunos; 

k) Aceitar os cargos pedagógicos para os quais sejam nomeados; 

l) Marcar a data dos testes de avaliação, no 2º e 3º ciclos e secundário, na folha do livro de 

ponto destinada a esse efeito, evitando a acumulação de testes; 

m) Não sair da sala de aula dentro do tempo letivo, salvo por motivo de força maior, devendo 

nesse caso, avisar o funcionário do setor/corredor; 

n) Não permitir a saída dos alunos no decurso da aula, nem antes do seu termo, salvo por razões 

justificáveis; 

o) Permitir que o aluno assista à aula, mesmo que chegue atrasado; 

p) Cumprir e diligenciar para que seja cumprido o RI. 

Artigo 160.º 

Regime Disciplinar 

Em matéria de regime disciplinar, os professores estão sujeitos ao regime geral da Administração Pública. 

CAPÍTULO III 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Artigo 161.º 

Pessoal não docente 

1. Enquadram-se nesta categoria os trabalhadores do agrupamento com as seguintes categorias: 

a) Chefias 

b) Assistentes Técnicos 

c) Assistentes Operacionais 

2. O pessoal não docente do agrupamento deve conhecer e identificar-se com o conceito de escola 

inclusiva e com o PE do agrupamento. 
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Artigo 162.º 

Perfil do Pessoal não docente 

1. O Pessoal não docente do agrupamento deve assumir a responsabilidade de desempenhar uma 

função educativa.  

2. Na dinâmica do agrupamento ocupam uma excelente posição para a observação de 

comportamentos das crianças e jovens e para influenciar positivamente, pelo exemplo e pelo trato, 

atitudes e comportamentos.  

3. A responsabilidade referida no número anterior demonstra-se e executa-se no conhecimento e na 

identificação com o PE do agrupamento e no cumprimento dos deveres que se elencam nos artigos 

seguintes deste regulamento. 

Artigo 163.º 

Direitos 

Para além dos consagrados na lei, o pessoal não docente tem direito a: 

a) Ter acesso, através de expositor próprio, à informação necessária ao bom desempenho das suas 

funções, bem como a relacionada com a sua vida profissional; 

b) Beneficiar e participar em ações de formação que contribuam para o seu aperfeiçoamento 

profissional e dos serviços, sempre que daí não decorram prejuízos que ponham em causa o 

bom funcionamento do agrupamento; 

c) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo individual de 

natureza pessoal; 

d) Ver salvaguardada a sua segurança no exercício das funções e respeitada a sua integridade física; 

e) Eleger e ser eleito para os órgãos de administração e gestão em que tenha assento; 

f) Intervir e participar na análise crítica do sistema educativo; 

g) Responder a consultas sobre opções do sistema educativo, através da liberdade de iniciativa; 

h) Apoio técnico, material e documental à formação e informação, bem como ao desempenho da 

atividade profissional; 

i) Exercer atividade sindical nos termos da legislação aplicável; 

j) Ser respeitado na sua pessoa, ideias e bens, por todos os membros da comunidade escolar; 

k) Dispor de uma sala própria. 

Artigo 164.º 

Deveres 

1. O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais estabelecidos para os 

funcionários e agentes do Estado e demais deveres que decorram da aplicação do Estatuto Específico 

da Carreira Não Docente, do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas bem como do 

Regulamento Interno do Pessoal Não Docente dos Estabelecimentos Públicos de Educação 

Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário com Contrato de Trabalho. 

2. São deveres gerais do pessoal não docente: 
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a) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos; 

b) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo; 

c) Participar na organização e assegurar a realização e o desenvolvimento regular das atividades 

prosseguidas no agrupamento; 

d) Cooperar e zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares, e propor medidas 

de melhoramento e renovação; 

e) Empenhar-se nas ações de formação em que participar; 

f) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo, na identificação de situações 

de carência ou necessidade de intervenção urgente; 

g) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa a colegas, alunos, docentes e respetivos 

familiares; 

h) Respeitar os outros membros da comunidade escolar nas suas pessoas, ideias e bens; 

i) Ser pontual e assíduo; 

j) Aceitar cargos de gestão e administração para que sejam eleitos; 

k) Cumprir e fazer cumprir o RI; 

3. O pessoal não docente tem, ainda, o dever de colaborar com todos os intervenientes no processo 

educativo, favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial 

entre docentes, alunos, encarregados de Educação e pessoal não docente. 

CAPÍTULO IV 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Secção 1 – Direitos e Deveres 

Artigo 165.º  

Direito à participação  

A participação dos pais e encarregados de educação na vida da Escola processa-se de acordo com o 

estabelecido legalmente e com as disposições do presente regulamento.  

Artigo 166.º 

Direitos dos Pais e Encarregados de Educação  

Para além dos que a Lei lhes confere, aos pais e encarregados de educação assistem ainda os seguintes 

direitos:  

a) Colaborar na vida da Escola e contribuir para a consecução dos objetivos do PE;  

b) Participar na definição do percurso de aprendizagem do aluno, considerando as características 

pessoais e as necessidades de formação que venham a ser detetadas;  

c) Ser informado periodicamente e sempre que tal se justifique, sobre o aproveitamento, o 

comportamento e assiduidade do seu educando;  
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d) Ter acesso à informação sobre legislação e normas que lhe digam respeito, nomeadamente as 

relacionadas com o processo educativo do seu educando, como o processo individual do aluno, 

que pode ser consultado nas seguintes condições: 

i) Durante o período das atividades letivas: no horário de atendimento do diretor de turma; 

ii) Durante o período de interrupção das atividades letivas: em hora e local a acordar com o 

diretor/coordenador, mediante solicitação por escrito. 

e) Ser informado do plano de atividades da turma do seu educando especialmente daquelas que 

impliquem a saída da escola;  

f) Ser recebido pela direção do agrupamento, desde que com marcação prévia e se o assunto a 

tratar ultrapassar a competência do diretor de turma ou do coordenador da escola; 

g) Ser recebido pelo diretor de turma, ainda que fora do horário de atendimento estabelecido, 

desde que solicitado e justificado previamente, sendo a hora de atendimento acordada entre as 

partes. 

h) Ter assento nos órgãos de gestão do agrupamento, nos termos definidos na lei; 

i) Eleger e ser eleito para o conselho de turma; 

j) Eleger e ser eleito para a associação de pais da escola onde tenha educandos, bem como 

inscrever-se como associado; 

k) Ser recebido pela direção da respetiva associação de pais, em hora e local a acordar. 

Artigo 167.º 

 Deveres dos Pais e Encarregados de Educação  

Para além dos que a lei lhes confere, os pais e encarregados de educação têm, nomeadamente, os 

seguintes deveres:  

a) Informar as estruturas da Escola sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos 

seus educandos e comparecer nesta quando para tal for solicitado;  

b) Cooperar com os professores e Educadores no desempenho da sua missão pedagógica, em 

especial quando para tal forem solicitados;  

c) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade do seu educando;  

d) Proceder à justificação das faltas dadas pelo seu educando, através dos meios adotados pela 

Escola, com a indicação das razões que motivaram a ausência;  

e) Conhecer o RI do agrupamento e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e 

educandos, no ato da matrícula, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso 

ativo quanto ao seu cumprimento integral;  

f) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado pelo seu educando durante as atividades 

escolares, dentro e fora do recinto escolar;  

g) Participar na vida do agrupamento e contribuir, através das suas estruturas representativas, para 

a elaboração do PE e do RI do agrupamento;  

h) Contribuir para o correto apuramento dos fatos em procedimento de índole disciplinar instaurado 

ao seu educando; 
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i) Garantir, no caso de crianças e alunos do pré-escolar e 1.º CEB, que os seus educandos ficam à 

guarda da educadora ou auxiliar de ação educativa quando são levados à escola.  

Secção 2 – Associações de Pais e Encarregados de Educação 

Artigo 168.º 

Associações de Pais e Encarregados de Educação 

1. As estruturas representativas dos pais e encarregados de educação (APEE) são as associações de pais 

de cada escola do agrupamento, das quais todos os pais e encarregados de educação com filhos ou 

educandos nela inscritos poderão ser associados, sem prejuízo do estabelecido nos respetivos 

estatutos os quais definem, também, os seus fundamentos e missão. 

2. As associações de pais e encarregados de educação, daqui em diante designadas APEE, colaboram 

ativamente na vida do agrupamento, de forma coordenada com a direção ou coordenação escolar, 

podendo desenvolver e colaborar em iniciativas que visem, nomeadamente, a motivação das 

aprendizagens ou em projetos de desenvolvimento socioeducativo.  

3. A direção de cada APEE mantém contacto com a direção do agrupamento efetuando as reuniões que 

forem entendidas necessárias, a solicitação de qualquer das partes  em horário a combinar, podendo 

ser convocados outros agentes do mesmo estabelecimento sempre que a matéria agendada o 

aconselhe.  

4. Aos membros da direção das APEE, durante o horário normal de funcionamento, não pode ser 

negada a entrada na respetiva escola, desde que apresentem identificação e justifiquem essa 

necessidade na portaria do estabelecimento.  

5. Para a concretização dos seus objetivos e consecução da sua atividade e funções, as associações de 

pais contam com a colaboração da direção e dos coordenadores de escola, que lhes asseguram, de 

acordo com as disponibilidades existentes, nomeadamente:  

a) Condições necessárias à realização de reuniões dos membros dos Corpos Gerentes/Sociais e 

destes com os demais pais e encarregados de educação ou outros agentes do mesmo 

estabelecimento;  

b) Disponibilização de locais próprios e de dimensão adequada, para distribuição ou afixação de 

documentação e informação da associação de pais que interesse divulgar;  

c) Apoio na inscrição de associados na APEE e na entrega aos respetivos educandos de 

convocatórias, documentação ou correspondência destinada ao encarregado de educação.  

Artigo 169.º  

Sala da Associação de Pais e Encarregados de Educação  

1. Em cada um dos estabelecimentos do agrupamento deve ser atribuído um espaço à respetiva APEE 

para o exercício das suas atividades onde possam colocar todo o material que julguem necessário.  

2. Caso esse espaço seja partilhado deve elaborar-se no início do ano letivo um plano de utilização de 

forma a evitar sobreposições.  
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3. As instalações a utilizar pelas APEE devem ser dotadas de mobiliário e outros equipamentos 

necessários ao bom desempenho das suas funções, nomeadamente armários para arquivo com 

sistema de fecho que garanta a exclusividade da sua utilização. 

Secção 3 – Representantes dos Pais e Encarregados de Educação nas Turmas/Salas 

Artigo 170.º 

Missão 

Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma ou da Sala, adiante designados por 

representantes de turma/Sala, têm como missão representar os pais e encarregados de educação da 

turma ou sala promovendo a articulação entre estes e a APEE do estabelecimento escolar respetivo e 

participar ativamente no conselho de turma, quando aplicável, em particular colaborando na organização, 

acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e na articulação entre a escola 

e as famílias. 

Artigo 171.º 

Eleição e mandato dos representantes de Turma/Sala 

1. São eleitos em reunião de pais e encarregados de educação da turma, na primeira reunião de sala ou 

de turma no início de cada ano letivo, convocada pelo Educador/professor/diretor de turma. 

2. No início da reunião, o educador/professor/diretor de turma distribui o extrato do RI do 

agrupamento na parte referente aos pais e encarregados de educação e seus representantes. 

3. Todos os pais e encarregados de educação presentes na reunião e com educandos na respetiva 

turma ou sala são passíveis de eleição. 

4. Após a apresentação dos pais e encarregados de educação presentes na reunião procede-se à 

votação para eleição dos respetivos representantes, nos moldes em que, por unanimidade, for 

decidido. 

5. Serão representantes de turma ou de sala os dois encarregados de educação mais votados. 

6. Após votação o Educador/professor/diretor de turma, em colaboração com os representantes dos 

pais eleitos elaboram um documento onde conste o resultado das votações, os nomes e contactos 

dos eleitos, documento a disponibilizar à associação de pais da Escola. 

7. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação da turma/sala tem a duração 

do ano letivo em que foram eleitos. 

Artigo 172.º 

Funções dos representantes de turma 

Após eleição os representantes dos pais devem: 

a) Disponibilizar um seu contacto a todos os pais e encarregados de educação da turma; 

b) Elaborar uma lista de contactos (telefone e/ou e-mail) de todos os pais e encarregados de 

educação da turma que representa; 

c) Disponibilizar essa lista a todos os pais e encarregados de educação da turma; 

d) Enviar a lista de contactos à Associação de pais; 

e) Promover pelo menos, uma reunião de pais de turma ou sala, em cada período escolar; 
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f) Ser elemento de ligação entre os pais e encarregados de educação e a associação de pais; 

g) Participar nas Assembleias de representantes de turma promovidas pela associação de pais; 

h) Comunicar aos pais e encarregados de educação as deliberações emanadas pelos órgãos de 

Gestão do agrupamento e da associação de pais da Escola; 

i) Participar nos conselhos de turma, quando for o caso, devidamente fundamentados na opinião 

dos seus representados; 

j) Proceder à entrega do boletim de inscrição aos pais e encarregados de educação da turma que 

se quiserem associar na associação de pais. 

Artigo 173.º 

Assembleia de representantes de turma 

1. A assembleia de representantes de turma é constituída por todos os representantes de turma e de 

sala eleitos. 

2. As assembleias de representantes de turma são convocadas pelo presidente da mesa da assembleia 

geral da associação de pais. 

3. A mesa da Assembleia de representantes de turma é constituída por: 

a) Presidente da mesa da assembleia geral da associação de pais, que preside; 

b) Os dois secretários da mesa da assembleia geral da associação de pais; 

c) O presidente da direção da associação de pais. 

4. A assembleia reúne no local, dia e hora indicados na convocatória se estiverem presentes pelo 

menos metade mais um do número total dos representantes dos pais nas turmas, ou com qualquer 

número de representantes presentes, após decorridos 30 minutos da hora marcada. 

5. Nestas assembleias são discutidos todos e quaisquer assuntos relevantes da comunidade escolar, 

estando estes sujeitos a prévia ordem de trabalhos, bem como os apresentados pelos presentes no 

decorrer da assembleia. 

6. De cada sessão será lavrada ata, com um resumo do que nela, de essencial, se tiver passado, 

indicando, designadamente, a data e o local da reunião, o número de presenças, os assuntos 

apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações. 

7. Na ausência de APEE a assembleia pode ser convocada por quatro representantes de turma que 

constituirão a mesa da assembleia. 

CAPÍTULO V 

HORÁRIOS LETIVOS 

Artigo 174.º 

Organização 

As atividades letivas distribuem-se de segunda a sexta-feira e obedecem aos normativos legais em 

vigor. 
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Artigo 175.º 

Horários dos Professores 

Para além das disposições legais, os horários dos professores deverão obedecer aos seguintes 

princípios: 

a) A distribuição de serviço docente deve ter como princípio orientador a qualidade de ensino, a 

formação/ experiência profissional dos docentes e os legítimos interesses dos alunos; 

b) A distribuição de serviço que enforma a elaboração dos horários é da competência do 

diretor do agrupamento, com base nas orientações legais em vigor, salvaguardando, sempre que 

possível, as expectativas profissionais dos professores; 

c) No ensino regular, cada professor não deve ter mais de três preparações, salvo se não for 

possível distribuir o serviço de outra forma, devendo, neste caso, ser reduzido tanto quanto 

possível o número de turmas atribuído ao professor; 

d) O princípio da continuidade pedagógica prevalece sobre a graduação profissional, salvo se 

houver razões pedagógicas que pontualmente o desaconselhem; 

e) A distribuição de serviço deve ser feita de modo a que cada disciplina (ou cada nível) em cada ano 

de escolaridade seja lecionada, sempre que possível, por uma equipa de, pelo menos dois 

professores, de modo a garantir a articulação, a aferição e coerência nos critérios de atuação; 

f) Nas turmas de 2º e 3º CEB, deverão organizar-se equipas de professores a quem é atribuído o 

mesmo conjunto de turmas, de modo a facilitar a articulação curricular e a coerência nas 

decisões/ações. 

CAPÍTULO VI 

ATIVIDADES NO EXTERIOR DA ESCOLA 

As visitas de estudo são estratégias do processo ensino/aprendizagem que permitem fazer a ligação da 

escola à vida real e à comunidade e são, ainda, um meio de concretização da interdisciplinaridade. 

Artigo 176.º  

Organização 

1. As visitas de estudo têm que ter a aprovação do conselho pedagógico sob proposta dos 

departamentos curriculares ou escolares. 

2. As visitas legalmente aprovadas são abrangidas pelo seguro escolar. 

3.  A realização das visitas de estudo deve ser feita, preferencialmente, no decurso do 1.º e do 2.º 

períodos, tendo em consideração os momentos de avaliação. 

4. As situações não previstas carecem de aprovação pela direção do agrupamento. 

5. Cabe aos professores responsáveis: 

a) Estabelecer os contactos com os locais a visitar e proceder ao contrato de transporte, que 

serão, posteriormente, oficializados pela escola; 
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b) Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa sobre a visita de estudo, os 

seus objetivos, os locais a visitar, as disciplinas envolvidas, a data e o preço e, ainda, o termo 

de responsabilidade/autorização; 

c) Recolher a verba paga pelos alunos e assumir o pagamento a quem de direito; 

d) Elaborar, entregar ao diretor de escola e colocar no livro de ponto, com pelo menos três dias 

de antecedência, a lista dos alunos participantes, de acordo com os termos de autorização 

assinados pelos encarregados de educação; 

e) Proceder à avaliação da visita. 

f) Comunicar ao diretor de turma os alunos que não compareceram. 

6. Para cada visita de estudo será preenchido um impresso, cujo modelo é comum a todas as escolas 

do agrupamento, onde constem: 

a) Objetivos; 

b) Disciplinas envolvidas; 

c) Público-alvo; 

d) Locais a visitar; 

e) Data provável; 

f) Professores responsáveis (mínimo dois por turma ou 1 por cada 10 alunos); 

g) Orçamento provável. 

7. Os alunos que participam na visita de estudo devem entregar ao professor responsável o termo 

de responsabilidade, devidamente assinado pelo encarregado de educação, e efetuar o 

pagamento no prazo que lhes foi indicado. 

8. Os alunos que não possam participar na visita de estudo, por motivos devidamente justificados, 

têm as atividades previstas no horário, assim como os alunos dos professores envolvidos na visita. 

9. A não comparência dos alunos na visita de estudo programada e autorizada deve ser 

imediatamente comunicada aos encarregados de educação. 

10. O conselho administrativo deve providenciar, dentro das possibilidades financeiras, no sentido de 

que os alunos não sejam impedidos de participar na visita de estudo por motivos económicos. 

11. Os professores que não podem cumprir as suas atividades letivas porque os alunos se encontram 

em visita de estudo, devem mencionar o motivo no livro de ponto. 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 178.º  

Regimentos 

Especificidades de funcionamento dos diferentes estabelecimentos do agrupamento ou instalações que 

venham a ser fixadas em regimento próprio deverão ser aprovadas pelo diretor, ouvido o conselho geral. 
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Artigo 177.º  

Omissões 

Sem prejuízo do quadro legislativo em vigor, os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo 

conselho geral, que decidirá em conformidade com as suas competências.  

Artigo 178.º  

Revisão do Regulamento Interno AEAH 

O presente regulamento interno pode ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua aprovação e, 

extraordinariamente, a todo tempo, por deliberação do conselho geral aprovada por maioria absoluta dos 

membros em efetividade de funções. 

Artigo 179.º  

Divulgação 

1. O RI é publicitado na página do AEAH na Internet.  

2. Os pais e encarregados de educação devem, no ato de matrícula, conhecer o RI do AEAH e 

subscrever, fazendo subscrever igualmente os seus filhos e educandos, declaração em duplicado 

de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.  

3. O original do RI, devidamente aprovado pelo conselho geral transitório, estará a cargo do diretor. 

Artigo 180.º  

Entrada em Vigor 

O RI do AEAH e as suas posteriores alterações entrarão em vigor à data da sua publicação na página 

eletrónica deste agrupamento. 

O presente regulamento foi aprovado pelo conselho geral transitório em 24 /07 /2013 
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ANEXO I 

NORMAS GERAIS DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO GERAL 

Art.º 1.º 

 Designação dos membros do conselho geral  

1. Os representantes do pessoal docente, do pessoal não docente e dos alunos no conselho geral são 

eleitos separadamente pelos respetivos corpos. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em Assembleia Geral de pais e 

encarregados de educação do agrupamento. 

3. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal. 

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

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

do conselho geral. 

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

organismos são indicados pelas mesmas. 

Art.º 2.º 

 Eleição dos representantes do pessoal docente  

1. São elegíveis como representantes no conselho geral do AEAH todos os docentes de carreira com 

vínculo contratual com o MEC que à data da eleição se encontrem em exercício efetivo de funções no 

agrupamento.                                              

2. Não podem ser candidatos os docentes a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a multa, 

durante o cumprimento da pena e nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento. 

3. Os membros da direção, os coordenadores de escolas ou de estabelecimentos de educação pré-

escolar, bem com os docentes que assegurem funções de assessoria da direção, não podem ser 

membros do conselho geral. 

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

de funções no AEAH. 

5. Os cadernos eleitorais do pessoal docente estarão afixados na sala dos professores da escola sede do 

AEAH, podendo ser objeto de recurso, junto dos serviços administrativos, até à data da reunião geral 

para eleição da Mesa da Assembleia Eleitoral. 

6. Os representantes do pessoal docente no conselho geral são sete (7), e as listas devem assegurar, 

sempre que possível, a representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino. 

7. As listas dos docentes devem ser rubricadas pelos candidatos a membros efetivos, pelos candidatos a 

membros suplentes e pelos delegados/representantes da lista, manifestando assim a sua 

concordância. 

8. O ato eleitoral realizar-se-á em data a marcar pelo presidente do conselho geral cessante em 

exercício de funções, que mandará afixar no placard do conselho geral e publicar no portal do 

agrupamento edital com a convocatória das eleições com vinte dias de antecedência. 
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9. A convocatória deverá conter as normas práticas da eleição - nomeadamente local, hora e data limite 

de entrega das listas candidatas, o local, data e horário da realização do ato eleitoral, o número de 

candidatos efetivos e suplentes. 

10. Os representantes do pessoal docente candidatam-se à eleição, constituindo-se em listas. 

11. As listas de candidatura para o pessoal docente deverão ser preenchidas em impresso próprio, 

retirado da página web do AEAH, devendo constar o nome (legível), a categoria, o grupo de 

recrutamento de cada candidato e a respetiva rubrica, identificando os candidatos a membros 

efetivos, os candidatos a membros suplentes e os delegados/ representantes da referida lista.  

12. As listas são entregues, até 10 dias antes da Assembleia Eleitoral, nos serviços administrativos 

durante o horário de expediente. 

13. Após verificar as condições de elegibilidade da lista e atribuir designação, correspondente à ordem 

de entrada, o presidente do conselho geral cessante rubrica-a e manda-a afixar em placard sinalizado 

para o efeito e na página eletrónica do agrupamento. 

14. Cada lista pode indicar até dois representantes para acompanharem os atos da eleição. 

15. A mesa eleitoral será constituída por três elementos efetivos (um presidente, um vice-presidente e 

um secretário) e três elementos suplentes. 

16. Ao longo da votação deve ser garantida a presença de três elementos da mesa. 

17. A mesa será eleita em reunião geral de professores convocada expressamente para o efeito pelo 

presidente do conselho geral cessante, até cinco dias antes do ato eleitoral. 

18. A assembleia eleitoral funcionará na sala de professores da escola sede, das 11.00 horas às 19.00 

horas. 

19. A assembleia eleitoral poderá encerrar antes da hora prevista se já tiverem votado todos os 

elementos inscritos nos cadernos eleitorais. 

20. A abertura da urna é efetuada perante a respetiva mesa da Assembleia Eleitoral, lavrando-se ata, a 

qual será assinada pelos membros da mesa e pelos representantes das listas concorrentes. 

21. Serão considerados votos nulos todos os boletins rasurados e votos brancos todos os boletins em 

branco. 

22. Em caso de reclamações, estas deverão ser fundamentadas, entregues aos presidentes das mesas e 

exaradas em ata. 

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

da média mais alta de Hondt. 

Art.º 3.º 

 Eleição dos representantes do pessoal não docente  

1. São eleitores e elegíveis como representantes no conselho geral do Agrupamento de Escolas 

Alexandre Herculano todos os elementos do pessoal não docente, em exercício efetivo de funções no 

agrupamento. 

2. Não podem ser candidatos os funcionários a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a 

multa, durante o cumprimento da pena e nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento. 
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3. Os cadernos eleitorais do pessoal não docente estarão afixados nos placares do C.G. na sede do 

agrupamento, podendo ser objeto de recurso, junto dos serviços administrativos, até à data da 

reunião geral para eleição da Mesa da Assembleia Eleitoral. 

4. Os representantes do pessoal não docente no conselho geral são dois (2). 

5. As listas do pessoal não docente devem ser rubricadas pelos candidatos a membros efetivos, pelos 

candidatos a membros suplentes e pelos delegados/representantes da lista, manifestando assim a 

sua concordância. 

6. O ato eleitoral realizar-se-á em data a marcar pelo presidente do conselho geral cessante em 

exercício de funções, que mandará afixar no placard do conselho geral e publicar no portal da escola 

edital com a convocatória das eleições com vinte dias de antecedência. 

7. A convocatória deverá conter as normas práticas da eleição, nomeadamente local, hora e data limite 

de entrega das listas candidatas. Deverá conter igualmente o local, a data e o horário da realização 

do ato eleitoral e o número de candidatos efetivos e suplentes. 

8. Os representantes do pessoal não docente candidatam-se à eleição, constituindo-se em listas. 

9. As listas de candidatura para o pessoal não docente deverão ser preenchidas em impresso próprio, 

retirado da página web do AEAH, devendo constar o nome (legível), a categoria de cada candidato e 

a respetiva rubrica, identificando os candidatos a membros efetivos, os candidatos a membros 

suplentes e os delegados/ representantes da referida lista. 

10. As listas serão entregues, até 10 dias antes da Assembleia Eleitoral, nos serviços administrativos 

durante o horário de expediente. 

11. Após verificar as condições de elegibilidade da lista e atribuir designação correspondente à ordem de 

entrada, o presidente do conselho geral cessante rubrica-a e manda-a afixar em placard sinalizado 

para o efeito e na página eletrónica do agrupamento. 

12. Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem os atos da eleição. 

13. A mesa eleitoral será constituída por três elementos efetivos (um presidente, um vice presidente e 

um secretário) e três elementos suplentes. 

14. Ao longo da votação deverá ser garantida a presença de três elementos da mesa. 

15. A mesa será eleita em reunião geral de pessoal não docente, convocada expressamente para o efeito 

pelo presidente do conselho geral cessante, até cinco dias antes do ato eleitoral. 

16. A assembleia eleitoral funcionará das 11.00 horas às 16.00 horas, exceto se já tiverem votado todos 

os elementos inscritos nos cadernos eleitorais. 

17. A abertura da urna é efetuada perante a respetiva mesa da assembleia eleitoral, lavrando-se ata, a 

qual será assinada pelos membros da mesa e pelos representantes das listas concorrentes. 

18. Serão considerados votos nulos todos os boletins rasurados e votos brancos todos os boletins em 

branco. 

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

da média mais alta de Hondt. 
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Art.º 4º 

 Eleição dos representantes dos alunos 

1. São eleitores e elegíveis, como representantes para o conselho geral do AEAH, todos os alunos do 

ensino secundário diurno e dos cursos de educação de adultos que, à data da eleição, se encontrem 

com matrícula em vigor neste agrupamento de escolas e tenham idade igual ou superior a 16 anos.  

2. Não podem ser candidatos os discentes a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar igual ou 

superior a dez dias no ano letivo anterior. 

3. Os cadernos eleitorais dos alunos estarão afixados na sala dos alunos, podendo ser objeto de 

recurso, junto dos serviços administrativos, até à data da reunião geral para eleição da Mesa da 

Assembleia Eleitoral. 

4. Os representantes dos alunos no conselho geral são dois (2), um do ensino secundário diurno e outro 

dos cursos de educação de adultos, eleitos separadamente pelos respetivos corpos. 

5. As listas de candidatura dos alunos devem ser rubricadas pelos candidatos a membros efetivos, pelos 

candidatos a membros suplentes e pelos delegados/representantes da lista, manifestando assim a 

sua concordância. 

6. O ato eleitoral realizar-se-á em data a marcar pelo presidente do conselho geral cessante, em 

exercício de funções, que mandará afixar, em local visível de acesso a todos os alunos, e publicar no 

portal do agrupamento, edital a respetiva convocatória, com vinte dias de antecedência. 

7. A convocatória deverá conter as normas práticas da eleição - nomeadamente local, hora e data limite 

de entrega das listas candidatas, o local, data e horário da realização do ato eleitoral, o número de 

candidatos efetivos e suplentes. 

8. Os representantes dos alunos candidatam-se à eleição, constituindo-se em listas. 

9. As listas de candidatura deverão ser preenchidas em impresso próprio, retirado da página web do 

AEAH, devendo constar o nome (legível), a turma, o ano, o curso de cada candidato e a respetiva 

rubrica, identificando os candidatos a membros efetivos, os candidatos a membros suplentes e os 

delegados/ representantes da referida lista. 

10. As listas serão entregues, até 10 dias antes da assembleia eleitoral, nos serviços administrativos 

durante o horário de expediente. 

11. Após verificar as condições de elegibilidade da lista e atribuir designação, correspondente à ordem 

de entrada, o presidente do conselho geral cessante rubrica-a e manda-a afixar em placard sinalizado 

para o efeito e na página eletrónica do agrupamento. 

12. Cada lista pode indicar até dois representantes para acompanharem os atos da eleição. 

13. A mesa eleitoral será constituída por três elementos efetivos (um presidente, um vice-presidente e 

um secretário) e três elementos suplentes, eleitos entre os delegados das turmas correspondentes a 

cada uma das assembleias. 

14. Ao longo da votação deverá ser garantida a presença de três elementos da mesa. 

15. Para a votação, os elementos da mesa poderão deslocar-se às salas onde estejam a decorrer aulas 

das turmas do Ensino Secundário e do Ensino Noturno. 
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16. Para além do previsto no número anterior, a assembleia eleitoral dos alunos do Ensino Secundário 

diurno funcionará, em local a designar, das 9.00 horas às 13.00 horas e das 14.30 horas às 16.00 

horas, e a assembleia dos alunos do ensino noturno, entre as 18.30 horas e 21.00 horas. 

17. A abertura da urna é efetuada perante a respetiva mesa da assembleia eleitoral, lavrando-se ata que 

será assinada pelos membros da mesa e pelos representantes das listas concorrentes. 

18. Serão considerados votos nulos todos os boletins rasurados e votos brancos todos os boletins em 

branco. 

19. Em caso de reclamações, estas deverão ser fundamentadas, entregues aos presidentes das mesas e 

exaradas em ata. 

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

da média mais alta de Hondt. 

Art.º 5.ª 

 Designação dos representantes da autarquia 

1. A designação dos representantes da autarquia é solicitada ao presidente da Câmara Municipal pelo 

presidente do conselho geral cessante. 

2. A diligência referida no número anterior deve ser simultânea ao desencadear do processo eleitoral 

dos docentes. 

Art.º 6ª 

 Eleição dos representantes dos pais e encarregados de educação 

1. São eleitores e elegíveis, como representantes para o conselho geral do AEAH, todos os 

pais/encarregados de educação dos alunos de todos os níveis e ciclos de ensino dos cursos diurnos 

que, à data da eleição, se encontrem com matrícula em vigor neste agrupamento de escolas. 

2. Os representantes de pais e encarregados de educação no conselho geral são quatro (4). 

3. Os representantes dos pais e encarregados de educação no conselho geral são eleitos em assembleia 

eleitoral de pais e encarregados de educação, expressamente convocada para o efeito, pelo 

presidente do conselho geral cessante em funções, que mandará afixar no placard do conselho geral 

e publicar no portal do agrupamento edital com a convocatória das eleições com vinte dias de 

antecedência. 

4. Os representantes dos pais e encarregados de educação candidatam-se à eleição, constituindo-se em 

listas. 

5. As listas de candidatura deverão ser preenchidas em impresso próprio, retirado da página web do 

AEAH, devendo constar o nome (legível) do encarregado de educação, parentesco, nome do aluno, 

ano/turma e a respetiva rubrica, identificando os candidatos a membros efetivos, os candidatos a 

membros suplentes e os delegados/ representantes da referida lista.  

6. As listas são entregues, até 10 dias antes da Assembleia Eleitoral, nos serviços administrativos 

durante o horário de expediente. 

7. As listas serão referenciadas por ordem alfabética, com letras maiúsculas, de acordo com a ordem de 

entrada, e serão publicitadas nos placares do C.G. e na página web do AEAH. 
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8. A mesa eleitoral será presidida pelo presidente do C.G. cessante e por dois encarregados de 

educação, a eleger em assembleia eleitoral. 

9. O processo eleitoral realizar-se-á por sufrágio secreto e presencial. 

10. A abertura da urna é efetuada perante a respetiva mesa da Assembleia Eleitoral, lavrando-se ata, a 

qual será assinada pelos membros da mesa e pelos representantes das listas concorrentes. 

11. Serão considerados votos nulos todos os boletins rasurados e votos brancos todos os boletins em 

branco. 

12. Em caso de reclamações, estas deverão ser fundamentadas, entregues aos presidentes das mesas e 

exaradas em ata. 

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

da média mais alta de Hondt. 

14. Se não for apresentada ou eleita qualquer lista de representantes de pais e encarregados de 

educação, será convocada nova Assembleia Eleitoral, a realizar no prazo máximo de quinze dias. 

Art.º 7.º 

 Cooptação dos elementos da comunidade 

Após a eleição dos diferentes representantes do pessoal docente, não docente e dos discentes, bem 

como a indicação dos representantes do município, serão cooptados os elementos da comunidade local, 

na primeira reunião do conselho geral. 

Art.º 8º 

Outras disposições  

O conselho geral, em exercício de funções, é responsável pelos diferentes processos, competindo-lhe 

decidir sobre todas as reclamações. 

ANEXO II 

REGIMENTO DA BIBLIOTECA 

Preâmbulo 

As bibliotecas escolares (BE) deste agrupamento são constituídas por um conjunto de recursos físicos 

(instalações, equipamentos), humanos (professores, assistentes operacionais) e documentais (suportes 

impressos, audiovisuais e informáticos) devidamente organizados segundo as diretrizes emanadas pela 

Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). Estes recursos são geridos de forma integrada e destinam-se a toda a 

comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, pais, encarregados de educação) ou a qualquer 

elemento externo a esta comunidade, desde que claramente identificado. Enquanto espaço privilegiado 

de cultura, espera-se que a biblioteca escolar potencie a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento 

de competências de informação e comunicação e a consolidação de saberes diversificados. 

Capítulo I – PRINCÍPIOS GERAIS 



 REGULAMENTO INTERNO �  2013-2017  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO                94 
 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O agrupamento de escolas Alexandre Herculano dispõe de 7 bibliotecas integradas na RBE e 2 não 

integradas, a saber: 

a) Biblioteca da EB Alegria (não integrada); 

b) Biblioteca da EB Campo 24 de Agosto; 

c) Biblioteca da EB Flores (não integrada); 

d) Biblioteca da EB Lomba; 

e) Biblioteca da EB Noêda; 

f) Biblioteca da EB Sol; 

g) Biblioteca da EB Dr. Augusto César Pires de Lima; 

h) Biblioteca da EB Ramalho Ortigão; 

i) Biblioteca da ES Alexandre Herculano. 

2. A missão da biblioteca escolar, os seus objetivos e princípios orientadores estão definidos no RI do 

agrupamento. 

3. O presente regimento define as normas que devem ser conhecidas e respeitadas por todos os 

utilizadores das bibliotecas escolares do agrupamento, de modo a facilitar a utilização e 

rentabilização dos recursos. 

4. As bibliotecas estão abertas a toda a comunidade educativa, dentro do horário definido anualmente, 

e o seu funcionamento rege-se pelos pontos constantes no Capítulo IV deste regimento. 

Artigo 2.º 

Objetivos do serviço de BE 

1. Apoiar e promover os objetivos educativos de acordo com as finalidades fixadas no currículo e no PE 

do agrupamento. 

2. Tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e dotar o agrupamento de um 

fundo documental adequado às necessidades das diferentes disciplinas e projetos de trabalho. 

3. Promover o prazer da leitura e o hábito da utilização da biblioteca escolar como fonte de 

aprendizagem e desenvolvimento de competências. 

4. Proporcionar oportunidades de investigação, utilização e produção de informação que possibilitem a 

aquisição de conhecimentos, a compreensão do mundo, o desenvolvimento das literacias, o fomento 

da cultura e da criatividade e a prática de lazer. 

5. Providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e às oportunidades globais que 

confrontem os alunos com ideias, experiências e opiniões diversificadas.  

6. Organizar atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as questões de ordem 

cultural e social. 
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7. Trabalhar com alunos, docentes, pessoal não docente, estruturas de gestão, pais, encarregados de 

educação e a comunidade em geral, de modo a cumprir a missão da escola, traduzida no seu projeto 

educativo. 

8. Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais à participação 

democrática e à construção de uma cidadania efetiva e responsável. 

9. Fomentar o gosto pela leitura, como instrumento de trabalho e de ocupação de tempos livres, 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e cultural dos utilizadores. 

10. Promover condições que permitam a reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre autores e 

leitores. 

11. Desenvolver a literacia digital e informacional junto dos utilizadores. 

12. Acolher no seu espaço físico os diversos projetos e clubes criados e/ou desenvolvidos pelos 

elementos da comunidade escolar. 

Capítulo II – UTILIZADORES 

Artigo 3.º 

Utilizador individual 

1. Utilizador interno: 

a) Alunos matriculados no agrupamento; 

b) Professores em exercício de funções no agrupamento; 

c) Funcionários em exercício de funções no agrupamento. 

2. Utilizador externo:  

a) Pais; 

b) Encarregados de educação; 

c) Comunidade em geral. 

Artigo 4.º 

Utilizador coletivo 

1. Utilizador interno: 

a) Turma de qualquer escola do agrupamento; 

b) Escolas do agrupamento; 

c) Grupo de funcionários em exercício de funções no agrupamento. 

2. Utilizador externo:  

a) Associações de pais do agrupamento; 

b) Escolas não integradas no agrupamento; 

c) Outras instituições públicas; 
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d) Outras instituições privadas. 

Artigo 5.º 

Identificação do utilizador 

A identificação dos utilizadores faz-se do seguinte modo:  

a) Os utilizadores internos do agrupamento são identificados pelo cartão de identificação do 

agrupamento ou por um documento de identificação individual; 

b) Os utilizadores externos são identificados por um documento de identificação individual ou 

coletivo (BI, CC, passaporte, documento da instituição). 

Artigo 6.º 

Direitos do utilizador 

Os utilizadores referidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º têm os seguintes direitos: 

a) Frequentar e utilizar os recursos existentes nas bibliotecas; 

b) Ser auxiliado pelo assistente operacional e/ou professores em funções nas bibliotecas; 

c) Utilizar os meios informáticos disponíveis, respeitando as indicações dadas; 

d) Ser ouvido ao nível de sugestões de aquisição e/ou atividades a realizar; 

e) Participar nas iniciativas promovidas pela biblioteca escolar; 

f) Usufruir de todos os serviços prestados pela BE; 

g) Dispor de um ambiente agradável e propício à fruição destes serviços. 

Artigo 7.º 

 Deveres do utilizador 

1. Os utilizadores da biblioteca têm os seguintes deveres: 

a) Apresentar o documento de identificação para utilização de recursos e requisição, sempre que 

solicitado; 

b) Preencher os impressos necessários para fins de gestão e estatística; 

c) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores e funcionários responsáveis pelo 

funcionamento da biblioteca; 

d) Preservar os documentos, equipamentos e instalações; 

e) Não alterar a disposição do mobiliário ou arrumação dos documentos; 

f) Não alterar configurações de equipamentos informáticos; 

g) Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para leitura 

domiciliária; 

h) Indemnizar a biblioteca pelos danos ou perdas que forem da sua responsabilidade; 

i) Contribuir para a manutenção de um bom ambiente de trabalho no interior da biblioteca, 

respeitando o silêncio propício à realização das diferentes atividades; 
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j) Cumprir todas as normas de utilização da biblioteca. 

2. Ao utente, cujo comportamento seja considerado desadequado e/ou perturbador, poderá ser 

interditada a entrada nesse espaço.  

Capítulo III – GESTÃO 

Artigo 8.º 

Equipa das bibliotecas escolares 

1. De acordo com o definido no RI do agrupamento, e com base na legislação em vigor, a equipa das 

bibliotecas tem a seguinte constituição: 

a) Coordenador da equipa das bibliotecas do agrupamento (professor bibliotecário); 

b) Outros professores bibliotecários; 

c) Docentes de apoio a tarefas específicas, de acordo com o seu horário de permanência nas 

bibliotecas do agrupamento. 

2. As competências específicas dos professores bibliotecários (inclusivamente do coordenador) estão 

definidas no RI do agrupamento.  

3. A equipa é coadjuvada por assistentes operacionais, de preferência, um por cada biblioteca escolar. 

Artigo 9.º 

Competências dos docentes da equipa 

1. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o regimento das bibliotecas escolares. 

2. Colaborar com a equipa educativa na adoção das medidas necessárias à prossecução dos objetivos e 

missão da BE. 

3. Cumprir na biblioteca o horário que lhes estiver distribuído, procedendo em questões de 

pontualidade e de assiduidade como se de uma aula se tratasse e assinar o respetivo livro de ponto. 

4. Assegurar a abertura e funcionamento da BE, na ausência do assistente operacional. 

5. Apoiar a comunidade educativa no âmbito da leitura, estudo, pesquisa e utilização dos suportes 

multimédia e informáticos. 

6. Trabalhar em articulação e parceria na planificação, execução e avaliação das unidades de ensino, 

tendo por objetivo o desenvolvimento de uma pedagogia ativa e diferenciada, baseada em fontes de 

informação diversificadas. 

7. Divulgar, nas estruturas de orientação pedagógica a que pertencem, o fundo documental das 

bibliotecas escolares do agrupamento. 

8. Participar no desenvolvimento de atividades de animação pedagógica e culturais constantes do plano 

anual de atividades e outras decorrentes de iniciativas, no âmbito do Plano Nacional de Leitura. 

9. Receber e registar em impresso próprio as importâncias devidas pela prestação dos vários serviços 

onerosos. 

10. Comunicar ao professor bibliotecário anomalias ou quaisquer outras situações não previstas.  
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Artigo 10.º 

Competências dos assistentes operacionais 

1. Garantir a ordem e o funcionamento geral da biblioteca, de acordo com o regimento interno. 

2. Cumprir rigorosamente o horário de funcionamento publicitado para a comunidade. 

3. Dar execução aos pedidos de requisição de material livro e/ou inscrição para a utilização do material 

audiovisual e multimédia. 

4. Receber e registar as devoluções dos livros requisitados. 

5. Controlar as entregas em atraso, entrando em contacto com os leitores e solicitando a entrega dos 

documentos. 

6. Apoiar os utilizadores da biblioteca nas suas pesquisas.  

7. Vigiar a leitura presencial, a utilização dos computadores e do equipamento audiovisual. 

8. Zelar pela preservação dos documentos e pela manutenção do silêncio.  

9. Manter em boas condições de higiene e limpeza o espaço, o equipamento e demais material 

existente na biblioteca. 

10. Exercer a sua autoridade de forma correta e eficaz.  

11. Cumprir com celeridade todas as demais tarefas que lhe forem incumbidas. 

12. Garantir a aplicação das normas de segurança. 

13. Proceder à arrumação do espaço e dos materiais livro e não livro. 

14. Receber e registar em impresso próprio as importâncias devidas pela prestação dos vários serviços 

onerosos.  

15. Assinalar no livro de ponto as faltas dos professores da equipa. 

16. Comunicar ao professor bibliotecário qualquer anomalia verificada, bem como dúvidas e outros 

problemas que surjam no quotidiano. 

Capítulo IV- ORGANIZAÇÃO 

Artigo 11.º  

Horário 

1. O horário de funcionamento das bibliotecas é definido todos os anos, no início do ano letivo, em 

função dos recursos humanos disponíveis. 

2. O horário será afixado em cada biblioteca em local visível. 

3. Em caso de alteração, será dado conhecimento aos utilizadores através de informação afixada à 

entrada.  

4. Durante o período de abertura, os professores e assistentes operacionais não poderão, em caso 

algum, ausentar-se sem garantirem a vigilância da biblioteca. 

5. Sempre que essa vigilância não possa ser assegurada, a biblioteca será obrigatoriamente encerrada. 
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Artigo 12.º 

Áreas funcionais 

O espaço nuclear das bibliotecas integradas na RBE está organizado em diferentes áreas/zonas funcionais, 

que se inter-relacionam, a saber: 

a) Zona de acolhimento – local onde estão centralizadas as atividades de apoio aos utilizadores 

que serão prestadas por professores e/ou assistentes operacionais; 

b) Zona de leitura informal – local para leitura informal de revistas, jornais e álbuns num ambiente 

descontraído, funcionando como um convite à utilização da biblioteca; 

c) Zona de consulta de documentação - destinada a consulta integrada nos diferentes suportes 

(material impresso, áudio e audiovisual); 

d) Zona de consulta e produção multimédia – destinada a consulta e produção de trabalhos em 

formato eletrónico (utilização de computadores, acesso à internet e consulta de documentação 

em suportes digitais multimédia). 

Artigo 13.º 

Organização documental 

 

1. Os documentos da BE são classificados por assuntos, segundo a classificação decimal universal (CDU). 

2. A documentação está organizada de acordo com grupos genéricos de suporte da informação, 

funcionando em sistema de livre acesso pelo utilizador. 

3. Não se encontram em regime de livre acesso os recursos cujo valor ou características físicas e 

intelectuais obriguem à sua arrumação em armários fechados. 

4. A utilização de documentos (impressos ou audiovisuais) segue as normas constantes no Capítulo V 

deste regimento. 

5. A consulta de documentos livro ou não livro, que não estejam registados nas bibliotecas do 

agrupamento, requer autorização prévia.  

6. O fundo documental e o seu registo estão em permanente atualização. 

Capítulo V – SERVIÇOS 

Artigo 14.º 

Serviço de leitura 

1. Os utilizadores têm acesso livre a jornais, livros e revistas que se encontrem nas áreas de leitura, 

respeitando os requisitos estabelecidos e as orientações de professores e/ou assistentes 

operacionais. 

2. Depois da consulta, os periódicos (jornais e revistas) devem ser arrumados nos expositores 

respetivos e os livros devem ser colocados no carrinho destinado para o efeito. 

3. Qualquer documento deve ser manuseado cuidadosamente, com vista a salvaguardar futuras 

utilizações. 
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Artigo 15.º 

Serviço de empréstimo domiciliário 

1. O prazo de leitura domiciliária é de 15 dias, exceto manuais escolares não adotados, cujo prazo é de 

5 dias úteis. 

2. Cada leitor poderá requisitar as obras que pretender, podendo a requisição ser renovada uma vez, se 

não houver leitores em lista de espera. 

3. Quer o empréstimo quer a sua renovação são processados informaticamente, após a qual o leitor 

deverá ser sempre informado da data de entrega. 

4. Ficam excluídas da requisição domiciliária edições especiais e raras, livros não registados, dicionários 

e enciclopédias, bem como manuais escolares adotados. 

5. Todos os livros requisitados deverão ser entregues no mesmo estado de conservação em que se 

encontravam antes de sair da BE e nos prazos considerados. 

6. Sempre que o período de empréstimo abranja as interrupções letivas, a devolução deve ser feita no 

1º dia útil após essa interrupção. 

7. A não devolução, dentro dos prazos estabelecidos, implica a multa de € 0,10/dia. 

8. As verbas que eventualmente venham a ser obtidas pela cobrança das multas reverterão a favor da 

biblioteca. 

9. Se o utente perder ou danificar o livro requisitado, deverá substituí-lo por outro igual.  

10. Considera-se danificar uma obra: dobrar, cortar ou rasgar, escrever ou riscar, desenhar, sublinhar, 

sujar ou molhar, quebrar, etc. 

11. Sempre que se trate de uma obra esgotada, o utilizador terá de indemnizar a biblioteca de acordo 

com a avaliação da obra efetuada pelo professor bibliotecário. 

12. Por razões logísticas, os empréstimos domiciliários ficarão suspensos durante as férias de verão. 

Artigo 16.º 

Serviço de empréstimo para sala de aula 

1. As requisições de material para a sala de aula deverão ser feitas pelos professores em impresso 

próprio. 

2. No caso de impossibilidade por parte do professor, este poderá solicitar a colaboração dos alunos, 

mas deverá preencher e assinar uma requisição, sem a qual o assistente operacional ou professor da 

equipa não entregará o material solicitado. 

3. Os dicionários poderão ser requisitados para a sala de aula pelos alunos, tornando-se estes 

responsáveis pela sua utilização em testes de avaliação ou outras atividades letivas.  

4. No ato de entrega, o material deve ser conferido pelo requisitante e pelo assistente operacional ou 

professor da equipa. 

Artigo 17.º 

Serviço de consulta e produção multimédia 
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1. Este serviço destina-se à consulta de conteúdos e produção de trabalhos em suporte eletrónico, 

acesso à Internet e consulta de documentação em suportes digitais multimédia.  

2. Os equipamentos e materiais estão ao dispor de todos os elementos da comunidade escolar, 

mediante a respetiva requisição prévia. 

3. A utilização dos diferentes equipamentos e materiais implica a requisição na receção, onde será 

registado o dia, hora de entrada e de saída e referência ao tipo de tarefa que pretende realizar. 

4. Cada utilizador será responsável pelo bom estado do material informático e outros equipamentos, 

após a sua utilização. 

5. Só é permitida a audição dos conteúdos áudio e vídeo através de auscultadores. 

6. Ao terminar a utilização, os suportes audiovisuais devem ser entregues na zona de acolhimento. 

7. A utilização dos computadores destina-se prioritariamente à consulta e produção de documentos de 

caráter pedagógico. 

8. Cada computador será utilizado, no máximo, por um utilizador, não sendo permitida a permanência 

de utilizadores em pé e em volta dos computadores. 

9. O período de utilização dos computadores e de pesquisa na Internet não deve exceder os 45 minutos 

diários, salvo em situações devidamente justificadas. 

10. Têm prioridade os utilizadores que pretendam realizar trabalhos escolares. 

11. No caso de não existirem utilizadores inscritos, o período de trabalho poderá ser alargado até que 

outro utilizador solicite o computador. 

12. A utilização lúdica não permite a consulta de documentos, páginas ou sítios não recomendáveis num 

ambiente escolar ou que infrinjam as orientações do RI do agrupamento.  

13. Os utentes que acedam a sítios inadequados ficarão proibidos de utilizar a Internet, a título 

individual. 

14. Os computadores, uma vez ligados, só serão desligados pelos assistentes operacionais e/ou docentes 

da equipa, no final do dia.  

15. Não é permitido proceder à instalação de qualquer tipo de software nos computadores das 

bibliotecas nem alterar as suas configurações. 

16. Sempre que se verifique qualquer anomalia, os alunos deverão, de imediato, chamar o professor ou 

o assistente operacional. 

17. O incumprimento do estipulado nos números anteriores será sancionado, de acordo com as normas 

disciplinares constantes no RI do agrupamento. 

Artigo 18.ª 

Serviço de fotocópias e impressões 

1. Caso se torne indispensável fotocopiar alguns documentos existentes, devem os utentes ter em 

conta o seguinte:  

a) O serviço de fotocópias destina-se somente a reproduzir o material disponível na biblioteca, 

indispensável ao trabalho dos alunos e professores;  
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b) Deverão ser respeitados os direitos de autor e propriedade intelectual; 

c) Não são permitidas cópias integrais de livros; 

d) Não são permitidas fotocópias de livros de arte, edições raras, especiais e enciclopédias; 

e) A fotocópia de documentos é efetuada segundo pagamento à página e de acordo com uma 

tabela de preços afixada (ver: Preçário).  

2. Para imprimir é necessário solicitar autorização aos professores ou assistente operacional de serviço. 

3. A impressão de documentos é efetuada mediante pagamento, de acordo com a tabela de preços 

afixada (ver: Preçário). 

4. Em situações pontuais, a saída de documentos para fotocopiar carece da autorização do responsável 

pelo atendimento, do preenchimento de uma ficha e exige a entrega, por parte do utente, de um 

documento de identificação. 

CAPÍTULO VI 

Disposições gerais 

1. Nas bibliotecas não é permitido fumar, comer ou beber, usar telemóvel, utilizar o espaço para outros 

fins que não os regimentados, nem praticar quaisquer atos que perturbem o seu bom 

funcionamento. 

2. Aos alunos que, depois de advertidos, não cumpram as normas constantes deste regimento, será 

dada ordem de saída pelo assistente operacional ou professor a exercer funções na biblioteca.  

3. Dependendo da gravidade da situação e da reincidência, os utilizadores que apresentem 

comportamentos inadequados poderão ficar impedidos de frequentar as instalações da biblioteca 

por um período a acordar.  

4. Os utilizadores devem reparar os danos patrimoniais causados na biblioteca, através da reparação ou 

reposição do material danificado.  

5. Na ausência do professor bibliotecário ou de algum elemento da equipa da BE, qualquer situação 

omissa será resolvida pelos assistentes operacionais e depois analisada pelo professor bibliotecário e 

pelo órgão de gestão.  

6. O presente regimento deve ser considerado como um documento aberto, sujeito a alterações, 

sempre que digam respeito a uma adequação legal ou à necessidade de clarificar situações e 

contextos.  

7. O presente regimento entra em vigor após a sua aprovação pelos órgãos competentes para o efeito.  

Situações omissas 

As situações não mencionadas neste regimento serão resolvidas, caso a caso, pela coordenadora da 

equipa das bibliotecas escolares em harmonia com o diretor do agrupamento. 

Revisão do regimento 

Estipula-se a revisão e reajustamento deste regimento sempre que se considere necessário. 
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ANEXO III 

ENSINO RECORRENTE 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O ensino recorrente visa proporcionar uma segunda oportunidade de formação que permita, aos 

alunos, conciliar a frequência de estudos, com uma atividade profissional. 

2. Os planos de estudos do ensino recorrente bem como as estruturas modulares das diferentes 

disciplinas e a respetiva carga horária semanal constam do PDC. 

 Artigo 2.º 

Coordenação 

1. O ensino recorrente é coordenado por um docente nomeado pelo diretor de escola. 

2. As competências do coordenador são as que constam do corpo principal do RI. 

3. Para cada turma do ensino recorrente é nomeado, pelo diretor de escola, um diretor de turma. 

4. As competências do diretor de turma são similares às competências dos diretores de turma do 

ensino diurno, tal como constam no corpo principal deste RI. 

 

Artigo 3.º 

Modalidades de frequência 

 

1. Os cursos de ensino recorrente podem ser frequentados nas seguintes modalidades: 

a) De frequência presencial, em que a avaliação é contínua, sendo os alunos integrados em 

turmas, sujeitos ao dever de assiduidade; 

b) De frequência não presencial, em que os alunos realizam provas de avaliação em épocas 

próprias. 

2. No ato da matrícula, o aluno deve optar pela modalidade de frequência presencial, ou pela 

modalidade de frequência não presencial, relativamente a cada uma das disciplinas.  

3. A matrícula efetua-se até ao dia 31 de dezembro. 

4. Em circunstâncias especiais é facultada aos alunos a possibilidade de modificar o regime de 

frequência. 

5. A alteração da modalidade de frequência é solicitada através de requerimento, dirigido ao diretor 

do agrupamento, com fundamento em circunstâncias relevantes, devidamente comprovadas, 

nomeadamente de natureza profissional. 

6. Os alunos podem solicitar a transição para a modalidade de frequência não presencial, em cada 

disciplina, desde que não tenham ultrapassado o limite de faltas injustificadas. 

7. A transição do regime de frequência não presencial para o regime de frequência presencial só 

pode ocorrer até ao 5º dia após o início de cada um dos períodos escolares, dependendo da 

existência de vaga nas turmas. 
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Artigo 4.º 

Assiduidade 

1. As faltas injustificadas não podem exceder, em cada ano letivo, o dobro do número de tempos 

letivos semanais, por disciplina. 

3. Os alunos que optaram pela modalidade de frequência presencial estão sujeitos ao dever de 

assiduidade. 

4. Ultrapassado o limite de faltas injustificadas, em qualquer disciplina ou área não disciplinar, o 

aluno é excluído da frequência dessa disciplina até final do ano letivo em curso. 

5. No caso dos trabalhadores-estudantes, ocorre transição imediata para a modalidade de 

frequência não presencial, logo que seja atingido o limite de faltas injustificadas. 

Artigo 5.º 

Avaliação 

1. A avaliação das aprendizagens no ensino recorrente de nível secundário de educação 

compreende as seguintes modalidades de avaliação: 

a) Avaliação diagnóstica; 

b) Avaliação formativa; 

c) Avaliação sumativa. 

2. A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o grau de 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e tem como objetivos a classificação e a 

certificação. 

3. A avaliação sumativa é expressa na escala de 0 a 20 valores, em cada módulo e disciplina. 

4. A avaliação sumativa inclui: 

a) A avaliação sumativa na modalidade de frequência presencial; 

b) A avaliação sumativa na modalidade de frequência não presencial. 

5. A avaliação sumativa na modalidade de frequência presencial realiza-se em contexto de turma, 

recorre a instrumentos diversificados e efetua-se módulo a módulo. 

6. A não aprovação no final de um módulo não impede a frequência das atividades de 

ensino/aprendizagem e a capitalização dos módulos subsequentes. 

7. Aos alunos na modalidade de frequência presencial que não tenham obtido aprovação num 

determinado módulo, no âmbito da avaliação contínua, é facultado, para capitalização dos 

módulos em atraso, o acesso às provas do regime de frequência não presencial, como avaliação 

de recurso. 

8. Os alunos na modalidade de frequência presencial que se submetam às provas de avaliação 

referidas no número anterior mantêm a mesma modalidade de frequência. 

9. Os alunos que não capitalizem todos os módulos, relativos a determinado ano de escolaridade de 

uma disciplina, podem optar, no ano letivo seguinte, por matricular-se: 
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a) Na modalidade de frequência presencial, no módulo inicial do ano de escolaridade 

subsequente; 

b) Na modalidade de frequência presencial apenas nos módulos em atraso; 

c) Na modalidade de frequência não presencial nessa disciplina. 

10. A formalização da avaliação final de módulo de cada disciplina ocorre na reunião do conselho de 

turma de avaliação, no final de cada um dos três períodos letivos. 

11. A avaliação sumativa na modalidade de frequência não presencial aplica-se, em cada disciplina, 

aos alunos inscritos nesta modalidade de frequência, bem como aos alunos na modalidade de 

frequência presencial, como avaliação de recurso, para efeitos de capitalização dos módulos em 

atraso. 

12. Na modalidade de frequência não presencial, a capitalização de módulos é obrigatoriamente 

sequencial. 

13. A avaliação sumativa dos alunos na modalidade de frequência não presencial decorre nos meses 

de janeiro, abril e junho ou julho, em data a definir pela escola. 

14. Os alunos na modalidade de frequência não presencial só podem realizar uma prova de avaliação, 

em cada época, e em cada disciplina.  

15. Os alunos na modalidade de frequência não presencial devem proceder, em data a fixar pela 

escola, à inscrição para a prova de avaliação, indicando os módulos que pretendem realizar em 

cada disciplina. 

16. No ato de inscrição, os alunos depositam uma quantia, a definir pela escola, que lhes é devolvida 

após a realização da prova de avaliação. 

17. A falta não justificada a uma prova de avaliação implica a não devolução da quantia depositada, 

que constitui receita própria da escola. 

18. A avaliação sumativa interna na modalidade de frequência não presencial incide sobre um módulo 

ou sobre conjuntos de três módulos correspondentes a cada um dos anos de escolaridade em que 

a disciplina é ministrada. 

19. As provas de avaliação referidas no número anterior que abranjam três módulos têm caráter 

globalizante e incidem sobre os conteúdos essenciais e estruturantes de cada um dos módulos 

avaliados. 

20. Sempre que a prova de avaliação incida sobre um conjunto de três módulos, a classificação dessa 

prova é considerada 3 vezes para o cálculo da classificação final da disciplina. 

21. Consideram-se aprovados nas provas de avaliação na modalidade de frequência não presencial os 

alunos que obtenham classificação igual ou superior a 10 valores. 

22. Sempre que a avaliação seja constituída por diferentes provas, a aprovação a que se refere o 

número anterior resulta da média aritmética simples das classificações obtidas nas diferentes 

provas, arredondada às unidades, não podendo nenhuma dessas classificações ser inferior a 8 

valores. 

23. A conceção das matrizes e a elaboração e a correção das provas são da responsabilidade dos 

professores, designados pelo diretor de escola. 
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24. Compete aos departamentos curriculares propor ao conselho pedagógico as matrizes das provas, 

das quais constam os objetivos, os conteúdos, a estrutura, a duração, as cotações e os critérios de 

classificação. 

25. As matrizes das provas devem, depois de aprovadas pelo conselho pedagógico, ser afixadas em 

lugar público da escola até 15 dias antes da data da sua realização. 

26. Para a elaboração e correção das provas de avaliação é constituída uma equipa de dois 

professores por disciplina. 

27. As classificações das provas de avaliação são registadas em pauta própria, com menção da 

modalidade de frequência do aluno, no registo biográfico e no livro de termos. 

28. Os instrumentos de avaliação utilizados ficam arquivados na escola, incluindo os dos alunos na 

modalidade de frequência presencial que se tenham submetido às provas de avaliação sumativa 

na modalidade de frequência não presencial. 

29 Os alunos que optaram pela modalidade de frequência não presencial podem solicitar a 

reapreciação das provas que apresentem registo em papel. 

30. O requerimento de consulta da prova de avaliação é dirigido ao diretor do agrupamento e 

entregue nos cinco dias úteis imediatamente a seguir ao da publicação da respetiva classificação 

nos serviços administrativos do agrupamento. 

31. Cada requerimento pode apenas ter por objeto uma prova de avaliação. 

32. A aprovação do aluno numa dada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual 

ou superior a 10 valores. 

33. A classificação final de cada disciplina resulta da média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações obtidas na totalidade dos módulos. 

34. Sempre que haja lugar a equivalência, a classificação final da disciplina resulta da média 

aritmética ponderada das classificações obtidas nos módulos que o aluno efetivamente capitalizar 

e da classificação resultante do processo de equivalência. 

35. A classificação final de cada módulo é sempre arredondada às unidades, quer resulte da aplicação 

de um único instrumento de avaliação, quer resulte da média aritmética simples das 

classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação utilizados. 

36. Independentemente da modalidade de frequência e do fim a que se destina o curso, os alunos 

que, tendo obtido aprovação em disciplinas terminais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, 

queiram melhorar a respetiva classificação, podem requerer a realização de provas, com caráter 

globalizante, durante a época de Junho ou Julho, estabelecida para a modalidade de frequência 

não presencial, do ano em que concluíram a disciplina, bem como na mesma época do ano letivo 

seguinte, sendo apenas considerada a nova classificação, se esta for superior à anteriormente 

obtida. 

37. O disposto no número anterior não se aplica sempre que é oferecido exame nacional para a 

disciplina cuja classificação se pretende melhorar. 

38. Não é permitida a melhoria de classificação em disciplinas cuja aprovação tenha sido obtida 

noutros sistemas de ensino ou concedida mediante atribuição de equivalências. 
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39.  As provas de caráter globalizante atrás mencionadas incidem sobre a totalidade dos módulos de 

cada disciplina. 

40. No final de cada período, no prazo de cinco dias úteis após a afixação das pautas, o aluno pode 

requerer ao diretor a revisão das deliberações do conselho de turma, fundamentando 

devidamente as suas razões. 

Artigo 6.º 

Avaliação diagnóstica globalizante 

1. A avaliação diagnóstica globalizante visa a validação de conhecimentos adquiridos e capacidades 

desenvolvidas em contexto escolar e não escolar e destina-se a determinar se o candidato detém 

os requisitos necessários à frequência do ensino recorrente de nível secundário de educação.  

2. Podem candidatar-se a avaliação diagnóstica globalizante indivíduos de idade igual ou superior a 

18 anos ou os alunos que, tendo completado 16 anos de idade, e autorizados pelo respetivo 

encarregado de educação, não tenham completado o 3.º CEB.  

3. A avaliação diagnóstica globalizante compreende a realização de uma entrevista e de uma prova 

escrita.  

4. A entrevista, prévia à realização da prova escrita, ocorre em data acordada entre o candidato e a 

escola e destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva, os conhecimentos 

adquiridos e as capacidades desenvolvidas em contexto não escolar, reveladores da aptidão para a 

frequência do ensino recorrente de nível secundário de educação, tendo por base dados 

curriculares relevantes, nomeadamente os percursos profissional e formativo.  

5. A entrevista é realizada pelo coordenador dos cursos com a participação de um diretor de turma.  

6. A prova escrita de avaliação diagnóstica globalizante é estruturada e organizada em função de um 

quadro de referência que permita avaliar os conhecimentos e as capacidades adquiridos, que são 

essenciais à frequência do nível secundário de educação. 

7. A matriz e a prova são elaboradas, no mínimo, por três professores de diferentes disciplinas, 

designados pelo diretor do agrupamento, um dos quais obrigatoriamente da disciplina de 

Português.  

8. Compete aos departamentos curriculares propor ao conselho pedagógico a matriz da prova, da 

qual constem os objetivos, os conteúdos, a estrutura e as respetivas cotações, bem como os 

critérios de classificação.  

9. As matrizes das provas devem, depois de aprovadas pelo conselho pedagógico, ser afixadas em 

lugar público da escola, até 15 dias antes da data da sua realização.  

10.  O júri da prova de avaliação diagnóstica globalizante é constituído pelos professores responsáveis 

pela sua elaboração.  

11.  O resultado da avaliação diagnóstica globalizante é expresso pela menção Apto ou Não apto, 

tendo em consideração a entrevista e a prova escrita.  

12.  O resultado Apto na avaliação diagnóstica globalizante permite ao aluno ingressar em curso de 

ensino secundário na modalidade de ensino recorrente, não conferindo a certificação do ciclo de 

estudos anterior.  
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13. O resultado Apto é válido por um período de dois anos letivos, incluindo o ano em que foi obtido, 

para todas as escolas em que funciona o ensino secundário na modalidade de ensino recorrente, 

independentemente da efetivação ou não de matrícula.  

14. A inscrição na prova de avaliação diagnóstica globalizante é efetuada junto dos serviços 

administrativos da escola, durante os meses de julho e agosto.  

15. A prova de avaliação diagnóstica globalizante realiza-se no mês de setembro, em data fixada e 

publicitada pela escola. 

Artigo 7.º 

Conclusão do curso e certificação 

1. A classificação final do curso é o resultado da média aritmética simples, com arredondamento às 

unidades, da classificação final obtida pelo aluno em todas as disciplinas. 

2. No final do curso são emitidos: 

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso 

concluído e a respetiva classificação final; 

b) Um certificado que discrimine as disciplinas do plano de estudo e as respetivas classificações 

finais; 

3. A requerimento dos interessados são emitidas, pelo diretor, em qualquer momento do percurso 

escolar do aluno, certidões das habilitações adquiridas, as quais devem discriminar, para as 

diferentes disciplinas, os módulos concluídos, as respetivas classificações e os fins a que o 

documento emitido se destina. 

ANEXO IV 

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Artigo 1.º 

Legislação aplicável 

A autoavaliação tem caráter obrigatório, definido na “Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do 

Ensino Não Superior”. A lei não estabelece normas relativamente aos procedimentos de avaliação, mas 

formula a exigência de que estes se devem submeter “a padrões de qualidade devidamente 

certificados”. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

1. A autoavaliação deverá ser um processo reflexivo, contínuo, de análise e interpretação do 

agrupamento capaz de conduzir à sua renovação constante e de o transformar num organismo 

dinâmico. O processo de autoavaliação deve pautar-se por valores tais como a democracia, a 

responsabilidade ou a solidariedade crítica. 

2. Assim deverão ser objetivos do processo: 

a) Promover a melhoria da qualidade do agrupamento, dos seus níveis de eficiência e eficácia. 
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b) Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e 

responsabilidade, traduzidos na capacidade de promoção da frequência escolar e nos resultados 

escolares da avaliação interna e externa. 

c) Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados da 

escola; 

d) Identificar fatores que promovem e impedem a qualidade do desempenho do agrupamento 

assim como as ações e os projetos que contribuem para mobilizar e implicar a comunidade 

educativa na melhoria do mesmo. 

e) Antecipar a identificação dos pontos fortes e áreas de melhoria de modo a que a avaliação 

sumativa externa possa ser suportada pelos dados recolhidos no processo de autoavaliação 

numa perspetiva de articulação consequente entre as duas. 

f) Garantir a credibilidade do desempenho do agrupamento. 

Artigo 3.º 

Equipa de Autoavaliação 

1. Será constituída uma equipa responsável pelo trabalho de autoavaliação do agrupamento com 

responsabilidades na análise dos dados e no reforço da capacidade da organização escolar na 

implementação do seu processo de melhoria. A equipa terá um mandato coincidente com o do 

diretor. 

2. Os elementos do Pessoal docente, que integram a equipa de autoavaliação, são designados pelo 

diretor, ouvido o conselho pedagógico, após audição e acordo dos indigitados. 

3. A equipa de autoavaliação será constituída pelos seguintes representantes: 

a) Quatro representantes do Pessoal docente dos diferentes ciclos de escolaridade; 

b) Um representante do Pessoal não docente; 

c) O responsável pela Equipa PTE; 

d) Um representante dos pais e encarregados de educação, a indicar pelas Associações de pais, em 

cada ano escolar. 

4. São competências da equipa de Autoavaliação: 

a) Conceber os instrumentos de recolha de dados e de avaliação necessários à operacionalização do 

processo de autoavaliação do agrupamento, ou estabelecer parcerias nesse sentido; 

b) Coordenar a aplicação dos instrumentos avaliativos junto da comunidade escolar, garantindo o 

anonimato das pessoas e a confidencialidade das suas opiniões; 

c) Tratar e analisar os dados;   

d) Interpretar resultados e elaborar o respetivo relatório de autoavaliação, que reflita dinâmicas 

processuais, e não atenda, apenas, a dados relativos ao rendimento escolar, constituindo-se 

como  um contributo para a compreensão e melhoria das práticas; 

e) Apresentar o relatório de autoavaliação ao conselho geral; 
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ANEXO V 

PROGRAMA TERRITÓRIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

Secção 1 – Coordenação do Programa TEIP 

Artigo 1.º 

Competências do Coordenador TEIP  

São competências do coordenador TEIP:  

a) Coordenar a organização, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação do projeto TEIP; 

b) Articular com as consultoras da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação; 

c) Coordenar o Gabinete de Acompanhamento Multidisciplinar; 

d) Promover uma articulação eficaz em toda equipa TEIP; 

e) Articular com a direção e com as diferentes estruturas educativas; 

f) Apoiar e enquadrar os membros da comunidade educativa com menos experiência no projeto 

TEIP, nomeadamente o pessoal docente e técnicos especializados; 

g) Promover o trabalho colaborativo entre os diferentes agentes educativos. 

Artigo 2.º 

Nomeação do Coordenador TEIP 

O coordenador do projeto educativo TEIP é nomeado pelo diretor. 

Secção 2 – Gabinete de Acompanhamento Multidisciplinar 

Artigo 3.º  

Definição  

O Gabinete de Acompanhamento Multidisciplinar (GAM), constituído, na sua essência, por recursos 

humanos contratados ao abrigo do projeto TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária – do 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, tem como objetivo fornecer respostas interventivas 

diversas e multidisciplinares a diferentes problemáticas apresentadas pelos diferentes agentes da 

comunidade educativa. Integra-se neste gabinete o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), unidade 

especializada de apoio educativo.   

Artigo 4.º 

Composição 

O Gabinete de Acompanhamento Multidisciplinar (GAM) é composto por seis técnicas especializadas - 

duas psicólogas (SPO), duas assistentes sociais, uma mediadora e uma educadora social -, por um 

professor(a) tutor(a), pelo(a) coordenador(a) do projeto TEIP e pelo diretor. 



 REGULAMENTO INTERNO �  2013-2017  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO                111 
 

 

Artigo 5.º 

 Competências 

São competências do GAM: 

1. Acompanhar individualmente os casos sinalizados pelos diretores de turma/titulares de turma através 

da ficha de sinalização criada para esse efeito; os casos sinalizados são distribuídos semanalmente 

pelos diferentes membros do GAM, conforme a problemática; 

2. Criar estratégias individuais e coletivas de combate a situações de abandono, indisciplina e 

absentismo que condicionam os níveis de sucesso escolar através do grupo de reflexão GIIAA 

(Gabinete de Intervenção contra a Indisciplina, o Abandono e o absentismo);  

3. Intervir nos grupos turma mais problemáticos ao nível da indisciplina;  

4. Intervir em grupo com encarregados de educação; 

5. Intervir em grupo com professores. 

6. Criar parcerias com instituições (Segurança Social, Centros de Saúde, Hospitais, Tribunal de Família, 

CPCJ, etc.), para que trabalhando em rede, as respostas dadas sejam mais assertivas e integradoras. 

7. Assegurar a realização de ações de apoio psicológico e de orientação escolar e profissional previstas 

no art.º 26º da Lei Bases do Sistema Educativo. 

Artigo 6.º- 

 Coordenação  

A coordenação do GAM é da responsabilidade de um técnico ou de um docente nomeado pelo diretor. 

Artigo 7.º 

Competências do coordenador  

O coordenador do GAM tem a seu cargo as seguintes funções: 

a) Presidir às reuniões semanais de distribuição de casos; 

b) Fazer a articulação entre o gabinete a direção do agrupamento e os vários coordenadores de 

estabelecimento; 

c) Supervisionar e orientar o trabalho dos elementos do GAM; 

d) Receber propostas e propor atividades no âmbito do GAM para cada ano letivo. 

Artigo 8.º 

 Mandato do coordenador  

O mandato do coordenador do GAM tem a mesma duração que o projeto TEIP do agrupamento.  
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ANEXO VI 

REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO MÉRITO DOS ALUNOS 

Artigo 1º 

Comportamentos de mérito 

1. A escola enquanto espaço de vivência democrática e agente dinamizador de inovação social e 

cultural deve assegurar o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do indivíduo e criar 

condições de promoção do sucesso escolar e educativo.  

2. A criação dos quadros que distingam o mérito enquadra-se no disposto no EAEE e visa reconhecer os 

alunos que se distingam pela superação de dificuldades, pelo serviço aos outros ou pelos seus 

resultados académicos.  

3. Este reconhecimento reveste-se das modalidades de Quadro de Mérito/Valor e de Quadro de 

Honra/Excelência.  

Artigo 2º 

Quadro de Mérito/Valor 

1. O quadro de Mérito/Valor reconhece os alunos que preencham um ou mais dos seguintes requisitos: 

a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 

b) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de 

complemento curricular de relevância; 

c) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social. 

2. O quadro de Mérito/Valor é organizado por ciclos de escolaridade, no final de cada ano letivo, sendo 

qualquer dos requisitos referidos no ponto anterior cumulativo com uma apreciação global de Bom 

relativamente ao comportamento dentro e fora da sala de aula.  

3. Qualquer docente pode apresentar a proposta de inclusão do aluno ou grupo de alunos ao diretor de 

turma/professor titular, indicando e fundamentando, em impresso próprio, os motivos que justificam 

a proposta.  

4. O conselho de turma emite parecer consensual sobre a proposta, ficando exarados em ata todos os 

factos que determinaram o parecer favorável ou desfavorável.  

5. Em caso de parecer favorável o diretor de turma/professor titular organiza todos os documentos que 

serviram de suporte e remete ao diretor propondo a distinção do aluno. 

6. O diretor, ouvido o conselho pedagógico, homologa, ou não, a proposta apresentada, 

fundamentando sempre a decisão.  

Artigo 3º 

Quadro de Honra/Excelência 

1. O quadro de Honra/Excelência reconhece os alunos que revelem excelentes resultados escolares.  

2. O quadro de Honra/Excelência será organizado por ciclos de escolaridade, no final de cada ano letivo.  

3. O aluno deve reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos:  
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a) Não ter registo de faltas injustificadas;  

b) Ter um comportamento Bom/Muito Bom dentro e fora da sala de aula;  

c) Ter sucesso académico excelente, traduzido no seguinte:  

i. Ensino básico regular: obtenção de nível 5 a, pelo menos, três disciplinas, que incluam a 

Língua Portuguesa e a Matemática e, nas restantes, o nível 4 e ainda a menção de Satisfaz Bem 

em todas as áreas curriculares não disciplinares;  

ii. Cursos de educação e formação: ausência de níveis inferiores 3 e obtenção de nível 4 a Língua 

Portuguesa e em duas das disciplinas da componente técnica;  

iii. Ensino secundário regular, profissional e recorrente: frequência de todas as disciplinas do 

currículo, com exceção de EMRC, com obtenção de média geral das classificações internas de 

todas as disciplinas igual ou superior a 17 valores e ausência de classificações inferiores a 14 

valores.  

4. Compete ao diretor de turma/professor titular, ouvido o respetivo conselho de turma, propor ao 

diretor os alunos a incluir no quadro referido fundamentando, na ata de avaliação do 3º período, os 

motivos que levaram à proposta.  

5. O diretor, ouvido o conselho pedagógico, homologa ou não a proposta apresentada, fundamentando 

sempre a sua decisão.  

Artigo 4º 

Atribuição e averbamento das menções 

1. O número de alunos a incluir nos quadros, por ciclo, é ilimitado.  

2. São entregues, pelo diretor de turma/professor titular, diplomas individuais ao encarregado de 

educação ou ao aluno, quando maior.  

3. São entregues diplomas individuais no final do 3º período, pelo diretor, em cerimónia pública.  

4. Todas as menções são averbadas no registo biográfico do aluno.  

Artigo 5º 

Organização e divulgação 

1. As listas dos alunos que integram os QUADROS são:  

a) Afixadas em painel próprio e em lugar de destaque na escola respetiva;  

b) Divulgadas na página eletrónica do agrupamento.  

2. As listas devem contemplar o nome do aluno, fotografia, o curso e o ano de escolaridade que 

frequenta e, sempre que possível, o motivo pelo qual integra o respetivo quadro.  

3. Reserva-se o direito ao encarregado de educação ou aluno, quando maior, de se oporem à 

publicitação sendo a manifestação desse direito declarada em impresso próprio e dirigida ao diretor 

de turma/professor titular. 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, julho de 2013. 
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