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INTRODUÇÃO 
 

Tendo como base a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito à 
educação e à cultura é reconhecido e está consagrado na generalidade dos 

países. Também as novas conceções de educação, apontam para que estes 

permitam o desenvolvimento integral da personalidade humana, assente no 
respeito pelos direitos e liberdades, mas também nos deveres fundamentais 

inerentes a todas as sociedades civilizadas. 

A escola, enquanto «centro» socioeducativo de uma comunidade, portadora 
de uma realidade e identidade próprias, para que se possa assumir como 

«modelo» de educação e desenvolvimento cultural, necessita da sintonia e 
cooperação entre os órgãos de gestão, os docentes, os assistentes técnicos, os 

assistentes operacionais, os alunos, os pais e encarregados de educação e toda 

a comunidade envolvente. 

O regulamento interno constitui um instrumento de autonomia e tem como 
base um conjunto de orientações contemplativas de uma ação dinâmica e 

dinamizadora de atitudes e atividades, harmonizantes com uma crescente 

organização, coerência e democraticidade do ato educativo.  

O presente regulamento interno define o regime de funcionamento do 

agrupamento de escolas de Tondela Tomaz Ribeiro, de cada um dos seus 
órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços 

de apoio educativo, bem como os direitos, deveres, competências e 

responsabilidades dos membros da sua comunidade escolar. 
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1 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

 

1.1. Definição 
O regulamento interno do agrupamento de escolas de Tondela Tomaz Ribeiro é 

um instrumento do processo de autonomia que define os direitos e os deveres 

dos membros da comunidade escolar e o regime de funcionamento: 

a) do agrupamento; 

b) de cada um dos seus órgãos de administração e gestão; 

c) das estruturas de orientação educativa; 

d) dos serviços de apoio educativo. 

 

1.2. Princípios orientadores 

São princípios orientadores do agrupamento: 

a) Formar cidadãos esclarecidos, responsáveis, autónomos e criativos; 

b) Pautar o processo educativo pela qualidade, inovação e rigor; 

c) Promover a inclusão atendendo à diversidade dos alunos; 

d) Maximizar a cooperação entre os diversos intervenientes no processo 

educativo; 

e) Organizar e gerir a dinâmica do agrupamento, considerando critérios 

pedagógicos e o contexto sociocultural; 

f) Dinamizar a comunicação interna e a comunicação com o exterior; 

g) Preservar e otimizar os espaços e os equipamentos escolares. 
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2 – O AGRUPAMENTO 
 

 

2.1. CONSTITUIÇÃO 

É constituído por estabelecimentos de educação pré-escolar, do 1º ciclo, do 2º ciclo, 

do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, sendo a escola sede a Escola 

Secundária de Tondela. 

Fazem parte integrante do agrupamento os seguintes estabelecimentos de ensino: 

a) Jardins de infância: 

Barreiro de Besteiros 

Campo de Besteiros 

Caparrosinha 

Castelões 

Guardão 

Mosteiro de Fráguas 

Santiago de Besteiros 

S. João do Monte 

Tourigo 

Vilar de Besteiros 

b) Escolas básicas do 1º ciclo 

Campo de Besteiros (centro escolar) 

Paredes do Guardão 

S. João do Monte 

Tourigo 

Vilar de Besteiros 

c) Escolas básicas do 2º e 3º ciclos 

Campo de Besteiros 

Caramulo 
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d) Escola secundária com 3º ciclo do ensino básico 

Tondela (escola sede) 

 

2.2. REDE ESCOLAR 

1 -A rede escolar distribui-se da seguinte forma: 

a) Ensino pré-escolar 

b) 1º Ciclo do ensino e básico (1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade); 

c) 2º Ciclo do ensino básico (5º e 6º anos de escolaridade); 

d) 3º Ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade); 

e) Ensino secundário (10º, 11º e 12º anos de escolaridade);  

f) Cursos profissionais (Ensino Secundário); 

g) Cursos de educação e formação (3º ciclo do E.B.); 

h) Percursos curriculares alternativos (3º ciclo do E.B.). 

2 - A rede escolar é definida anualmente pelos serviços responsáveis, que estabelece 

quais os cursos e o número de turmas que funcionam no agrupamento em cada 

ano letivo. 

3 - Os cursos de educação e formação regem-se pelo regulamento constante do 

anexo I que faz parte integrante deste regulamento interno. 

4 - Os cursos profissionais regem-se pelo regulamento constante do anexo II que faz 

parte integrante deste regulamento interno. 

 

2.3. SERVIÇOS, RECURSOS E EQUIPAMENTOS 

1 - As várias escolas que constituem o agrupamento dispõem de serviços, recursos e 

equipamentos específicos sujeitos a regulamentação própria de acordo com os 

pontos seguintes. 

2 – Poderão beneficiar destes serviços todos os elementos da comunidade escolar. 
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3 – Os horários dos diversos serviços serão definidos anualmente pelo diretor e serão 

afixados nos locais onde são prestados. 

 

2.3.1. Biblioteca escolar / Centro de recursos educativos (BE/CRE) 

1 - A biblioteca escolar do agrupamento é uma estrutura fundamental da organização 

pedagógica, constituindo-se como uma das estruturas de orientação educativa 
essenciais do desenvolvimento curricular quer ao nível das atividades de ensino, 

quer ao nível das atividades curriculares não letivas. 

2 - A biblioteca escolar apresenta os seguintes objetivos gerais: 

a) Participar no desenvolvimento global e na formação do aluno; 

b) Constituir uma ligação cultural e educativa face ao património local e geral, de 

ontem, de hoje e de amanhã; 

c) Disponibilizar um fundo documental atualizado, em diversos suportes e 

devidamente organizado, adequado às necessidades dos seus utilizadores. 

d) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na 

consulta, tratamento e produção de informação. 

e) Fomentar o gosto pela leitura, estimulando a curiosidade intelectual e o sentido 

crítico e contribuindo para a informação, formação e prazer. 

f) Apoiar os programas curriculares, propiciando abordagens diversificadas do 

processo ensino/aprendizagem, de modo a promover o sucesso escolar. 

3 - No agrupamento existem bibliotecas nas seguintes escolas: 

- EB1 de São João do Monte; 

- E. B. 2,3 de Campo de Besteiros; 

- E. B. 2,3 de Caramulo; 

- Escola secundária de Tondela. 

4 - Cada biblioteca rege-se por regulamento próprio elaborado pela equipa da BE/CRE 

de acordo com as especificidades próprias e do enquadramento próprio de cada 

escola e aprovado pelo conselho pedagógico. 

5 - As BE/CRE são constituídas pelas seguintes áreas funcionais: acolhimento, leitura 

informal, trabalho em grupo/individual, consulta de documentos impressos e 
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eletrónicos, espaço para utilização de recursos audiovisuais áudio e vídeo, apoio 

pedagógico e serviço de fotocópias (apenas em BE que possuam o equipamento 

necessário). 

6 - Os espaços da BECRE poderão ser utilizados para apoio às aulas mediante 

requisição prévia. 

7 - São utilizadores das BE/CRE os alunos, professores, funcionários, encarregados de 
educação do agrupamento, bem como a comunidade em geral, de acordo com as 

regras de utilização definidas em articulação com a biblioteca municipal. 

8 - As BE/CRE em regime de itinerância facultam aos alunos do 1º Ciclo e jardins de 

infância baús pedagógicos compostos por material livro e não livro. 

 

2.3.2. Instalações desportivas 

1 - O agrupamento dispõe de vários espaços de prática desportiva, para além dos 

pavilhões e piscinas municipais. 

2 - Estes espaços, assim como os balneários, serão sempre preferencialmente 

utilizados no desenvolvimento das atividades curriculares de educação física, das 

atividades de desporto escolar e das atividades de enriquecimento curricular. 

3 - Os espaços desportivos são locais de aula. Como tal sempre que neles estejam a 

decorrer atividades letivas apenas poderão estar a ocupá-los os alunos da turma 

que nessa hora está em aula. 

4 - Os espaços/campos que não sejam ocupados pelas atividades atrás nomeadas 

poderão ser utilizados pelos alunos do agrupamento devidamente equipados, 

desde que seja solicitado ao respetivo funcionário. 

5 - Os valores (dinheiro, máquinas de calcular, relógios, telemóveis, etc.) poderão ser 
entregues pelo(a) delegado(a) de turma ao funcionário, que tomará a 

responsabilidade de os guardar até ao final da aula. O agrupamento não se 
responsabiliza pelos furtos ou desaparecimentos que venham a acontecer dentro 

dos balneários. 

6 - As atividades promovidas por docentes, assistentes técnicos, assistentes 
operacionais e associações de pais e de estudantes, que prevejam a utilização das 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
Regulamento Interno 

 

12 

instalações desportivas do agrupamento, deverão ser autorizadas pelo diretor, 

depois de ouvido o coordenador de departamento de educação física. 

7 - Cedência das instalações desportivas a entidades exteriores ao agrupamento: 

a) As instalações desportivas poderão ser cedidas, pelo diretor, desde que não 
ponham em causa o normal funcionamento das atividades curriculares e de 

complemento curricular ou outras atividades programadas pelo agrupamento e 
também desde que não limitem o acesso e circulação dos intervenientes no 

processo educativo. 

b) Autorizada a cedência das instalações desportivas, entre o agrupamento e a 
entidade solicitadora, será estabelecido um compromisso escrito que inclua, 

nomeadamente: 

- A responsabilidade dos utilizadores pela conservação e higiene das instalações 

e equipamentos; 

- A verba devida ao agrupamento e forma de pagamento e/ou contrapartidas. 

8 - Os pavilhões e as piscinas municipais são utilizados de acordo com os respetivos 

regulamentos. 

9 - Os gabinetes de educação física/arrecadação de material desportivo são de 
utilização exclusiva dos professores de educação física das escolas do 

agrupamento e respetivos funcionários, sendo que não poderão ser utilizados por 

entidades exteriores ao agrupamento. 

 

2.3.3. Laboratórios 

1 - a) Os laboratórios de fotografia existentes no agrupamento estão equipados com 

material de revelação fotográfica, de ampliação de cópia em papel e secagem; 

b) Estes laboratórios poderão ser usados pelos elementos da comunidade escolar 

que manifestem interesse por esta atividade, desde que sejam devidamente 

acompanhados ou autorizados por um elemento responsável. 

2 - Os laboratórios de disciplinas específicas regem-se por regulamentos próprios 

elaborados pelos respetivos grupos disciplinares e aprovados pelo conselho 

pedagógico. 
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2.3.4.Salas de informática e material informático 

1 - As salas de informática regem-se por regulamento próprio elaborado pelo respe-

tivo grupo disciplinar e aprovado pelo conselho pedagógico. 

2 - Relativamente aos computadores existentes nas salas de aula, os alunos não 

podem: 

a) Instalar qualquer tipo de programas; 

b) Alterar as configurações de base. 

3 - Os utilizadores serão materialmente responsabilizados por quaisquer danos que se 

comprove resultarem de utilização indevida ou abusiva do material. 

 

2.3.5. Bufete e refeitório 

1 - Os utentes destes serviços devem respeitar as normas de funcionamento 

emanadas pela ação social escolar (A.S.E.). 

2 - Devem ser respeitadas as mais elementares normas de higiene e civismo quer 

pelos utentes, quer por quem os serve. 

3 - A aquisição de senhas de almoço poderá ser feita em cada escola, nos locais 

destinados para o efeito ou pela internet. 

4 - A aquisição de senhas para refeição na cantina deve ser feita na véspera, 

podendo ser feita no próprio dia até às 10.30 horas mediante o pagamento de 

multa. 

5 - A transferência de senhas de almoço para outro dia deverá ser efetuada nos 

serviços administrativos até às 16:00 horas do dia anterior ao marcado 

inicialmente. 

6 - A anulação e transferência excecional das senhas de almoço só será autorizada 

pelo Diretor. 
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7 - Se o aluno não for portador do cartão que lhe permita o acesso à refeição, deverá 

dirigir-se aos serviços administrativos. 

8 - Os alunos do jardim-de-infância e do 1º Ciclo que utilizem o refeitório devem ser 

acompanhados por um responsável. 

 

2.3.6. Papelaria 

1 - A papelaria é o espaço físico destinado à venda de material escolar, impressos, 

material de apoio e senhas de refeição. 

2 - O funcionamento da papelaria está sujeito às normas emanadas pela A.S.E. 

3 - Neste serviço funciona também o serviço de carregamento dos cartões e 

nalgumas escolas a reprografia para os alunos. 

 

2.3.7. Reprografia 

1 - A reprodução de fichas de trabalho e de avaliação e de outra documentação oficial 

é gratuita, devendo as requisições destes trabalhos ser registadas em aplicação 

informática própria.  

2 - Todos os trabalhos devem ser entregues com pelo menos 24 horas de 

antecedência. 

3 - A entrega dos trabalhos executados é feita diretamente pelo funcionário ao 

requisitante. 

4 - Poderão ser feitas reproduções de documentos particulares mediante pagamento 

de acordo com preçário definido pelo conselho administrativo. 

 

2.3.8. Central telefónica 

1 - Os serviços de central telefónica destinam-se, primordialmente, a assegurar as 

comunicações oficiais e a receber todas as chamadas do exterior que serão 

canalizadas para os respetivos serviços e espaços escolares. 
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2 - Todos os elementos do agrupamento poderão utilizar o telefone para chamadas 

particulares mediante pagamento. 

 

2.3.9. Gabinete de primeiros socorros / Ocorrência de acidentes 

1 - Nas escolas do agrupamento onde existe gabinete de primeiros socorros, este 

destina-se a aguardar a prestação dos primeiros socorros a qualquer elemento da 

comunidade escolar; 

2 - Sempre que um aluno sofra um acidente, ou seja acometido de doença súbita, 

dentro ou fora da sala de aula, deverá ser-lhe prestado o auxílio necessário pelas 
pessoas mais próximas que providenciarão a adequada assistência e informarão o 

diretor, logo que possível. 

3 - Da ocorrência deve ser dado imediato conhecimento ao Encarregado de Educação. 

4 - Caso o aluno seja transportado ao centro hospitalar Tondela / Viseu, será 
acompanhado por um funcionário do agrupamento, fazendo-se transportar dos 

elementos identificativos do aluno no que respeita à sua assistência médico-social. 

 

2.3.10. Sala dos professores 

1 - A sala dos professores destina-se ao convívio dos professores e/ou à realização de 

reuniões ou tarefas inerentes à docência; 

2 - Nela se encontram os livros de ponto e os cacifos dos professores; 

3 - Têm ainda acesso a esta sala, todos os funcionários no desempenho das suas 

funções ou qualquer pessoa estranha à escola, desde que autorizada pelo diretor; 

4 - O acesso à sala dos professores é vedado aos alunos. 

 

2.3.11. Sala do pessoal não docente 

1 - A sala do pessoal não docente destina-se ao convívio dos funcionários. 
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2 - Têm ainda acesso a esta sala, todos os funcionários no desempenho das suas 

funções ou qualquer pessoa estranha à escola, desde que autorizada pelo diretor; 

3 - O acesso à sala do pessoal não docente é vedado aos alunos. 

 

2.3.12. Parque de estacionamento 

1 - O agrupamento disponibiliza um parque de estacionamento na escola secundária 

de Tondela para as viaturas dos seus funcionários mediante acesso reservado aos 

que dele pretendam usufruir. 

2 - A utilização do parque depende de uma caução contra entrega de comando de 

acesso e de um pagamento único anual. 

3 - A caução é automaticamente renovada de 4 em 4 anos letivos, caso nenhuma das 

partes manifeste vontade em contrário. 

4 - A caução será restituída na cessação de funções do funcionário. 

5 - O pagamento da caução e da anuidade é feita nos serviços administrativos contra 

entrega de recibo. 

6 - A definição do valor da caução e da anuidade é da competência do conselho 

administrativo do agrupamento. 

7 - O agrupamento não se responsabiliza pelos danos causados nas viaturas. 

 

2.3.13. Material audiovisual 

1 - O agrupamento dispõe de material audiovisual para apoio das atividades letivas e 

das atividades extracurriculares. 

2 - Os docentes devem programar, com a antecedência possível, a sua utilização e 

fazer a requisição com a antecedência mínima de 24 horas; 

3 - O funcionário de cada escola / pavilhão deve satisfazer a requisição de forma a 

permitir a utilização do material no local e hora indicados; 
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4 - O requisitante é responsável pela correta utilização do material durante o período 

para o qual foi requisitado; 

5 - A ocorrência de qualquer anomalia no funcionamento do material utilizado deverá 

ser comunicado ao funcionário responsável de imediato. 

 

2.3.14. Cacifos 

1 - O agrupamento coloca à disposição dos alunos cacifos para guarda de material 

escolar. 

a) Face ao insuficiente número de cacifos estes poderão ser partilhados por dois 

alunos desde que com acordo mútuo, sendo que ambos são responsáveis pela 

sua utilização perante o agrupamento. 

b) A seleção dos interessados, caso estes sejam superiores aos cacifos disponí-
veis, far-se-á de acordo com critérios de equidade a definir pela direção do 

agrupamento. 

c) O aluno a quem for distribuído cacifo pagará uma caução, de valor a definir 

pelo conselho administrativo, no ato de entrega da chave. 

d) A caução será devolvida quando o aluno não pretender manter o cacifo, salvo 
se não restituir a chave. O prazo limite para levantar esta caução será definido 

pela direção do agrupamento. 

e) Pela requisição de uma nova chave o aluno pagará um valor a definir pelo 

conselho administrativo. 

f) A execução de cópias das chaves só é permitida aos serviços administrativos. 

g) O bom estado de conservação do interior do cacifo é da exclusiva responsa-

bilidade do(s) locatário(s). 

h) O aluno sempre que verifique no seu cacifo qualquer dano ou situação anóma-

la deverá imediatamente dar conhecimento ao funcionário responsável pelo 

piso onde aquele se encontre. 

i) É expressamente proibida a guarda de substâncias ilícitas, perecíveis ou outras 

que, pela sua natureza, sejam suscetíveis de gerar responsabilidade por perdas 

e danos. 

j) A direção, por questões de segurança e pedagógicas, reserva-se o direito de 
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verificar os conteúdos dos cacifos sempre que o achar aconselhável, devendo 

fazê-lo na presença do encarregado de educação do(s) aluno(s) detentor(es) 

do cacifo ou dos próprios alunos se estes tiverem mais de 18 anos. 

k) A utilização indevida dos cacifos implica a perda automática da sua utilização. 

l) O agrupamento não se responsabiliza pelos extravios e danos causados ao 
material guardado nos cacifos nem pelas consequências da violação das 

normas constantes do presente artigo. 

2 - O agrupamento coloca à disposição dos professores cacifos para guarda de 
material escolar. Os utilizadores são responsáveis pelas chaves dos respetivos 

cacifos, devendo estas ser entregues ao coordenador dos assistentes operacionais 
no final do ano letivo, exceto no caso dos professores que continuem no 

agrupamento. 
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3 - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
 

 

3.1. CONSELHO GERAL 

 
3.1.1. Definição 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica do agrupamento, sendo responsá-

vel pela definição das linhas orientadoras da atividade, assegurando a participação da 

comunidade educativa, nos termos da lei de bases do sistema educativo. 

 

3.1.2. Composição 

1 - O conselho geral é composto por 21 membros com a seguinte distribuição: 

a) 7 representantes de docentes; 

b) 2 representantes do pessoal não docente; 

c) 2 representantes dos alunos do ensino secundário; 

d) 4 representantes dos pais e encarregados de educação; 

e) 3 representantes do município; 

f) 3 representantes da comunidade local. 

2 - Para efeitos de constituição do conselho geral: 

a) A câmara municipal designa os representantes do município; 

b) Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em 

assembleia geral de pais e encarregados de educação do agrupamento de 
escolas, sob proposta das respetivas organizações representativas. No caso de 

inexistência da associação, o diretor convocará os representantes dos pais e 

encarregados de educação, de todos os conselhos de turma, que de entre eles 

indicarão os seus representantes; 
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c) Os alunos, os docentes e os não docentes são eleitos nos termos do ponto 

3.1.4.; 

d) Os representantes da comunidade local são cooptados pelos restantes 

membros do conselho geral e, preferencialmente, de organismos com quem o 

agrupamento mantenha colaboração efetiva. 

 

3.1.3. Competências 

1 - 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 projeto educativo, acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento; 

e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 

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

plano anual de atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

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

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

atividades no domínio da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

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

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

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

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

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

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

do projeto educativo 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 os recursos que lhe são dirigidos; 
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s) Aprovar o mapa de férias do diretor.   

2 - O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho 

geral em efetividade de funções. 

3 - No desempenho das suas competências, o conselho geral tem a faculdade de 
requerer aos restantes órgãos as informações necessárias para realizar 

eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do agrupamento 
e de lhes dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do projeto 

educativo e ao cumprimento do plano anual de atividades. 

4 - O conselho geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual 
pode delegar as competências de acompanhamento da atividade do agrupamento, 

entre as suas reuniões ordinárias. 

5 - A comissão permanente constitui-se como uma fração do conselho geral, 

respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

 

3.1.4. Eleições 

1 - Os representantes dos alunos, dos docentes e do pessoal não docente 

candidatam-se à eleição, apresentando-se em listas separadas. 

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

número igual ao dos respetivos representantes no conselho geral, bem como dos 

candidatos a membros suplentes. 

3 – A representação dos discentes é assegurada por alunos maiores de 16 anos de 

idade. 

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

representação proporcional da média mais alta de Hondt. 

5 - Os processos eleitorais dos representantes dos alunos, dos docentes e do pessoal 

não docente respeitarão as disposições legais. 

6 – As listas do pessoal docente devem assegurar, sempre que possível, a 

representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino. 
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3.1.5. Mandato 

1 - O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de quatro anos, com 
exceção dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos 

que têm a duração de dois anos escolares. 

2 - Os membros são substituídos se entretanto perderem a qualidade que determinou 

a respetiva eleição ou designação. 

3 - Cada vaga resultante da cessação de um mandato será preenchida pelo primeiro 

candidato não eleito segundo a ordem de precedência na respetiva lista, se for o 

caso. 

 

3.1.6. Reuniões 

1 - O conselho geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinaria-
mente sempre que convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por 

solicitação do diretor. 

2 – As reuniões do conselho geral devem ser marcadas em horário que permita a 

participação de todos os seus membros. 

 

3.2. DIRETOR 
 

3.2.1. Definição 

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

cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

 

3.2.2. Subdiretor e adjuntos do diretor 

O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por um 

número de adjuntos, de acordo com regulamentação própria. 
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3.2.3. Competências 

1 - Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo 

elaborado pelo conselho pedagógico. 

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

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral as alterações ao 

regulamento interno, os planos anual e plurianual de atividades, os relatórios 

anual de atividades e as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

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

docente. 

3 - No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz acompanhar os 

documentos referidos na alínea a) do número anterior dos pareceres do conselho 

pedagógico. 

4 - Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento 

interno, no plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 

patrimonial, compete ao diretor, em especial: 

a) Representar o agrupamento; 

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

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

aplicável;  

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

pessoal docente; 

e) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação de desempenho 

do pessoal docente e não docente, nos termos da legislação aplicável;  

f) Definir o regime de funcionamento do agrupamento; 

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

definidas pelo conselho geral; 

h) Superintender a constituição de turmas e a elaboração de horários; 

i) Distribuir o serviço docente e não docente; 

j) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular, de 

acordo com a legislação em vigor; 
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k) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social 

escolar, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 

geral; 

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

educativos; 

m) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação 

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

conformidade com os critérios definidos pelo conselho geral; 

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

regimes legais aplicáveis; 

o) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos. 

p) 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 ou de estabelecimento de educação pré-escolar as 

competências referidas nos números anteriores, com exceção da distribuição do 

serviço docente e não docente. 

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

 

3.2.4. Direitos 

1 - O diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais 

reconhecidos aos docentes do agrupamento de escolas em que exerça funções. 

2 - O diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social 

por que está abrangido, não podendo ser prejudicado na sua carreira profissional 
por causa do exercício das suas funções, relevando para todos os efeitos no lugar 

de origem o tempo de serviço prestado naquele cargo. 

3 - O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do direito à formação específica para 

as suas funções em termos a regulamentar por despacho do membro do governo 

responsável pela área da educação. 
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4 - 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 de função, de acordo com o estabelecido na lei. 

 
3.2.5. Deveres 

Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas 
aplicáveis ao pessoal docente, o diretor, 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. 

 
3.2.6. Mandato 

1 – O diretor é eleito pelo conselho geral. 

2 – Até 60 dias antes do termo do mandato do diretor, o conselho geral delibera 
sobre a recondução do diretor ou abertura do procedimento concursal, tendo em 

vista a realização de nova eleição. 

3 - Para recrutamento e tomada de posse do diretor, desenvolvem-se os processos 

previstos na lei. 

4 - O mandato do diretor tem a duração de quatro anos. 

5 - O diretor pode ser reconduzido por decisão do conselho geral tomada por maioria 

absoluta dos membros em efetividade de funções, não sendo permitida a 

recondução para um terceiro mandato consecutivo. 

6 - Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o qua-

driénio imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo. 
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7 – Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do diretor, de acordo com 

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

vista a eleição do diretor. 

8 - O mandato do diretor pode cessar: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao diretor geral da administração 

escolar, com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos 

devidamente justificados; 

b) No final do ano escolar, por deliberação do conselho geral aprovada por 

maioria de dois terços dos membros em efetividade de funções, em caso de 
manifesta desadequação da respetiva gestão, fundada em factos comprovados 

e informações, devidamente fundamentadas, 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. 

9 - A cessação do mandato do diretor determina a abertura de um novo 

procedimento concursal. 

10 - Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a duração de quatro anos e 

cessam com o mandato do diretor. 

11 - O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão 

fundamentada do diretor. 

 

3.2.7. Regime de exercícios de funções 

1 - O diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço. 

2 - O exercício das funções de diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva. 

3 - O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente 

com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não. 

4 - Excetuam-se do disposto no número anterior: 

a) A participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do 

pessoal docente; 
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b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou deliberação 

do conselho de ministros ou por despacho do membro do governo responsável 

pela área da educação; 

c) A atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que 

resulte a perceção de remunerações provenientes de direitos de autor; 

d) A realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e 

outras atividades de idêntica natureza; 

e) O voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de associações 

ou organizações não governamentais. 

5 - O diretor está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida 

qualquer remuneração por trabalho prestado fora do período normal de trabalho. 

6 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o diretor está obrigado ao cumpri-

mento do período normal de trabalho assim como do dever geral de assiduidade. 

 

3.2.8. Assessoria da direção 

1 - Para apoio à atividade do diretor e mediante proposta deste, o conselho geral 

pode autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais 

são designados docentes em exercício de funções no agrupamento. 

2 - O diretor poderá delegar funções específicas nos assessores. 

 

3.3. CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

3.3.1. Definição 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação, supervisão 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. 
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3.3.2. Composição 

1 - O conselho pedagógico é composto por 17 membros com a seguinte distribuição: 

a) Diretor, que preside; 

b) Coordenadores dos departamentos curriculares; 

c) Um coordenador dos diretores de turma do ensino básico; 

d) Um coordenador dos diretores de turma do ensino secundário; 

d) Um representante dos cursos profissionais, cursos de educação e formação e 

dos percursos curriculares alternativos; 

e) Um coordenador de projetos e atividades; 

f) Um coordenador da biblioteca (BE/CRE).  

2 – O coordenador dos diretores de turma do ensino básico é designado pelo diretor 

do agrupamento de entre os coordenadores do ensino básico. 

3 – Os representantes do pessoal docente no conselho geral não podem ser membros 

do conselho pedagógico. 

 

3.3.3. Competências 

Ao conselho pedagógico compete: 

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

geral; 

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

anual e plurianual de atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

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

d) 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; 
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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, 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 constituição de turmas e a 

elaboração dos horários (anexos IV e V); 

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

recomendações. 

o) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de 

avaliação do desempenho do pessoal docente. 

 

3.3.4. Reuniões 

1 - O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordina-

riamente sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, 
a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou 

sempre que um pedido de parecer do conselho geral, ou do diretor, o justifique. 

2 – Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a 

ordem de trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a) b) e) f) j) e 
k) do artigo anterior podem participar, sem direito a voto a convite do presidente 

do conselho pedagógico, representantes do pessoal não docente, dos pais e 

encarregados de educação e dos alunos. 
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3.4. CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

3.4.1. Definição 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativa e 

financeira do agrupamento, nos termos da legislação em vigor. 

 

3.4.2. Composição 

O conselho administrativo é composto pelo diretor, que preside, pelo subdiretor ou 
um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o efeito e pelo chefe dos serviços 

de administração escolar ou quem ou quem o substitua. 

 

3.4.3. Competências 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento 

interno, compete ao conselho administrativo: 

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

orientadoras definidas pelo conselho geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

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

cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

 

3.4.4. Reuniões 

O conselho administrativo reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou a 

requerimento de qualquer dos seus membros. 
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3.5. COORDENADOR DE ESTABELECIMENTO  
 
3.5.1. Coordenador 

1 - A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola 

integrada num agrupamento é assegurada por um coordenador. 

2 - Nas escolas em que funcione a sede do agrupamento, bem como nos que tenham 

menos de três docentes em exercício efetivo de funções, não há lugar à 

designação de coordenador. 

 

3.5.2. Competências 

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

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

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor e exercer as competências que 

por esta 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. 

 

3.5.3. Mandato 

1 - O coordenador é designado pelo diretor, de entre os professores em exercício 

efetivo de funções no agrupamento. 

2 - O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e 

cessa com o mandato do diretor. 

3 - O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo tempo por 

despacho fundamentado do diretor.  
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4. ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO
 

 

4.1. DEPARTAMENTO CURRICULAR 
 

4.1.1. Definição 

O departamento curricular é a estrutura de orientação educativa que visa o reforço da 

articulação curricular na aplicação dos planos de estudos definidos a nível nacional, 

bem como o desenvolvimento de outras componentes curriculares.  

 

4.1.2. Composição 
a) Os departamentos curriculares são constituídos pelos professores das 

disciplinas ou de agrupamentos de disciplinas de acordo com o quadro 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aos grupos que pertencem em simultâneo a mais do que um departamento, 

cabe ao diretor do agrupamento decidir, no início de cada ano, o 

departamento ao qual cada docente vai pertencer. 

Departamento Grupos de recrutamento 

Pré- Escolar 100 

1º CEB 110, 120 

Português 200, 210, 220, 300, 310 

Línguas Estrangeiras  120, 210, 220, 300, 320, 330, 340, 350 

Matemática 230, 500 

Ciências Experimentais 230, 510, 520 

Ciências Sociais e Humanas 200, 290, 400, 410, 420 

Expressões 240, 250, 530, 600 

Educação Física 260, 620 

Tecnologias e Administração  430, 530, 540, 550 

Educação Especial 910, 920, 930 
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4.1.3.Competências 

Ao departamento curricular compete: 

a) Elaborar e aprovar o seu regimento; 

b) Elaborar planificações, adequando à realidade do agrupamento os programas a 

nível nacional das disciplinas do departamento; 

c) Elaborar ou propor a aquisição de materiais pedagógicos aplicando as 

orientações dos programas; 

d) Definir os critérios de avaliação dos alunos nas disciplinas do departamento; 

e) Elaborar instrumentos de avaliação nas disciplinas do departamento; 

f) Analisar os índices de sucesso das aprendizagens dos alunos; 

g) Propor a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 

alunos e prevenir a exclusão e o abandono escolar; 

h) Elaborar os exames a nível de escola nas disciplinas do departamento; 

i) Apresentar propostas para a elaboração do projeto educativo, do plano de ativi-

dades, do regulamento interno e de outros instrumentos de autonomia do 

agrupamento; 

j) Promover e avaliar o desenvolvimento de atividades extracurriculares e 

interdisciplinares; 

k) Partilhar experiências pedagógicas e recursos educativos; 

l) Cooperar na preparação e na execução das medidas definidas pelo conselho 

pedagógico; 

m) Apresentar ao conselho pedagógico medidas a definir, no âmbito da ação 

específica do departamento; 

n) Colaborar com outras estruturas do agrupamento; 

o) Identificar necessidades de formação dos docentes do departamento e 

apresentar propostas para o plano de formação do agrupamento; 

p) Propor os manuais escolares a adotar nas disciplinas do departamento; 

q) Promover a articulação vertical entre os vários níveis de ensino; 

r) Assegurar a articulação com as atividades de complemento curricular (AEC). 

 
4.1.4.Reuniões 

1 - O departamento curricular reunirá, ordinariamente, antes do início do ano letivo, 

após o término do ano letivo e duas vezes por período e, extraordinariamente, 
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sempre que se torne necessário, por iniciativa do respetivo coordenador ou a 

solicitação do diretor. 

2 – O regimento de cada departamento define o modo de funcionamento das 

reuniões por áreas disciplinares ou outros grupos, dentro do departamento. 

 

4.1.5. Coordenador de departamento 

1 - O coordenador de departamento curricular deve ser um docente de carreira 
detentor de formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, 

avaliação do desempenho docente ou administração educacional. 

2- Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no 
número anterior por não existirem ou não existirem em número suficiente ao 

estabelecido na lei podem ser designados docentes segundo a seguinte ordem de 

prioridade: 

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

pedagógica na formação inicial na profissionalização ou na formação em 

exercício ou na profissionalização ou na formação em serviço de docentes; 

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

departamento curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa 
previstas no regulamento interno, delegado de grupo disciplinar ou 

representante de recrutamento; 

c) Docentes não reunindo os requisitos anteriores sejam considerados 

competentes para o exercício da função 

3 – O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre 

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

4 – Para efeitos do disposto do número anterior considera-se eleito o docente que 
reúna o maior número de votos favoráveis dos membros do departamento 

curricular. 

5 - Ao coordenador do departamento curricular compete: 

a) Representar o departamento no conselho pedagógico; 

b) Coordenar e dinamizar as atividades do departamento no âmbito das respetivas 

competências;  
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c) Promover a cooperação e a troca de experiências e de recursos entre os 

professores do departamento; 

d) Apoiar pedagogicamente os professores do departamento e inventariar as 

necessidades de formação; 

e) Assegurar a comunicação e a cooperação entre o departamento e os outros 

órgãos, estruturas e serviços do agrupamento;  

f) Organizar um sistema de informação documental de utilidade relevante para o 

departamento; 

g) Proceder à avaliação de desempenho dos docentes do departamento, nos 

termos da lei; 

h) Apresentar ao diretor, no final do ano letivo, um relatório das atividades 

desenvolvidas pelo departamento. 

6 - O mandato do coordenador de departamento tem a duração de 4 anos, cessando 

com o do diretor. 

 

4.1.6. Subcoordenador de departamento 

1 - Quando num departamento curricular existam disciplinas que, para cumprimento 
do n.º 5 do ponto 4.1.5., exijam uma formação científica diversa da do 

coordenador, este poderá ser assessorado por subcoordenadores de área 

disciplinar. 

2 - Nas condições do número anterior, compete ao coordenador de departamento 

apresentar ao diretor proposta de designação dos subcoordenadores. 

3 – Aos subcoordenadores de área disciplinar compete: 

a) Dar apoio ao coordenador do departamento nas competências e atribuições 
que a este estão confiadas, tendo em conta a especificidade das diferentes 

disciplinas; 

b) Apoiar cientificamente os professores da área disciplinar e inventariar as suas 

necessidades de formação; 

c) Representar os docentes da área disciplinar e assegurar a comunicação e a 

cooperação entre o grupo e o departamento; 

4 - Os subcoordenadores exercem funções por períodos de um ano. 
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5 - Os subcoordenadores podem ser exonerados a todo o tempo por despacho funda-

mentado do diretor. 

 

4.2. DIREÇÃO DE TURMA E COORDENAÇÃO DE DIRETORES 
DE TURMA 

 
4.2.1. Conselho de turma 
 
4.2.1.1. Definição 

O conselho de turma é a estrutura responsável pela organização, o acompanhamento 

e a avaliação das atividades escolares de cada turma.  

 
4.2.1.2. Composição 

O conselho de turma é composto pelos professores da turma, por um representante 

dos seus alunos, para o 3º ciclo e secundário e por dois representantes dos pais e 
encarregados de educação dos alunos da turma, podendo ainda integrar um 

representante dos serviços de psicologia e/ou da educação especial. 

 

4.2.1.3. Competências 

Ao conselho de turma compete: 

a) Elaborar e aprovar o respetivo regimento; 

b) Planificar as atividades a realizar com os alunos em contexto escolar, tendo por 
referência o projeto educativo, o plano anual de atividades e as orientações do 

conselho pedagógico; 

c) Identificar e analisar as características e os problemas globais ou individuais da 

turma, definindo estratégias de atuação comuns relativamente aos aspetos 

identificados; 

d) Assinalar casos particularmente problemáticos no domínio socioeducativo, 

promovendo a articulação com os serviços técnico-pedagógicos, em ordem à 

sua superação; 
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e) Avaliar as aprendizagens dos alunos; 

f) Acompanhar os planos educativos individuais dos alunos com necessidades 

educativas especiais; 

g) Disponibilizar informação relativa ao comportamento e aproveitamento de cada 

aluno; 

h) Promover medidas de acompanhamento de alunos com dificuldades ou 

características específicas de aprendizagem; 

i) Elaborar e implementar o plano de turma; 

j) Propor medidas de natureza disciplinar; 

k) Propor alunos com comportamento meritório para o quadro de valor. 

 

4.2.1.4. Reuniões 

1 - Reuniões do conselho de turma: 

a) O conselho de turma reúne ordinariamente com todos os seus membros, duas 

vezes por ano letivo, para coordenar e avaliar as atividades da turma e para 

definir formas comuns de atuação; 

b) O conselho de turma reúne ordinariamente apenas com os professores da 

turma, no final de cada período letivo, para analisar e ratificar as classificações 

individuais dos alunos propostas pelos professores. 

c) O conselho de turma reúne extraordinariamente quando convocado pelo diretor 

ou sempre que um motivo de natureza pedagógica e/ou disciplinar o exija. 

2 - O conselho de turma é presidido pelo diretor de turma, exceto em reuniões de 

natureza disciplinar, em que será presidido pelo diretor. 

 

4.2.1.5. Diretor de Turma 

1 - O diretor de turma é o professor da turma responsável pela coordenação do 

trabalho da turma e pela ligação da escola com os pais e encarregados de 

educação dos alunos. 

2 - O diretor de turma é nomeado, por um ano letivo, pelo diretor do agrupamento. 

3 - Ao diretor de turma compete: 
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a) Coordenar as atividades da turma; 

b) Preparar e presidir às reuniões do conselho de turma não disciplinar; 

c) Avaliar a necessidade de convocar reuniões de conselhos de turma extraordiná-

rios; 

d) Assegurar o bom entendimento entre alunos, professores da turma e restante 

comunidade escolar; 

e) Promover a comunicação dos pais e encarregados de educação com a escola; 

f) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

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

da turma e à especificidade de cada aluno; 

g) Garantir o caráter globalizante e integrador do processo de avaliação dos 

alunos; 

h) Apresentar informação atualizada aos pais e encarregados de educação sobre a 

situação dos seus educandos na vida escolar, nomeadamente no que respeita 

ao aproveitamento, à assiduidade e à participação nas atividades letivas. 

 

4.2.2. Conselho de diretores de turma 
 

4.2.2.1. Definição 

O conselho de diretores de turma assegura a coordenação pedagógica do ensino 
básico ou do ensino secundário, harmonizando as atividades desenvolvidas pelas 

turmas. 

 

4.2.2.2. Composição 

1 – Em cada escola do agrupamento com 2º e/ou 3º ciclos é criado um conselho de 

diretores de turma do ensino básico constituído pelos diretores de turma do 

ensino básico. 

2 - O conselho de diretores de turma do ensino secundário é constituído pelos 

diretores de turma do secundário. 
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4.2.2.3. Competências 

Ao conselho de diretores de turma compete: 

a) Elaborar e aprovar o respetivo regimento; 

b) Definir procedimentos comuns de atuação relativamente às atividades e 

projetos a desenvolver com as turmas, de acordo com as orientações do 

conselho pedagógico; 

c) Apresentar propostas promotoras da eficácia da direção de turma para 

submeter à avaliação do conselho pedagógico; 

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

e) Preparar as atividades de gestão da direção de turma; 

f) Identificar aspetos problemáticos comuns a diferentes turmas, nomeadamente 

os relativos ao processo de avaliação, para serem presentes ao conselho 

pedagógico. 

 

4.2.2.4. Reuniões 

O conselho de diretores de turma reúne para planificar as atividades de direção de 
turma, para preparar as reuniões de avaliação de final de período ou para efetuar o 

balanço da atividade desenvolvida. 

 

4.2.2.5. Coordenador dos diretores de turma 

1 - Ao coordenador dos diretores de turma compete: 

a) Coordenar o exercício da direção de turma, articulando estratégias e procedi-

mentos; 

b) Submeter ao conselho pedagógico as propostas da estrutura que coordena; 

c) Promover estratégias e recursos facilitadores da gestão da direção de turma; 

d) Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

2 - O mandato do coordenador dos diretores de turma decorre da nomeação do 

diretor do agrupamento e tem a duração de quatro anos, podendo, no entanto, 

cessar por despacho fundamentado do diretor. 
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3 - Os coordenadores dos diretores de turma reúnem antes de cada reunião de 

conselho de diretores de turma, ou sempre que se justifique. 

 

4.3. CONSELHO DE DOCENTES 

 
4.3.1. Definição 

O conselho de docentes é criado para efeitos de avaliação dos alunos do 1º ciclo. 

 
4.3.2. Composição 

1 - O conselho de docentes é constituído por todos os professores titulares de turma 

do 1.º ciclo de cada estabelecimento constituinte do agrupamento. 

2 - No conselho de docentes, podem ainda intervir, sem direito a voto, os serviços 
com competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja 

contribuição o conselho pedagógico considere conveniente. 

 
4.3.3. Reuniões 

1 - O conselho de docentes reúne ordinariamente no final de cada período letivo, para 

analisar as classificações individuais dos alunos propostas pelos professores. 

2 - A classificação final a atribuir em cada área disciplinar é da competência do 

professor titular de turma, ouvido o conselho de docentes. 

3 - Compete ao conselho de docentes propor alunos com comportamento meritório 

para o quadro de valor. 

4 - As deliberações do conselho de docentes devem resultar do consenso dos 

professores que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação, 

quando se verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso. 

5 - No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de docentes devem 

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

resultado da votação. 

6 - A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o presidente do conselho de 

docentes, cooptado entre os membros, voto de qualidade em caso de empate. 
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7 - Na ata da reunião de conselho de docentes, devem ficar registadas todas as 

deliberações e a respetiva fundamentação. 

 

4.4. PROJETOS E ATIVIDADES 

 
4.4.1. Definição 

O coordenador de projetos e atividades é responsável pela coordenação dos projetos 

e atividades extracurriculares que funcionam no agrupamento: 

 
4.4.2. Competências 

Compete ao coordenador de projetos e atividades: 

a) Orientar a construção de um plano anual de atividades no sentido de dar 

resposta aos objetivos e diretrizes do projeto educativo do agrupamento; 

b) Propor anualmente a constituição de uma equipa;  

c) Solicitar a participação da comunidade educativa na construção e discussão do 

plano anual de atividades; 

d) Solicitar às equipas promotoras das atividades a elaboração de propostas 

devidamente fundamentadas e estruturadas e relatórios finais; 

e) Garantir a realização de atividades que envolvam os diversos setores da 

comunidade escolar e local, de forma equitativa e equilibrada; 

f) Zelar por uma calendarização adequada das atividades no sentido de minimizar 

a sua interferência ou impacto nas atividades letivas; 

g) Submeter ao conselho pedagógico os planos de atividades e os relatórios de 

avaliação; 

h) Orientar e acompanhar as equipas de dinamização de projetos do 

agrupamento; 

i) Promover a articulação dos diferentes projetos do agrupamento; 

j) Zelar pela reunião de condições logísticas adequadas à concretização dos 

projetos; 

k) Propor ao conselho pedagógico, de forma fundamentada, a criação ou extinção 

de projetos, clubes, …; 
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l) Submeter ao conselho pedagógico os planos e os relatórios de avaliação dos 

vários projetos. 

 
4.4.3. Mandato 

O mandato do coordenador de projetos e atividades decorre da nomeação do diretor 
e tem a duração de quatro anos, podendo, no entanto, cessar por despacho 

fundamentado do diretor. 

 

4.5. AVALIAÇÃO INTERNA 
 
4.5.1. Definição 

O coordenador da avaliação interna tem por missão a avaliação interna do 

agrupamento, focando a sua atividade nas seguintes áreas: 

a) A oferta curricular; 

b) A organização e funcionamento das diversas estruturas do agrupamento; 

c) O processo educativo e formativo; 

d) Os recursos infraestruturais. 

 
4.5.2. Competências 

Compete ao coordenador da avaliação interna: 

a) Propor e coordenar um grupo de avaliação interna do agrupamento; 

b) Acompanhar e avaliar a implementação do projeto educativo, apresentando 

propostas de alteração; 

c) Auscultar os diversos setores do agrupamento; 

d) Identificar boas práticas e áreas críticas da organização e funcionamento do 

agrupamento e propor ao diretor sugestões de intervenção prioritária; 

e) Acompanhar e avaliar a implementação das intervenções prioritárias; 

f) Apresentar um relatório anual da atividade. 
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4.5.3. Mandato 

O mandato do coordenador da avaliação interna decorre da nomeação do diretor e 
tem a duração de quatro anos, podendo, no entanto, cessar por despacho 

fundamentado do diretor. 

 

4.6. DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES 
 

4.6.1. Definição 

O diretor de instalações é o professor responsável pela organização e gestão de 

recursos pedagógicos e instalações afetas a áreas disciplinares. 

 

4.6.2. Competências 

Compete ao diretor de instalações: 

a) Divulgar, junto dos professores do respetivo departamento, os recursos 

materiais existentes no agrupamento, relacionados com as respetivas áreas 

disciplinares; 

b) Organizar o inventário do material existente nas respetivas instalações e zelar 

pela sua conservação; 

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

material e equipamento depois de ouvidos todos os seus utilizadores;  

d) Responsabilizar-se por todo o material existente, pela sua manutenção e 

correta utilização; 

e) Dar conhecimento ao diretor de qualquer anomalia no material à sua 

responsabili-dade; 

f) Gerir a requisição do material existente de modo a garantir a sua correta 

distribuição; 

g) Responsabilizar cada utilizador pela devolução do material nas mesmas 

condições em que lhe foi entregue; 

h) Elaborar relatório a apresentar, no final de cada ano letivo, ao diretor. 
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4.6.3. Mandato 

1 - Sempre que se justifique o diretor poderá nomear diretores de instalações. 

2 - O exercício das funções de diretor de instalações tem a duração de um ano letivo, 

podendo, no entanto, cessar por despacho fundamentado do diretor. 

 

4.7. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 
 

4.7.1. Composição 

A equipa dos serviços especializados de apoio educativo é constituída por: 

a) Todos os docentes dos grupos de recrutamento 910, 920 e 930 em exercício de 

funções no agrupamento; 

b) Professores dos apoios educativos dos alunos do 1.º ciclo, sempre que se 

justifique. 

c) Técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e outros técnicos de 

instituições parceiras no âmbito do atendimento a alunos com necessidades 

educativas especiais ou problemas de aprendizagem. 

 

4.7.2. Definição 
 

O Departamento de Educação Especial é a estrutura responsável pela 
coordenação/acompanhamento e articulação com os técnicos do CRI ou de outras 

instituições que exerçam atividade no âmbito da Educação Especial e/ou problemas de 

aprendizagem, bem como dos docentes de apoio educativo do 1º ciclo. 

 

4.7.3. Competências 

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

compete aos docentes da educação especial o seguinte: 

a) Colaborar com os órgãos de administração e gestão do agrupamento e com as 
estruturas de orientação educativa e outros serviços na deteção de 
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necessidades educativas especiais, no encaminhamento e na organização dos 

apoios educativos a cada situação; 

b) Colaborar com os órgãos pedagógicos do agrupamento, designadamente os 

conselhos de turma e conselhos de docentes, na gestão flexível dos currículos 

e na sua adequação às capacidades e aos interesses dos alunos; 

c) Determinar, em colaboração com outros técnicos intervenientes no processo, 

os apoios específicos, as adequações ao processo de ensino/aprendizagem e 

as tecnologias de apoio de que o aluno deve beneficiar; 

d) Colaborar no desenvolvimento das medidas educativas previstas na legislação 

em vigor; 

e) Apoiar os alunos com necessidades educativas especiais e respetivos 

professores, no sentido de contribuir para a melhoria das aprendizagens dos 
alunos e do ambiente educativo, tendo em vista a melhoria da qualidade da 

educação; 

f) Colaborar na elaboração dos programas educativos individuais conjuntamente 

com os docentes da educação pré-escolar e do 1.º Ciclo, com os diretores de 

turma dos 2.º, 3.º ciclos e secundário, com os encarregados de educação e 

com outros técnicos, quando necessário; 

g) Atuar em estreita colaboração e articulação com outras estruturas e serviços 
(centro de saúde, serviço social, autarquia, centro de emprego e outras), com 

vista ao exercício eficaz das suas competências; 

h) Sensibilizar e envolver toda a comunidade escolar na inclusão dos alunos com 

necessidades educativas especiais; 

i) Elaborar, no final do ano letivo, um relatório circunstanciado dos resultados das 
medidas educativas implementadas a cada aluno, conjuntamente com os 

docentes da educação pré-escolar e do 1.º Ciclo, com os diretores de turma 
dos 2.º e 3.º ciclos e com o psicólogo e técnicos que acompanham o 

desenvolvimento do processo educativo do aluno; 

j) Elaborar um relatório anual referente às atividades desenvolvidas no âmbito da 

educação especial. 

 

4.8. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

 
4.8.1. Definição 

1 - O programa de educação para a saúde (PES) tem como propósitos a 

sensibilização, a promoção e adoção de medidas no âmbito da saúde em meio 
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escolar, a fim de levar os adolescentes e jovens a adotarem comportamentos de 

vida saudável. 

2 - São objetivos prioritários os seguintes: 

a) Desenvolver na comunidade educativa capacidades e atitudes promotoras de 

educação para a saúde; 

b) Apoiar a inclusão escolar de crianças e adolescentes com necessidades de 

saúde especiais; 

c) Identificar as situações que representam um risco potencial para a saúde de 

alunos e restante comunidade escolar; 

d) Procurar soluções para os problemas detetados; 

e) Promover atividades que visem o desenvolvimento intelectual, físico e afetivo 

nos alunos; 

f) Promover e apoiar ações que visem uma escola mais saudável e agradável para 

todos; 

3 – As temáticas prioritárias do programa de educação para a saúde são definidas de 

acordo com as necessidades do agrupamento e as orientações superiores. 

 
4.8.2. Constituição 

A equipa do PES é constituída pelos seguintes elementos: 

a) Coordenador da equipa; 

b) Subcoordenador nas escolas com 3º Ciclo onde o coordenador não exerça 

funções. 

c) Coordenadores de diretores de turma; 

d) Outros docentes e técnicos, por proposta do coordenador da equipa. 

 
4.8.3. Coordenador do PES 

Ao coordenador do PES compete: 

a) Coordenar a equipa do PES; 

b) Coordenar e orientar a construção de um projeto anual de ação no âmbito da 

educação para a saúde; 
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c) Promover a articulação do projeto de educação para a saúde com as diretrizes 

do projeto educativo do agrupamento;  

d) Assegurar a articulação dos recursos humanos envolvidos nas atividades do 

PES; 

e) Apoiar as atividades curriculares e extracurriculares e favorecer o 
desenvolvimento dos hábitos e competências na área da educação para a 

saúde, trabalhando em colaboração com as estruturas do agrupamento; 

f) Propor e estabelecer parcerias com entidades locais ou outras, no 

desenvolvimento de projetos de promoção de educação para a saúde. 

g) Elaborar um relatório anual referente às atividades desenvolvidas no âmbito da 

PES. 

 
4.8.4. Mandato 

A equipa do PES e o seu coordenador são nomeados anualmente pelo diretor. 

 

4.9. PROJETO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO (PTE) 
 
4.9.1 Definição 

A equipa PTE é a estrutura de coordenação e acompanhamento dos projetos do PTE 

ao nível do agrupamento. 

 
4.9.2 Competências 

À equipa PTE compete: 

a) Elaborar no agrupamento um plano de ação anual para as TIC (plano TIC). 
Este plano visa promover a utilização das TIC nas atividades letivas e não 

letivas, rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua 
utilização por todos os elementos da comunidade educativa. Este plano TIC 

deverá ser concebido no quadro do projeto educativo do agrupamento e 

integrar o 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; 
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c) Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do PTE e de 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 do agrupamento; 

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. 

h) Elaborar um relatório anual referente às atividades desenvolvidas no âmbito da 

PTE. 

 
4.9.3. Coordenador do PTE 

1 - A função de coordenador da equipa PTE é exercida, por inerência, pelo diretor, 
podendo ser delegada em docentes do agrupamento que reúnam as 

competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao exercício 

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

estabelecimento de ensino. 

2 - No caso de delegação, o coordenador de PTE exerce as funções por um período 
de 4 anos, cessando com o mandato do diretor, podendo ainda cessar a todo o 

momento por despacho fundamentado do diretor. 

 
4.9.4 Constituição da equipa PTE 

1 - Os membros da equipa PTE são designados pelo diretor 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 relevantes nas TIC; 
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d) Não docentes com competências relevantes nas TIC. 

2 - O número de membros da equipa PTE é definido pelo diretor, adequando as 
características do estabelecimento de ensino à necessidade de execução eficaz de 

cada um dos projetos do PTE. 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a equipa PTE deverá incluir: 

a) Um responsável pela componente pedagógica do PTE, preferencialmente com 

assento no conselho pedagógico, 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 o diretor de instalações e o responsável pela segurança do agrupamento; 

c) O coordenador da biblioteca escolar. 

 

4.10. BIBLIOTECA ESCOLAR / CENTRO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS (BE/CRE) 

 

4.10.1. Definição  

1 - A BE/CRE é o local privilegiado para a fruição do saber, do prazer e do gosto pela 

descoberta enriquecedora desse mesmo saber, norteados por princípios cívicos, 
que preparem os jovens para a realidade do mundo que irão encontrar fora da 

escola e sobre o qual devem intervir, na perspetiva de construção de um futuro 

mais justo e mais promissor. 

2 - À BE/CRE, como estrutura pedagógica, caberá desenvolver um trabalho de intera-

ção efetiva, transversal, entre os membros da sua equipa educativa e os 
departamentos, conselho de docentes, grupos/áreas disciplinares, diretores de 

turma, serviços especializados de apoio educativo e de mais agentes da 

comunidade. 

 

4.10.2. Equipa educativa 

1 - A organização, gestão e dinamização das BE/CRE competem a uma equipa 

educativa constituída por professores bibliotecários, professores e funcionários do 

agrupamento, nomeada anualmente pelo diretor. 
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2 - As BECRE do 1º Ciclo são geridas de acordo com os recursos humanos e materiais 

disponíveis e definidos pelo diretor. 

3 - Os professores bibliotecários das BE/CRE são docentes colocados em resultado de 

um concurso (1ª fase – concurso interno) ou nomeados pelo diretor do 

agrupamento, de acordo com os requisitos definidos pela legislação em vigor. 

4 - Os mandatos dos professores bibliotecários das BE/CRE têm a duração de quatro 

anos, de acordo com a legislação em vigor. 

 

4.10.3. O professor coordenador da BE/CRE 

1 - O professor coordenador da BE/CRE é um docente nomeado pelo diretor para 

coordenar as equipas educativas de todas as BE/CRE do agrupamento. 

2 - O professor coordenador representa as BE/CRE no conselho pedagógico  

3 - O mandato do professor coordenador da BE/CRE tem a duração de quatro anos, 
de acordo com o mandato do diretor, podendo ainda cessar a todo o tempo por 

despacho fundamentado do diretor.  

 

4.10.4. Competências  

1. Compete aos professores bibliotecários: 

a) Coordenar uma equipa, previamente definida pelo diretor; 

b) Assegurar a gestão das bibliotecas e dos recursos humanos e materiais a elas 

afetos; 

c) Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da 

informação e apoiar o desenvolvimento curricular; 

d) Promover a integração da biblioteca na escola; 

e) Promover a utilização da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da escola; 

f) Definir e operacionalizar, em articulação com o direção do agrupamento, as 

estratégias e atividades de política documental das escolas do agrupamento; 

g) Coordenar a elaboração do plano de ação das BE/CRE, apresentá-lo ao diretor 

e promover a sua execução; 
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h) Estabelecer redes de cooperação, acordos e protocolos no plano interno e 

externo nas áreas de atividade das bibliotecas, em articulação com o diretor; 

i) Propor a política de aquisição de material, visando uma constante atualização, 

ajustada às necessidades dos utilizadores e de acordo com a política 

documental estabelecida em regulamento próprio das bibliotecas; 

j) Elaborar e apresentar ao diretor o relatório anual de avaliação das BE/CRE e 

posteriormente ao gabinete da rede de bibliotecas escolares (GRBE). 

2. Compete à equipa educativa:  

a) Dar apoio aos utilizadores na consulta e produção, em diferentes suportes; 

b) Promover a conceção e lançamento de iniciativas disciplinares e interdiscipli-

nares; 

c) Zelar pelo património e pelo bom funcionamento da BE; 

d) Promover a leitura e a formação dos utilizadores com vista ao desenvolvimento 

da literacia.  

3. Compete aos funcionários em exercício de funções na biblioteca:  

a) O atendimento aos utilizadores;  

b) O controlo da leitura presencial, do empréstimo domiciliário e para as aulas;  

c) O controlo do funcionamento da BE/CRE;  

d) Colaboração no tratamento técnico dos documentos.  
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5. ESTRUTURAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS
 

 

5.1. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
 

5.1.1. Definição 

O serviço desenvolve a sua ação nos domínios do apoio psicopedagógico a alunos e 

da orientação escolar e profissional. 

 

5.1.2. Competências 

1 - A nível do apoio psicopedagógico compete-lhe, designadamente: 

a) Fazer a articulação com as escolas do agrupamento e a intervenção ao nível da 

comunidade, das instituições e dos serviços existentes; 

b) Colaborar com os professores, prestando apoio psicopedagógico às atividades 

educativas; 

c) Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor as medidas 

tendentes à sua eliminação; 

d) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de 
desenvolvimento, com dificuldades de aprendizagem, com competências e 

potencialidades específicas e prestar o apoio psicopedagógico mais adequado; 

e) Elaborar os relatórios técnico-pedagógicos previstos na lei e referentes a alunos 

com dificuldades de aprendizagem; 

f) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa 
e de educação especial, tendo em vista, tanto a individualização do ensino e a 

organização de grupos de alunos como a adequação de currículos e de 

programas;  

g) Propor, em colaboração com os serviços competentes e ouvidos os pais e 

encarregados de educação, o encaminhamento de alunos com necessidades 

educativas para escolas de referência adequadas à especificidade dos alunos; 

h) Participar em reuniões do conselho de turma e de conselho de docentes 

sempre que a sua presença seja solicitada. 

2 – A nível da orientação escolar e profissional compete-lhe, designadamente: 
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a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e 

do seu projeto de vida; 

b) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeada-

mente através de programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do 

ano letivo, e de apoio individual ao seu processo de escolha; 

c) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, 

garantindo a participação ativa dos alunos na exploração das técnicas e 

materiais utilizados; 

d) Colaborar com outros serviços, designadamente o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, na organização de programas de informação e 

orientação profissional; 

e) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade 
em geral no que respeita à problemática que as opções escolares e 

profissionais envolvem; 

f) Colaborar na identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos e 

fenómenos de violência, na elaboração de planos de acompanhamento para 

estes, envolvendo a comunidade educativa. 

3 - O serviço de psicologia e orientação elaborará, no início do ano letivo, o seu plano 

anual de atividades e, no final, o relatório de atividades. 

 

5.2. CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS 
DO PLANALTO BEIRÃO 

 

5.2.1. Definição 

1 - Associa os agrupamentos dos concelhos de Carregal do Sal, Mortágua, Santa 

Comba Dão e Tondela. 

2 - São objetivos gerais do centro de formação: 

a) Incentivar a autoformação, a prática de investigação e a inovação educacional; 

b) Promover a identificação das necessidades de formação; 

c) Dar resposta a necessidades de formação identificadas e manifestadas pelos 

estabelecimentos de educação e ensino associados e pelo pessoal docente e 

não docente; 

d) Fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas; 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
Regulamento Interno 

 

54 

e) Adequar a oferta à procura de formação. 

3 - O centro de formação goza de autonomia pedagógica para os efeitos previstos no 
regime jurídico da formação contínua de professores e rege-se por regulamento 

interno próprio, devidamente aprovado pela respetiva comissão pedagógica. 

 

5.2.2. Competências 

Compete ao centro de formação: 

a) Identificar as necessidades de formação do pessoal docente e não docente dos 

agrupamentos associados, estabelecendo as respetivas prioridades; 

b) Promover as ações de formação contínua que respondam às prioridades 

definidas; 

c) Elaborar planos de formação, podendo estabelecer protocolos de cooperação 

com outras entidades formadoras; 

d) Coordenar e apoiar projetos de inovação dos estabelecimentos de educação e 

ensino associados; 

e) Promover a articulação de projetos desenvolvidos pelos agrupamentos com os 

órgãos de poder local; 

f) Criar e gerir centros de recursos. 

 

5.2.3. Constituição 

1 - São órgãos de direção e gestão do centro de formação a comissão pedagógica, o 
respetivo diretor e o conselho de acompanhamento da gestão administrativo-

financeira. 

2 - A comissão pedagógica é composta pelo diretor do centro de formação, pelos 
presidentes dos conselhos pedagógicos das escolas associadas e pelo diretor da 

escola sede.  

3 - O conselho de acompanhamento da gestão administrativo-financeira é composto 

por um membro eleito pela comissão pedagógica e pelo presidente do conselho 

administrativo e chefe dos serviços administrativos da escola sede. 

4 - O diretor do centro de formação é selecionado por concurso de entre os docentes 

das escolas associadas. 
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5.2.4. Gestão de recursos 

1 - O centro de formação tem verbas próprias inscritas no orçamento do agrupamen-
to sede e pode ter receitas próprias provenientes da aceitação de liberalidades ou 

de serviços prestados. 

2 - A movimentação das verbas referidas no ponto anterior compete ao presidente do 
conselho administrativo do agrupamento sede, sob proposta do diretor do centro 

de formação. 

3 - Compete ao conselho de acompanhamento da gestão administrativo-financeira: 

a) Elaborar e aprovar o projeto de orçamento do centro de formação; 

b) Exercer o controlo orçamental sobre a atividade do centro de formação. 

4 - O centro de formação utiliza instalações, equipamentos e recursos humanos deste 

agrupamento para as suas atividades, sem prejuízo do normal funcionamento do 

agrupamento. 

 

5.3. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÂO ESCOLAR 
 

5.3.1. Definição 

Os serviços de administração escolar são assegurados pelos assistentes técnicos em 

serviço no agrupamento.  

 

5.3.2. Competências 

1 - Aos serviços de administração escolar compete a execução dos trabalhos 
necessários ao bom funcionamento das áreas de alunos, pessoal, expediente, 

contabilidade, tesouraria, ação social escolar. 

2 - Para além dos deveres específicos que lhe estão cometidos, os funcionários admi-

nistrativos devem colaborar na ação educativa do agrupamento, nomeadamente 

através da sua conduta e aprumo nas relações com o público em geral. 
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5.3.3. Chefe de serviços de administração escolar 

A coordenação dos serviços é da competência do chefe de serviços de administração 
escolar que, de entre as funções que lhe estão legalmente cometidas, é responsável 

por: 

a) Orientar e coordenar a atividade dos serviços administrativos; 

b) Orientar e controlar a elaboração dos diversos documentos passados pelos 

serviços; 

c) Providenciar para que todos os serviços inerentes ao funcionamento das aulas, 

exames e recursos estejam em ordem nos prazos estabelecidos; 

d) Proceder à leitura do diário da república de modo a que a legislação com 

interesse para o agrupamento seja dada a conhecer aos interessados; 

e) Exercer o cargo de secretário do conselho administrativo; 

f) Preparar os documentos para análise e deliberação dos órgãos de gestão; 

g) Dar cumprimento às deliberações dos órgãos de gestão; 

h) Assinar as requisições de material a adquirir quando devidamente autorizadas; 

i) Levantar autos de notícia a assistentes técnicos relativamente a infrações 

disciplinares; 

j) Participar na avaliação dos assistentes técnicos destes serviços. 

 

5.4. SERVIÇOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 
 

5.4.1. Definição 

Os serviços de assistentes operacionais são assegurados pelos assistentes 

operacionais em serviço no agrupamento.  

 

5.4.2. Competências 

Aos assistentes operacionais compete: 
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a) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade 

educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência e promovendo 

um bom ambiente educativo; 

b) Contribuir, em colaboração com os outros agentes educativos, para prevenir e 

resolver problemas comportamentais e de aprendizagem; 

c) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens no 

agrupamento; 

d) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores do 

agrupamento e controlar entradas e saídas dos estabelecimentos de ensino;  

e) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das 

instalações, bem como do material e equipamento didático e informático 

necessário ao desenvolvimento do processo educativo; 

f) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar; 

g) Prestar apoio em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 

acompanhar o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde; 

h) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações; 

i) Receber e transmitir mensagens; 

j) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação; 

k) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a 
limpeza e manutenção do mesmo e efetuando pequenas reparações ou 

comunicando as avarias verificadas; 

l) Assegurar o controlo e gestão de stocks necessários ao funcionamento dos 

serviços; 

m) Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos 

serviços; 

n) Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal 

funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares. 

 

5.4.3. Coordenação dos assistentes operacionais 

1 - Para coordenação dos serviços, o diretor nomeia, nos termos da lei, um 

coordenador dos assistentes operacionais. 
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2 - Ao coordenador dos assistentes operacionais compete genericamente coordenar e 

supervisionar as tarefas do pessoal que está sob a sua dependência hierárquica, 

competindo-lhe, predominantemente: 

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos assistentes operacionais;  

b) Colaborar com os órgãos de administração e gestão na distribuição de serviço 

por aquele pessoal; 

c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a 

submeter à aprovação dos órgãos de administração e gestão; 

d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, 

propondo soluções; 

e) Comunicar infrações disciplinares ao pessoal a seu cargo; 

f) Requisitar ao armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e 

de uso corrente nas aulas; 

g) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento; 

h) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, 

etc.; 

i) Levantar autos de notícia aos assistentes operacionais relativos a infrações 

disciplinares verificadas; 

j) Participar na avaliação dos assistentes operacionais. 

 

5.5. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

5.5.1. Definição e objetivos 

1 - A atribuição e o funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar 

regem-se pelos princípios da equidade, da discriminação positiva e da 
solidariedade social, no sentido de assegurar o exercício efetivo do direito ao 

ensino e a igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. 

2 - São objetivos da atribuição dos apoios no âmbito da ação social escolar a 
prevenção da exclusão social e do abandono escolar e a promoção do sucesso 

escolar e educativo, de modo que todos, independentemente das suas condições 
sociais, económicas, culturais e familiares, cumpram a escolaridade obrigatória e 

tenham a possibilidade de concluir com sucesso o ensino secundário, em qualquer 

das suas modalidades. 
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3 - O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, nos termos da lei de bases do 

sistema educativo sendo que a gratuitidade da escolaridade obrigatória consiste 
na isenção total de propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, 

a frequência escolar e a certificação de aproveitamento e o seguro escolar o que 

não prejudica a eventual existência de taxas ou outro modo de participação nos 
custos de atividades de natureza extracurricular ou de atividades extraordinárias, 

promovidas pelo agrupamento e organizadas por esta isoladamente ou em 
colaboração com associações de pais e encarregados de educação ou quaisquer 

outras entidades. 

4 - Com vista à prevenção do abandono escolar precoce e à elevação das 

qualificações médias dos jovens e adultos, podem desenvolver-se ações de 

promoção da frequência do ensino secundário (na totalidade das modalidades da 
oferta educativa ou apenas a algumas delas) podendo adotar-se, 

complementarmente aos apoios prestados no âmbito da ação social escolar, 
medidas de apoio à frequência, tais como isenções do pagamento de propinas, 

taxas e emolumentos, a concessão de bolsas de estudo, a subvenção dos 

transportes e do alojamento e ainda o acesso ao crédito em condições favoráveis. 

5 - O acesso aos benefícios decorrentes dos apoios no âmbito da ação social escolar 

bem como o seu caráter integral ou parcial, gratuito ou comparticipado, são 
determinados em função da situação dos alunos ou dos seus agregados familiares 

e em particular da respetiva condição socioeconómica que se traduz pelo 
respetivo posicionamento num determinado escalão de rendimentos e no 

correspondente escalão de apoio. 

6 - Aos diferentes escalões de apoio correspondem o acesso a diferentes benefícios, 
diferentes níveis de benefício ou ainda diferentes graus de comparticipação pelos 

benefícios recebidos, quando seja caso disso.  

7 - O escalão de rendimentos e o correspondente escalão de apoio são determinados 

pelo posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento para 

atribuição de abono de família, nos termos da legislação em vigor. 

 

5.5.2. Modalidades dos apoios no âmbito da ação social escolar 

1. Apoios alimentares 

a) O apoio a prestar em matéria de alimentação compreende o fornecimento de 
refeições gratuitas ou a preços comparticipados e a promoção de ações no 

âmbito da educação e higiene alimentar. 
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b) O preço das refeições a fornecer e as demais regras sobre o respetivo 

pagamento são fixados por despacho do membro do governo responsável pela 

área da educação, publicado no diário da república. 

c) Para além do refeitório, a escolas do agrupamento dispõem de um serviço de 

bufete que constitui um serviço suplementar do fornecimento de refeições, 
sendo que o regime de preços procura promover a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis junto dos alunos. 

d) A escola pode fornecer um suplemento alimentar aos alunos com menores 

recursos económicos, mediante utilização das verbas decorrentes de proveitos 

de gestão dos serviços de bufete escolar e das papelarias escolares. 

2. Transportes escolares 

O acesso ao serviço de transportes escolares é gratuito para os alunos do ensino 
básico, podendo ser comparticipado para os do ensino secundário sendo que a 

sua organização e controlo do funcionamento são da competência dos municípios 

da área de residência dos alunos, nos termos da legislação em vigor. 

3. Auxílios económicos 

a) Os auxílios económicos constituem uma modalidade de ação social escolar de 
que beneficiam os alunos dos ensinos básico e secundário pertencentes a 

agregados familiares cuja condição socioeconómica não lhes permita suportar 
integralmente os encargos decorrentes da frequência dos ensinos básico e 

secundário. 

b) Consideram-se encargos decorrentes da frequência do ensino básico e 

secundário os relativos a refeições, livros e outro material escolar e atividades 

de complemento curricular  

c) Os auxílios económicos podem ser diretos ou indiretos, permitindo suportar, no 

todo ou em parte, os encargos decorrentes da frequência dos ensinos básico e 

secundário. 

d) O acesso aos auxílios económicos e o caráter integral ou parcial dos benefícios 

correspondentes são determinados pelo posicionamento dos agregados 

familiares nos escalões de apoio. 

e) Os auxílios económicos proporcionam aos alunos pertencentes a famílias mais 
carenciadas que frequentem o ensino básico e secundário o acesso, em 

condições de gratuitidade, às refeições fornecidas nas escolas e aos manuais 

escolares de aquisição obrigatória. 
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f) Os alunos do ensino secundário que sejam beneficiários de auxílios económicos 

estão isentos, durante o respetivo ano letivo, do pagamento de propinas, taxas 

e emolumentos devidos por passagem de diplomas e certidões de habilitações. 

g) Os auxílios económicos relativos às refeições escolares e às atividades de 

complemento curricular consistem na assunção ou comparticipação no encargo 

suportado pelos alunos e seus agregados familiares. 

h) Os auxílios económicos relativos aos manuais escolares de aquisição obrigatória 
consistem na cedência dos livros respetivos ou no reembolso, total ou parcial, 

das despesas comprovadamente feitas pelos agregados familiares com a sua 
aquisição. A comparticipação nos encargos com a obtenção de manuais 

escolares de aquisição obrigatória, não ocorre nos casos de insucesso escolar, 

por disciplina ou grupo disciplinar, desde que o estabelecimento de ensino, no 

ano letivo imediato, adote os mesmos manuais escolares. 

i) Os auxílios económicos relativos ao material escolar consistem na respetiva 
cedência ou no reembolso, até determinado montante, de despesas 

comprovadamente feitas com a sua aquisição. 

j) Os valores e limites pecuniários dos auxílios económicos, assim como as 
restantes normas, condições e procedimentos para a respetiva concessão são 

determinados por despacho do membro do governo responsável pela área da 

educação, publicado no diário da república. 

k) O agrupamento, em caso de dúvida sobre os rendimentos efetivamente 
auferidos pelos agregados familiares dos alunos, desenvolverá as diligências 

que considere adequadas ao apuramento da situação socioeconómica do 

agregado familiar do aluno e participar a situação às entidades competentes 
no sentido de prevenir ou corrigir situações de usufruto indevido do direito aos 

benefícios ou promover administrativamente a atribuição das condições que 

conferem direito aos benefícios. 

l) Têm ainda direito a beneficiar dos apoios previstos no presente regulamento os 

alunos pertencentes a agregados familiares que não disponham de um título 
válido para a entrada, permanência ou residência em território nacional, 

matriculados condicionalmente, desde que possam comprovar junto da escola 
que se encontram nas condições de ser integrados nos escalões de rendimento 

do abono de família a que correspondem os escalões de apoio que conferem 

direito a esse benefício. 

m) O agrupamento dispõe de um banco de livros a disponibilizar a alunos com 

menores recursos económicos segundo regras a definir pelo responsável da 

ASE. 
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4. Bolsas de mérito 

a) Os alunos podem candidatar-se à atribuição de bolsas de mérito (constituída 
por uma prestação pecuniária anual destinada à comparticipação dos encargos 

inerentes à frequência do ensino secundário) nos termos de regulamento 

aprovado por despacho do membro de governo responsável pela educação, 

publicado no diário da república. 

b) Entende -se por «mérito» a obtenção pelo aluno candidato à atribuição da 
bolsa da seguinte classificação média anual, relativa ao ano de escolaridade 

anterior com aprovação em todas as disciplinas do plano curricular do mesmo: 
9.º ano de escolaridade — classificação igual ou superior a 4 valores; 10.º ano 

ou 11.º ano de escolaridade — classificação igual ou superior a 14 valores. 

c) A atribuição da bolsa de mérito implica a isenção, durante o respetivo ano 
letivo, do pagamento de propinas, taxas e emolumentos devidos por passagem 

de diplomas e certidões de habilitações. 

d) O montante da bolsa de mérito e as respetivas regras de processamento são 

fixados por despacho do membro de Governo responsável pela educação, 

publicado no Diário da República. 

e) A bolsa de mérito é acumulável com a atribuição dos auxílios económicos 

definidos para os alunos carenciados do ensino secundário. 

5. Prevenção e seguro escolar 

a) A prevenção do acidente escolar e o seguro escolar constituem modalidades de 
apoio socioeducativo, complementares aos apoios assegurados pelo sistema 

nacional de saúde, de que são beneficiários os alunos dos ensinos básico e 

secundário. 

b) O seguro escolar constitui um serviço de proteção destinado a garantir a 

cobertura dos danos resultantes do acidente escolar, designadamente a 

cobertura financeira da assistência a prestar aos sinistrados. 

c) São abrangidos pelo seguro escolar os alunos dos ensinos pré-escolar, básico e 

secundário. 

d) O regulamento do seguro escolar é aprovado por portaria conjunta dos 

membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças, da saúde e da 

educação. 
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6. MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

 

6.1. ALUNOS 
 

6.1.1. Direitos 

São direitos do aluno: 

1 - Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade 
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem 

étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou 

religiosas; 

2 - Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na 

lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso; 

3 - Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou, 

quando menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, o projeto 
educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento 

físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua personalidade; 

4 - Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço 

no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

5 - Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o 

voluntariado em favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em 

geral, praticadas no agrupamento ou fora dele, e ser estimulado nesse sentido; 

6 - Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, 
nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da 

comunidade; 

7 - Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios 
que lhe permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, 

económico ou cultural que dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino; 
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8 - Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e 

distingam o mérito; 

9 - Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares 

ou à sua aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de 

outros serviços especializados de apoio educativo; 

10 - Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade 

física e moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada 

na lei penal para os membros da comunidade escolar; 

11 - Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença 

súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 

12 - Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do 

seu processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 

13 - Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de 

administração e gestão do agrupamento, na criação e execução do respetivo 

projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento interno; 

14 - Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de repre-

sentação no âmbito do agrupamento, bem como ser eleito, nos termos da lei e 

deste regulamento interno; 

15 - Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do agrupamento e ser 
ouvido pelos professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão 

do agrupamento em todos os assuntos que justificadamente forem do seu 

interesse; 

16 - Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de 

tempos livres; 

17 - Ser informado sobre o regulamento interno do agrupamento e, por meios a 

definir por este e em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre 
todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente 

sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e 

objetivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os processos e 
critérios de avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de família e apoios 

socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos materiais e 
equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, 

sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo do 

agrupamento; 
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18 - Participar nas demais atividades do agrupamento, nos termos da lei e deste 

regulamento interno; 

19 - Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e 

heteroavaliação; 

20 - Beneficiar de medidas, a definir pelo agrupamento, adequadas à recuperação da 
aprendizagem nas situações de ausência devidamente justificada às atividades 

escolares. 

 

6.1.2. Deveres 

O aluno deve observar os seguintes deveres: 

1 - Estudar, aplicando -se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e 

ao ano de escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral; 

2 - Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das atividades escolares; 

3 - Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino; 

4 - Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, 
sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, 

cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. 

5 - Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa; 

6 - Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

7 - Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração no 

agrupamento de todos os alunos; 

8 - Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas no agrupamento, 

bem como nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos 

alunos; 

9 - Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 
educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, 

independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a 

integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e 

alunos; 
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10 - Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos 

mesmos; 

11 - Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, 

mobiliário e espaços verdes do agrupamento, fazendo uso correto dos mesmos; 

12 - Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educativa; 

13 - Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do 

encarregado de educação ou da direção do agrupamento; 

14 - Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

15 - Conhecer e cumprir o estatuto do aluno e ética escolar, as normas de funciona-

mento dos serviços do agrupamento e o presente regulamento interno, 
subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo 

quanto ao seu cumprimento integral; 

16 - Não possuir e não consumir substâncias psicoativas, em especial drogas, tabaco 

e bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e 

consumo das mesmas; 

17 - Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos 

ou engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento 
das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos 

ou a qualquer outro membro da comunidade educativa; 

18 - Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram 

aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas do 
agrupamento em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios 

acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e 
seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou 

supervisão dos trabalhos ou atividades em curso; 

19 - Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não 
letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção do 

agrupamento ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, 
quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja 

imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada; 
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20 - Não difundir, no agrupamento ou fora dele, nomeadamente, via internet ou 

através de outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos 

momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor; 

21 - Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

22 - Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à 
dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas 

regras estabelecidas no agrupamento; 

23 - Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa 

ou em equipamentos ou instalações do agrupamento ou outras onde decorram 
quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou 

suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos 

causados. 

 

6.1.3. Dever de assiduidade dos alunos 
 

6.1.3.1. Frequência e assiduidade 

1 - Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são 

responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade. 

2 - Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são correspon-

sáveis, conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no 

número anterior. 

3 - O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno quer a presença e a 
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. 

 

6.1.3.2. Faltas 

1 - A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência 
obrigatória, ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de 

pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento 

necessários. 

2 - Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos 

de ausência do aluno. 
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3 - As faltas são registadas pelo professor titular da turma, pelo professor responsável 

pela aula ou atividade ou pelo diretor de turma em suportes administrativos 

adequados. 

4 – Relativamente às faltas de pontualidade ou à comparência sem o material didático 

ou equipamento necessários deverá ser cumprido o estabelecido no ponto 6.1.3.7. 

 

6.1.3.3. Justificação de faltas 

1 - São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de 
educação ou pelo aluno quando maior de idade quando determinar um período 

inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico se determinar impedimento 
superior a três dias úteis, podendo, quando se trate de doença de caráter 

crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade do 

ano letivo ou até ao termo da condição que a determinou; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que 

coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade 

sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 
falecimento de familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos 

trabalhadores que exercem funções públicas; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente 

posterior; 

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, 

que não possa efetuar -se fora do período das atividades letivas; 

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra 

pessoa; 

g) Comparência a consultas pré -natais, período de parto e amamentação, nos 

termos da legislação em vigor; 

h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não 
possa efetuar -se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma 

prática comummente reconhecida como própria dessa religião; 
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i) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, 

nos termos da lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas 

respetivas autoridades escolares; 

j) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos 

termos legais aplicáveis; 

k) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar -se fora do período 

das atividades letivas; 

l) Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, 

desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado 

atendível pelo diretor, pelo diretor de turma ou pelo professor titular; 

m) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento 

disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida 
disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou 

na parte em que ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 

n) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades do 

agrupamento, relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não 

envolvidas na referida visita; 

o) Participação em atividades que constam do plano anual de atividades, em 

projetos e em representação do agrupamento. 

2 - O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos pais ou 

encarregados de educação ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, 
ao professor titular da turma ou ao diretor de turma, com indicação do dia, hora e 

da atividade em que a falta ocorreu, referenciando-se 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. 

3 - O diretor de turma ou o professor titular da turma pode solicitar aos pais ou 
encarregados de educação, ou ao aluno, quando maior, os comprovativos 

adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, 

qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o correto 

apuramento dos factos. 

4 - A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo 
previsível, ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da 

mesma. 
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5 - Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito 

a beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem em falta, a 

definir pelos professores responsáveis. 

 

6.1.3.4. Faltas injustificadas 

1 - As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do n.º 1 do ponto 

6.1.3.3.; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

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

de medida disciplinar sancionatória. 

2 - Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não aceitação da 

justificação apresentada deve ser devidamente fundamentada. 

3 - As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação 

ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo diretor de turma ou pelo professor 

titular da turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 

 

6.1.3.5. Excesso grave de faltas 

1 - As faltas injustificadas não podem exceder 10 dias, seguidos ou interpolados, no 

1.º ciclo do ensino básico e o dobro do número de tempos letivos semanais, por 

disciplina, nos restantes ciclos ou níveis de ensino. 

2 - Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, o aluno encontra-se na 

situação de excesso de faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e 
ou injustificadas daí decorrentes, relativamente a cada disciplina, módulo, unidade 

ou área de formação, nos termos previstos na regulamentação própria 

3 - Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarre-

gados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo 

meio mais expedito, pelo diretor de turma ou pelo professor titular da turma. 

4 - A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da 

violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade. 
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5 - Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não 

imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a 
comissão de proteção de crianças e jovens deve ser informada do excesso de 

faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados 

pelo agrupamento, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta 

de assiduidade. 

6 - Para efeitos do disposto no n.º 1, são também contabilizadas como faltas 
injustificadas as decorrentes da aplicação da medida corretiva de ordem de saída 

da sala de aula, bem como as ausências decorrentes da aplicação da medida 

disciplinar sancionatória de suspensão até 10 dias. 

 

6.1.3.6. Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

1 - A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos no n.º 1 do ponto 

6.1.3.5. constitui uma violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o 
aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas 

específicas, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias. 

2 - Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no 

presente artigo são obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos 
pais ou ao encarregado de educação ou ao aluno, quando maior de idade, e 

registadas no processo individual do aluno. 

3 - A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas prevista no n.º 1 do ponto 
6.1.3.5. relativamente às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou 

de frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das atividades em 

causa. 

4 - As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, bem como as medidas 
corretivas previstas no presente artigo 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 ou do número de disciplinas em que 

se verifique a ultrapassagem do limite de faltas. 

5 - As atividades de recuperação da aprendizagem são decididas pelo professor das 
disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas e realizam-se em período 

suplementar ao horário letivo. 
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6 - As atividades de recuperação podem revestir a forma oral, e as matérias a 

trabalhar confinar-se-ão às tratadas nas aulas cuja ausência originou a situação 

de excesso de faltas. 

7 - O professor da disciplina define as atividades que entende serem necessárias para 

recuperar as dificuldades relacionadas com a falta de assiduidade e o número de 

tempos letivos que serão necessários. 

8 - Sempre que necessário o aluno resolve as atividades definidas pelo professor em 
trabalho autónomo, na presença de um professor de qualquer área disciplinar, po-

dendo usar os recursos da biblioteca e entregando ao professor a respetiva 

resolução 

9 - O professor avalia a resolução da atividade atribuindo uma menção qualitativa de 

acordo com a escala utilizada nos instrumentos de avaliação do agrupamento. 

Esta avaliação será tida em conta na avaliação global do aluno. 

10 - Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno 

são desconsideradas as faltas em excesso. 

11 - Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o pre-

sente artigo, com as consequências daí decorrentes para o aluno, de acordo com 
a sua concreta situação, sempre que para o cômputo do número e limites de 

faltas nele previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na sequência 
da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou 

disciplinar sancionatória de suspensão. 

12 - O incumprimento das medidas previstas e a sua ineficácia ou impossibilidade de 

atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do 

facto à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens, de forma a procurar 
encontrar, com a colaboração do agrupamento e, sempre que possível, com a 

autorização e corresponsabilização dos pais ou encarregados de educação, uma 
solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e 

socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento 

do aluno para diferente percurso formativo. 

13 - O não cumprimento das atividades e ou medidas previstas neste artigo ou a sua 

ineficácia por causa não imputável à escola determinam, logo que definido pelo 

professor titular ou pelo conselho de turma: 

a) Para os alunos a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico, a retenção no ano de 

escolaridade respetivo, com a obrigação de frequência das atividades escolares 
até final do ano letivo, ou até ao encaminhamento para o novo percurso 

formativo, se ocorrer antes; 
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b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso 

de frequentarem o ensino básico, ou a exclusão na disciplina ou disciplinas em 
que se verifique o excesso de faltas, tratando-se de alunos do ensino 

secundário, sem prejuízo da obrigação de frequência da escola até final do ano 

letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento para 

o novo percurso formativo, se ocorrer antes. 

14 - O diretor decide quais as atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do 
dever de frequência estabelecido no ponto anterior, no horário da turma ou das 

disciplinas de que foi retido ou excluído, sempre depois de ouvido o diretor de 

turma ou o professor titular da turma. 

15 - O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se 

refere o número anterior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplina-

res sancionatórias. 

 

6.1.3.7. Faltas de pontualidade e de material 

1 - As faltas de pontualidade e de material devem ser registadas pelo professor nos 

seus documentos e comunicadas ao diretor de turma. 

2 - O professor titular de turma ou o diretor de turma informará o encarregado de 

educação das faltas de pontualidade e de material verificadas pelo seu educando 

3 - As faltas de pontualidade e de material deverão ser tidas em conta na avaliação 

por parte do professor, atendendo à especificidade dos critérios de avaliação de 

cada disciplina. 

 

6.1.4. Avaliação dos alunos 

1 - A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, 

permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, 
apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das 

aprendizagens. 

2 - A avaliação visa contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, 

possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e promovendo 

uma maior confiança social no seu funcionamento. 

3 - A avaliação das aprendizagens dos alunos de todos os níveis de ensino e dos 

cursos de educação e formação (CEF e EFA) é regulada pela legislação em vigor e 
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as orientações emanadas pela Agência Nacional para a Qualificação e Ensino 

Profissional.  

4 - As condições de progressão nos cursos profissionais estão definidas no 

regulamento do anexo II. 

5 - Os critérios de avaliação são estabelecidos pelo conselho pedagógico, sob 
proposta dos departamentos curriculares, e podem ser consultados na página do 

agrupamento. 

6 – Após a afixação das pautas, o encarregado de educação, ou o próprio aluno, 

quando maior de idade, poderá requerer a revisão da deliberação do conselho de 

turma, nos termos definidos na Lei. 

 

6.1.5. Medidas educativas disciplinares 
 

6.1.5.1. Qualificação da infração 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no ponto 6.1.2., em termos que 

se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades do agrupamento 
ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração, passível da 

aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos dos 

artigos seguintes. 

 

6.1.5.2. Participação de ocorrência 

1 - O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhe-
cimento de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 

participá-los ao diretor do agrupamento, que por sua vez dará conhecimento ao 

diretor de turma/professor titular. 

2 - O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração discipli-
nar deve comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma, ao diretor de 

turma ou equivalente, o qual, no caso de os considerar graves ou muito graves, 

os participa, no prazo de um dia útil, ao diretor do agrupamento. 
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6.1.5.3. Finalidade das medidas disciplinares corretivas e 
sancionatórias 

1 - Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem 

finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de 

forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela 
autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais 

funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa. 

2 - As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias visam ainda 

garantir o normal prosseguimento das atividades do agrupamento, a correção do 
comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 

relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do 

seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

3 - As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do 
dever violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para 

além das identificadas no número anterior, finalidades punitivas. 

4 - As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser 
aplicadas em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os 

objetivos da sua educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano 
de trabalho da turma e do projeto educativo do agrupamento, nos termos deste 

regulamento interno. 

 

6.1.5.4. Determinação da medida disciplinar  

1 - Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deve 

ter-se em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as 
circunstâncias, atenuantes e agravantes apuradas, em que esse incumprimento se 

verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições 

pessoais, familiares e sociais. 

2 - São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom 

comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, 

com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 

3 - São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o 

conluio, bem como a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência, em 

especial se no decurso do mesmo ano letivo. 

 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
Regulamento Interno 

 

76 

6.1.5.5. Tipificação das medidas educativas disciplinares 

1 - As medidas disciplinares corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissua-

soras e de integração, nos termos do n.º 1 do ponto 6.1.5.2., assumindo uma 

natureza eminentemente preventiva. 

a) Medidas disciplinares corretivas: 

i) A advertência; 

ii) Ordem de saída do local onde decorre a atividade; 

iii) Realização de atividades de integração escolar; 

iv) Condicionamento do acesso a determinadas zonas ou serviços, ou na 

utilização de certos materiais e equipamentos; 

v) Mudança de turma.  

2 - As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputa-

da 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. 

a) Medidas disciplinares sancionatórias: 

i) Repreensão registada; 

ii) Suspensão até 3 dias úteis;  

iii) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 

iv) Transferência de escola; 

v) Expulsão da escola. 

3 - As medidas disciplinares corretivas são cumuláveis entre si. 

4 - A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a 

aplicação de uma medida sancionatória. 

 

6.1.5.6. Advertência 

1 - 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 
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para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento 

dos seus deveres como aluno. 

2 - Na sala de aula, a advertência é da exclusiva competência do professor, enquan-

to que, fora dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem 

competência para repreender o aluno. 

3 - A aplicação desta medida corretiva é comunicada aos pais ou ao encarregado de 

educação, tratando-se de aluno menor de idade. 

 

6.1.5.7. Ordem de saída do local onde decorre a atividade  

1 - A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar, é da exclusiva competência do professor respetivo e implica a marcação 

de falta injustificada ao aluno e a sua permanência na escola, competindo aquele 
determinar, o período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da 

sala de aula e quais as atividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse 

período de tempo,  

2 - O aluno deverá ser encaminhado para uma sala onde será devidamente acompa-

nhado no decorrer da atividade. 

3 - A aplicação desta medida corretiva é comunicada ao diretor de turma que a 

comunicará aos pais ou ao encarregado de educação. 

4 - A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corre-

tiva de ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo 

professor, ou pela quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, 
implica a análise da situação em conselho de turma, tendo em vista a identi-

ficação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas 

disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do presente estatuto. 

 

6.1.5.8. Realização de atividades de integração escolar 

1 - A aplicação da medida corretiva da realização de atividades de integração escolar 
consiste no desenvolvimento 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. 
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2 - A determinação das tarefas de integração a realizar pelo aluno é da competência 

do diretor do agrupamento que, para o efeito, procede sempre à audição do 
diretor de turma ou do professor titular da turma, bem como do professor tutor 

ou da equipa multidisciplinar, caso existam. 

3 - Sem prejuízo das medidas julgadas especialmente adequadas e propostas, as 
atividades de integração devem, sempre que possível, compreender a reparação 

de eventuais danos materiais praticados pelo aluno. 

4 - O cumprimento das medidas corretivas realiza–se em período suplementar ao 

horário letivo, no espaço escolar ou fora dele, 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 da responsabilidade do diretor do agrupamento. 

5 - O cumprimento das medidas corretivas realiza–se sempre sob supervisão da 

escola, designadamente, através do diretor de turma, do professor tutor e ou da 

equipa de integração e apoio, quando existam. 

6 - As atividades de integração são as seguintes: 

a) Prestação de serviços na secretaria, bufete, limpeza de pátios, jardinagem, 

asseio da escola; 

b) Serviço às associações de voluntariado (como bombeiros, Cruz Vermelha, etc.); 

c) Prestação de serviços em infantários e lares da terceira idade; 

d) Estudo obrigatório de um assunto do programa da disciplina onde decorreram 

os desacatos; 

e) Elaboração de relatórios que evidenciem uma reflexão sobre as causas dos 

comportamentos perturbadores e propostas de remediação das mesmas; 

f) Auxílio, vigilância e limpeza/higiene do refeitório durante o período em que 

decorrem as refeições; 

g) Reparação dos danos causados, com a ajuda na prestação de serviços de mão-

de-obra a quem seja chamado a repará-los. 

7 - A aplicação desta medida corretiva é comunicada aos pais ou ao encarregado de 

educação. 
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6.1.5.9. Condicionamento no acesso a espaços escolares e na 
utilização de materiais e equipamentos escolares  

1 - A aplicação da medida corretiva de condicionamento no acesso a espaços 

escolares e na utilização de materiais e equipamentos escolares é da competência 

do diretor do agrupamento que, para o efeito, procede sempre à audição do 
diretor de turma ou do professor titular da turma, bem como do professor tutor 

ou da equipa multidisciplinar, caso existam, não podendo, em caso algum, 
prejudicar a atividade de aprendizagem do aluno e não pode ultrapassar o período 

de tempo correspondente a um ano letivo. 

2 - A aplicação desta medida corretiva é comunicada aos pais ou ao encarregado de 

educação. 

 

6.1.5.10. Mudança de turma 

1 - A aplicação da medida corretiva de mudança de turma é da competência do 
diretor do agrupamento que, para o efeito, procede sempre à audição do diretor 

de turma ou do professor titular da turma, bem como do professor tutor ou da 

equipa multidisciplinar, caso existam.  

2 - A aplicação desta medida corretiva é comunicada aos pais ou ao encarregado de 

educação. 

 

6.1.5.11. Repreensão registada 

1 - A medida disciplinar sancionatória de repreensão registada consiste numa censura 
escrita ao aluno, arquivada no seu processo individual e notificada aos pais ou 

encarregados de educação, que visa promover a responsabilização do aluno no 

cumprimento dos seus deveres. 

2 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a 

infração for praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo, 
sendo do diretor do agrupamento nas restantes situações, averbando-se no 

respetivo processo individual do aluno a identificação do autor do ato decisório, a 
data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação, de facto e de direito de 

tal decisão. 

3 - Complementarmente a esta medida compete ao diretor do agrupamento decidir 

sobre a reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar. 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
Regulamento Interno 

 

80 

6.1.5.12. Suspensão até 3 dias úteis 

1 - A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a 

devida fundamentação dos factos que a suportam, pelo diretor do agrupamento, 

após o exercício dos direitos de audiência e defesa do visado. 

2 - Compete ao diretor do agrupamento, ouvidos os pais ou o encarregado de edu-

cação 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.  

3 - O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número 

anterior pode dar lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, 

considerando-se a recusa circunstância agravante. 

4 - Complementarmente a esta medida compete ao diretor do agrupamento decidir 

sobre a reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar. 

 

6.1.5.13. Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis  

1 - Compete ao diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de 

suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento 
disciplinar previsto na lei, podendo previamente ouvir o conselho de turma, para o 

qual deve ser convocado o professor tutor, quando exista e não seja professor da 

turma. 

2 - Complementarmente a esta medida compete ao diretor do agrupamento decidir 

sobre a reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar. 

 

6.1.5.14. Transferência de escola 

1 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola 
compete, com possibilidade de delegação, ao diretor-geral da educação, 

precedendo a conclusão do procedimento disciplinar previsto na lei, com 
fundamento na prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do 

processo de ensino dos restantes alunos da escola ou do normal relacionamento 

com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa.  
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2 - A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicável a 

aluno de idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade 
obrigatória, desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento 

de ensino situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima servida de 

transporte público ou escolar. 

3 - Complementarmente a esta medida compete ao diretor do agrupamento decidir 

sobre a reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar. 

 

6.1.5.15. Expulsão da escola  

1 - A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com 

possibilidade de delegação, ao diretor-geral da educação precedendo conclusão 

do procedimento disciplinar previsto na lei e consiste na retenção do aluno no ano 
de escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na proibição de 

acesso ao espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois anos 

escolares imediatamente seguintes. 

2 - A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de 

modo notório, se constate não haver outra medida ou modo de responsabilização 

no sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno. 

3 - Complementarmente a esta medida compete ao diretor do agrupamento decidir 

sobre a reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar. 

 
6.1.5.16. Tramitação do procedimento disciplinar  

A regulamentação do procedimento disciplinar segue o estabelecido na lei. 

 
6.1.6. Comportamento meritório dos alunos 
 
6.1.6.1. Noção 

1 - Para efeitos de reconhecimento dos alunos que tenham evidenciado mérito nos 
domínios cognitivo, cultural, pessoal e social, deve ser criado um quadro de honra 

no agrupamento. 

2 - O quadro de honra caracteriza-se por dois tipos: quadro de excelência e quadro 

de valor. 
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6.1.6.2. Quadro de valor 

1 - São valorizados os comportamentos meritórios dos alunos em benefício comuni-

tário ou social ou de expressão de solidariedade social, na escola ou fora dela. 

2 - Os alunos são reconhecidos tanto individualmente como em grupo. 

3 - Os critérios a ter em conta, para esse reconhecimento, são: 

a) Revelação de grandes capacidades ou atitudes exemplares na superação de 

dificuldades; 

b) Desenvolvimento de iniciativas ou ações em benefício social ou comunitário; 

c) Expressão de solidariedade na escola ou fora dela.  

d) Participação em concursos de âmbito nacional e bons resultados em concursos 

a nível local e regional 

4 - Compete aos conselhos de turma, aos conselhos de docentes e aos professores 

responsáveis pelas atividades de complemento curricular propor os alunos que 

satisfaçam um dos critérios referidos no número anterior. 

5 - Para analisar todas as propostas e indicar o(s) premiados é criada uma comissão 

de avaliação. 

6 - A comissão de avaliação é constituída pelos seguintes elementos: diretor, repre-

sentante do conselho pedagógico, representante da associação de estudantes, 

representante da associação de pais e representante do conselho geral. 

 

6.1.6.3. Quadro de excelência 

1 - São reconhecidos os alunos que revelem excelentes resultados escolares. 

2 - Critério de reconhecimento: 

a) No 1º ciclo, obtenção de classificações máximas a todas as áreas disciplinares; 

b) No 2º e 3º ciclos, obtenção de nível 5 a todas as disciplinas, ou nível 4 a uma e 

5 às restantes; 

c) No ensino secundário, média mínima de 18,0 valores. 

3 - A seleção dos alunos é da responsabilidade do diretor do agrupamento. 

4 - Os quadros de excelência são organizados por anos. 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
Regulamento Interno 

 

83 

6.1.6.4. Prémios 

1 - Os alunos reconhecidos nos vários quadros receberão prémios. Os alunos que 

ficarem em primeiro lugar receberão prémios, iniciativa que conta com o apoio da 

autarquia. 

2 - Os prémios têm uma função eminentemente educativa, pelo que devem ser 

concebidos de acordo com o nível etário dos alunos e devem ter por função 
estimular o prosseguimento do empenhamento escolar, a superação de 

dificuldades e o espírito de serviço. 

3 - Os prémios previstos nos pontos anteriores não serão atribuídos, aos alunos que 

apresentem registo de medidas disciplinares sancionatórias aplicadas ao longo do 

respetivo ano letivo. 

 

6.1.7. Associação de estudantes  

1 - A associação de estudantes representa os interesses dos alunos, rege-se por 
estatutos próprios, tem instalações próprias para funcionamento dos seus órgãos 

diretivos e tem direito à utilização de outras instalações quando pretenda levar a 

efeito atividades que não colidam com o normal funcionamento do agrupamento.  

2 - A associação de estudantes constitui-se como órgão privilegiado de promoção e 

apoio a atividades culturais, científicas, pedagógicas, recreativas e desportivas a 

realizar no agrupamento. 

3 - As associações de estudantes têm direito a ser consultadas pelos órgãos de 

gestão do agrupamento em relação às seguintes matérias: 

a) Projeto educativo do agrupamento; 

b) Regulamento interno; 

c) Plano de atividade e orçamento; 

d) Projeto de combate ao insucesso escolar; 

e) Avaliação; 

f) Ação social escolar; 

g) Organização de atividades de complemento curricular e do desporto escolar. 

4 - Os órgãos de gestão do agrupamento acompanham e apoiam a intervenção das 

associações de estudantes do ensino básico e secundário nas atividades de 

ligação escola-meio. 
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5 - A associação de estudantes tem o direito de solicitar ao diretor a realização de 

reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento do 

agrupamento. 

6 - Os alunos podem reunir-se em assembleias de alunos ou assembleia geral de 

alunos. 

 

6.1.8. Delegado e subdelegado de turma 
 

6.1.8.1. Delegado e subdelegado de turma 

1 - Em cada turma, existirá um delegado e um subdelegado, eleitos pelos colegas na 

presença do diretor de turma, no início de cada ano letivo.  

2 - O subdelegado substituirá o delegado nos seus impedimentos e coadjuvá-lo-á em 

todas as suas funções. 

 

6.1.8.2 Assembleia de delegados  

1 - A assembleia de delegados de turma é constituída por todos os delegados de 

turma; 

2 - A assembleia reunirá, convocada a pedido de pelo menos um terço dos delegados 

ou pelo diretor; 

3 - A assembleia reunirá sempre que:  

a) Se pretenda discutir e refletir sobre assuntos pertinentes para a vida do 

agrupamento; 

b) Seja necessário ouvir os alunos sobre qualquer assunto geral do agrupamento; 

4 - A assembleia de delegados será orientada pelo diretor do agrupamento.  

 

6.1.8.3. Elegibilidade e perfil do delegado e subdelegado de turma 

1 - Os alunos elegíveis devem reunir algumas das qualidades consideradas necessá-

rias para o exercício deste cargo, nomeadamente: 

a) Responsabilidade; 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
Regulamento Interno 

 

85 

b) Lealdade; 

c) Espírito de liderança; 

d) Disponibilidade/recetividade; 

e) Espírito de justiça/camaradagem; 

f) Imparcialidade; 

g) Sentido de grupo; 

h) Solidariedade. 

2 - A eleição deverá recair, sempre que possível, em alunos que frequentem a 

totalidade das disciplinas. 

3 - Não são elegíveis alunos a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar igual ou 

superior à da exclusiva competência do diretor, nos dois anos seguintes ao termo 

do cumprimento da sanção (n.º 4 do ponto 7.1. do RI). 

 

6.1.8.4. Processo de eleição/destituição  

1 - O diretor de turma deverá mobilizar os alunos para a eleição do delegado e 

subdelegado de durma, informando-os sobre condições de elegibilidade, 

atribuições e qualidades a possuir pelo delegado. A eleição efetua-se, por voto 
secreto, em sessão presidida pelo diretor de turma. Será eleito delegado o aluno 

da turma que obtiver a maioria simples dos votos e subdelegado o segundo mais 
votado. Se ninguém obtiver 50% dos votos, será feita uma 2ª votação incidindo 

sobre os dois alunos mais votados. 

2 - O resultado da eleição deve ser registado, em ata própria, a entregar pelo diretor 

de turma ao diretor do agrupamento. 

3 - O delegado e o subdelegado podem ser destituídos por iniciativa do diretor de 
turma, depois de ouvida a turma e o conselho de turma, quando verificadas 

situações graves resultantes do seu comportamento incorreto e salvaguardando 

sempre a possibilidade da sua defesa. 

4 - O delegado e o subdelegado podem também ser destituídos, em qualquer altura, 

a requerimento, devidamente fundamentado, de dois terços dos alunos da turma, 

dirigido ao diretor de turma. 

5 - Sempre que o delegado e o subdelegado sejam destituídos, haverá de imediato 

nova eleição. 
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6.1.8.5. Atribuições e deveres do delegado e subdelegado  

Compete ao delegado e ao subdelegado de turma: 

a) Agir como exemplo de correção de atitudes; 

b) Ser, junto do diretor de turma, o porta-voz da turma, dando-lhe a conhecer os 

problemas que afetam a turma; 

c) Ser um elemento privilegiado de comunicação entre a turma e os professores 

da turma; 

d) Ouvir os colegas, tentando conciliar diferentes pontos de vista; 

e) Ajudar a turma a resolver conflitos; 

f) Informar os colegas sobre os assuntos do agrupamento; 

g) Zelar pelo bom estado de conservação, limpeza e arrumação dos equipamentos 

escolares. 

h) Zelar pelo bom comportamento global da turma; 

i) Suscitar a reflexão e a discussão de questões de interesse para a turma;  

j) Representar a turma junto dos órgãos de gestão, professores e funcionários; 

k) Participar em todos os atos da assembleia de delegados de turma e do 

conselho de turma, sempre que for convocado; 

l) Guardar sigilo relativamente aos assuntos tratados nas reuniões em que estejam 

presentes relativamente às matérias em que tal seja exigido; 

m) Participar de forma empenhada com os colegas, professores e funcionários em 

todos os projetos da turma; 

n) Promover o cumprimento do regulamento interno. 

 
6.1.8.6. Direitos do delegado e subdelegado de turma  

1 - O delegado de turma tem os seguintes direitos: 

a) Ser respeitado no exercício das suas funções; 

b) Dispor de tempo de intervenção na sua turma; 

c) Ser informado das deliberações dos órgãos diretivos, administrativos e 

pedagógicos respeitantes à turma que representa; 

d) Dispor de apoios necessários para o bom exercício das suas funções; 
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e) O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de 

reuniões da turma para apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas. 

2 - O pedido referido na alínea e) do número anterior é apresentado ao diretor do 

agrupamento ou ao diretor de turma e deverá ser precedido de reunião de alunos 

para determinação das matérias a abordar. 

3 - Por iniciativa própria ou a pedido dos alunos da turma pode solicitar ao diretor de 
turma a participação de um representante dos pais e encarregados de educação 

nestas reuniões. 

 

 

6.2. PESSOAL DOCENTE 
 

6.2.1. Direitos 

1 - O direito de participação exerce-se nas áreas do sistema de ensino, da escola, da 

aula e da relação escola-meio. 

2 - O direito de participação, que, consoante os casos, é exercido individualmente, em 

grupo ou através das organizações profissionais ou sindicais do pessoal docente 

compreende: 

a) O direito de responder a consultas sobre opções fundamentais para o setor 

educativo; 

b) O direito de emitir recomendações no âmbito da análise crítica do sistema 

educativo; 

c) O direito de intervir na orientação pedagógica através da liberdade de iniciativa, 
a exercer no quadro dos planos de estudo aprovados e dos projetos educativos 

das escolas, na escolha dos métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de 

educação, e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados; 

d) O direito de participar em experiências pedagógicas, bem como nos respetivos 

processos de avaliação; 

e) O direito de eleger e ser eleito para os órgãos colegiais do agrupamento. 

3 - O direito de participação pode ainda ser exercido através das organizações, profis-
sionais e sindicais do pessoal docente, em órgãos que, no âmbito nacional, 

regional autónomo ou regional, assegurem a interligação do sistema educativo à 

comunidade. 
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4 - O direito à formação e informação para o exercício da função educativa é 

garantido: 

a) Pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e 

aprofundar os conhecimentos e as competências profissionais dos docentes; 

b) Pelo apoio à autoformação dos docentes, de acordo com os respetivos planos 

individuais de formação. 

5 - Para efeitos do disposto no número anterior, o direito à formação e informação 
para o exercício da função educativa pode também visar objetivos de reconversão 

profissional, bem como de mobilidade e progressão na carreira.  

6 - O direito ao apoio técnico, material e documental exerce-se sobre os recursos 

necessários à formação e informação do pessoal docente, bem como ao exercício 

da atividade educativa. 

7 - O direito à consideração exerce-se no plano da relação com os alunos, as suas 

famílias e os demais membros da comunidade educativa e exprime-se no 
reconhecimento da autoridade em que o docente está investido no exercício das 

suas funções. 

8 - O direito à colaboração das famílias e dos demais membros da comunidade 
educativa compreende o direito a receber o seu apoio e cooperação ativa, no 

quadro da partilha entre todos da responsabilidade pelo desenvolvimento e pelos 

resultados da aprendizagem dos alunos. 

9 - O direito à segurança na atividade profissional compreende: 

a) A proteção por acidente em serviço, nos termos da legislação aplicável; 

b) A prevenção e tratamento das doenças que venham a ser definidas por portaria 

conjunta dos ministérios da educação e da saúde, como resultando necessária 

e diretamente do exercício continuado da função docente. 

10 - O direito à segurança na atividade profissional compreende ainda a penalização 
da prática de ofensa corporal ou outra violência sobre o docente no exercício das 

suas funções ou por causa destas. 

11 - É reconhecido ao pessoal docente o direito à negociação coletiva, nos termos 

legalmente previstos. 

 

6.2.2. Deveres 

O docente, enquanto elemento decisivo na condução do processo educativo e de 

ensino aprendizagem deve, para além do consignado no estatuto da carreira docente 

(ECD): 
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1 - Conhecer e cumprir as disposições legais aplicáveis e que lhe digam respeito. 

2 - Manter com a comunidade escolar um espírito salutar de cooperação e 

solidariedade, indispensáveis à criação de um bom ambiente de trabalho. 

3 - Demonstrar competência e brio profissionais. 

4 - Atualizar-se científica e pedagogicamente. 

5 - Desenvolver nos alunos o sentido da responsabilidade, com vista à sua formação 

integral e incutir-lhes a ideia de responsabilidade pela pessoa humana e pela 

natureza. 

6 - Preocupar-se em contribuir, com as suas atitudes e palavras, para a formação da 

personalidade do aluno. 

7 - Resolver, com bom senso e espírito de tolerância, os problemas que surjam no 

contacto com os alunos ou com os outros membros da comunidade escolar. 

8 - Colaborar com os órgãos de gestão nas atividades do agrupamento, contribuindo 

para a dignificação do ensino. 

9 - Orientar a aprendizagem dos alunos no sentido de alcançar os objetivos gerais do 

ensino e os específicos da sua disciplina. 

10 - Tomar as medidas indispensáveis para a manutenção, na sala de aula, de um 

ambiente propício ao melhor rendimento escolar.  

11 - Despertar nos alunos abertura de espírito e atividade crítica, sem descurar a 

disciplina. 

12 - Favorecer o desenvolvimento de competências relacionais importantes à 
comunicação na aula: respeito pelos outros, compreensão, encorajamento à 

diversidade de opiniões e aceitação da diferença, traduzida no saber ouvir. 

13 - Permitir que o aluno participe na aula, mesmo que chegue atrasado. 

14 - Ser assíduo e pontual, bem como manter disciplina e ordem nas suas aulas e no 

restante espaço escolar. 

15 - Dirigir-se para a sala de aula de forma pontual. 

16 - Transportar o livro de ponto, registar o sumário e as faltas dos alunos evitando, 

sempre que possível, rasuras. 

17 - Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, providenciando para que 

esta fique em perfeitas condições para utilização na aula seguinte. 

18 - Não abandonar a sala de aula durante o tempo normal letivo, salvo caso de força 

maior, que deve ser participado ao diretor. 

19 - Não prolongar a aula para além da hora de saída. 

20 - Dar cumprimento às decisões dos órgãos diretivo e pedagógico do agrupamento. 
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21 - Zelar pela manutenção dos espaços físicos e do material. 

22 - Guardar rigoroso sigilo sobre tudo o que for tratado em reuniões de conselho 
pedagógico, de conselho de turma, reuniões de departamento curricular ou de 

disciplina, salvo resoluções a serem tornadas públicas. 

23 - Fazer da avaliação, mormente da avaliação de desempenho, uma atitude 

consciente, responsável, permanente e participada. 

24 - Conhecer e divulgar o presente regulamento junto de colegas e alunos. 

25 - Facultar aos diretores de turma, ou a qualquer órgão competente que lhas 

solicite, todas as informações acerca do comportamento e do aproveitamento 

escolar dos alunos. 

26 - Participar ativa e construtivamente nas reuniões para que forem convocados nos 

termos da legislação em vigor. 

27 - Não permitir a saída dos alunos durante o decorrer da aula, salvo por motivo de 

força maior. 

28 - Informar e solicitar uma autorização prévia, por escrito, ao diretor e aos 

encarregados de educação para a realização de qualquer atividade fora do 

recinto escolar. 

29 - Não utilizar e impedir a utilização de qualquer equipamento proibido pelo 

estatuto do aluno, na sala de aula, salvo em situações declaradamente 

excecionais. 

30 - Apreender o equipamento referido no parágrafo anterior ou outro objeto fora do 
contexto de aula, e entrega-lo ao diretor de turma, que o devolverá ao 

encarregado de educação ou ao aluno quando este for maior de idade. 

31 - Justificar as faltas nos termos da legislação em vigor. 

32 - Sempre que houver previsibilidade de falta, o docente deve comunicá-la ao 

órgão de direção, entregando os planos de aula ou as atividades a desenvolver 

até ao dia anterior à falta.  

33 - Consultar a legislação e respetivo correio eletrónico regularmente. 

 

6.2.3. Avaliação  

O pessoal docente é avaliado de acordo com a legislação em vigor. 
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6.3. PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

6.3.1. Direitos 

O pessoal não docente tem direito a: 

a) Ser respeitado por todos os elementos da comunidade escolar; 

b) Manifestar a sua opinião sempre que oportuno ou quando solicitado; 

c) Ser informado de toda a legislação que lhe diga respeito; 

d) Ser informado da sua classificação de serviço; 

e) Ser informado de todos os assuntos relacionados com a vida escolar; 

f) Tratamento de equidade em relação aos seus pares; 

g) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas por quem de 

direito na estrutura escolar; 

h) Utilizar equipamento e qualquer serviço escolar nas condições regulamentadas; 

i) Participar nas atividades realizadas do agrupamento; 

j) Acesso a ações de formação destinadas a atualizar e aprofundar os 

conhecimentos e as competências profissionais; 

k) Obter da escola as melhores condições possíveis de ambiente, segurança e de 

trabalho; 

l) Eleger ou ser eleito para os órgãos de gestão e administração escolar. 

 

6.3.2. Deveres 

A ação dos funcionários não docentes é determinante para o eficaz funcionamento da 

escola, pelo que devem: 

1 - Observar as disposições constantes da legislação em vigor, das normas do 

presente regulamento e das instruções emanadas do órgão de gestão. 

2 - Cumprir com rigor e eficácia os trabalhos que lhe forem destinados. 

3 - Conviver com a comunidade escolar dentro das normas ditadas pelo bom senso e 

civilidade. 

4 - Ser pontual e assíduo no cumprimento do horário de trabalho. 
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5 - Permanecer no local de trabalho, não se ausentando durante as horas de serviço, 

a não ser em caso de força maior ou se autorizado pela via hierárquica. 

6 - Acolher com correção quem quer que se dirija aos serviços, procurando resolver e 

esclarecer do melhor modo as questões que lhe forem apresentadas. 

7 - Colaborar com o órgão de gestão na divulgação dos documentos de interesse para 

todos os elementos da escola. 

8 - Usar, quando em serviço, a necessária identificação. 

9 - Não permitir correrias nem barulhos nos corredores e patamares junto às salas de 

aula. 

10 - Não permitir a permanência de alunos nos corredores, salas de aula (salvo se 

acompanhados do professor) e escadas, durante os intervalos. 

11 - Tentar resolver, compreensivamente, pequenos problemas e conflitos que surjam 

entre alunos, orientando os casos de maior gravidade para o diretor de turma. 

12 - Velar pelo cumprimento das regras estabelecidas relativamente à entrada e saída 

dos alunos da escola. 

13 - Identificar todas as pessoas que não prestem serviço na escola e se apresentem 

na portaria, devendo encaminhá-las para o setor desejado. 

14 - Registar e comunicar as faltas dos professores depois de se ter certificado que os 

mesmos não se encontram na sala de aula ou em qualquer outro serviço. 

15 - Verificar, diariamente, antes de iniciar e depois de terminar as suas tarefas o 

estado de limpeza e conservação do seu setor, devendo comunicar qualquer 

anomalia aos superiores hierárquicos. 

16 - Guardar sigilo de todas as informações a que tenha acesso, principalmente no 

que diz respeito à avaliação dos alunos, de docentes, não docentes, registos 
biográficos, sanções disciplinares, da organização interna do agrupamento, de 

expediente, de arquivo e demais procedimentos administrativos. 

 

6.3.3. Avaliação  

O pessoal não docente é avaliado de acordo com as normas que em cada momento 

venham a ser estipuladas pelo sistema integrado de avaliação de desempenho da 

administração pública (SIADAP). 
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6.4. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

6.4.1. Direitos 

Decorrendo da sua função como membros da comunidade educativa, são direitos dos 

pais e encarregados de educação: 

a) Ter acesso às instalações do agrupamento, desde que respeite as normas 

internas; 

b) Comunicar com o diretor de turma no dia e hora estabelecidos; 

c) Ser imediatamente informado em caso de acidente ou doença do seu 

educando; 

d) Ser informado sobre a vida escolar do seu educando; 

e) Conhecer os planos de apoio educativo existentes no agrupamento; 

f) Ser informado sobre a avaliação sumativa extraordinária; 

g) Recorrer do processo de avaliação do seu educando; 

h) Participar nas atividades educativas programadas pelo agrupamento; 

i) Fazer parte da associação de pais e encarregados de educação; 

j) Eleger e ser eleito para os órgãos de gestão e administração do agrupamento; 

k) Conhecer os critérios de avaliação; 

l) Conhecer o projeto educativo e o regulamento interno do agrupamento. 

 

6.4.2. Deveres 

1 - Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações le-

gais, uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de dirigirem a 
educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem 

ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

2 - Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos 

pais e encarregados de educação, em especial: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos 
e cumpra rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do 
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presente regulamento, procedendo com correção no seu comportamento e 

empenho no processo de aprendizagem; 

d) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento 

interno e participar na vida do agrupamento; 

e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em 
especial quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino 

e aprendizagem dos seus educandos; 

f) Contribuir para a preservação da disciplina no agrupamento e para a harmonia 

da comunidade educativa, em especial quando para tal forem solicitados; 

g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo disciplinar que 

incida sobre o seu educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, 

diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua formação 
cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 

comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica 

de todos os que participam na vida da escola; 

i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais 

responsabilidades desta, em especial informando-se e informando sobre todas 

as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

j) Participar no processo de avaliação do seu educando, preenchendo uma ficha 

elaborada para tal, pelo conselho pedagógico; 

k) Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for 

solicitado; 

l) Conhecer o estatuto do aluno e o regulamento interno do agrupamento 

sabendo que o ato de matrícula é um compromisso no seu cumprimento. 

3 - Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelos deveres de 

assiduidade e disciplina dos seus educandos. 

4- São ainda deveres dos pais e encarregados de educação, enquanto representantes 

nos conselhos de turma: 

a) Manter um contacto permanente com o diretor de turma e com os restantes 
encarregados de educação, promovendo e apoiando o contacto entre ambos, 

colaborando na construção de projetos e na definição de estratégias de 

atuação comuns e que envolvam os pais na escola, para que o discurso da 

família e o da escola não sejam contraditórios, antes se reforcem mutuamente; 
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b) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo na resolução de 

situações cuja especificidade possa condicionar o processo de ensino e 

aprendizagem; 

c) Participar nas reuniões do respetivo conselho de turma, à exceção das que se 

destinem à avaliação dos alunos; 

d) Ouvir previamente os seus representados sobre as matérias constantes da 

ordem de trabalhos de cada uma destas reuniões e sobre outras preocupações 
que julguem pertinente incluir nas mesmas, para nela serem discutidas, 

analisadas e delineadas possíveis formas de resolução; 

e) Convocar reuniões com os restantes encarregados de educação da turma 

sempre que o julguem pertinente ou a pedido destes. 

f) Colaborar com o conselho de turma na elaboração do plano da turma. 

 

 

6.4.3. Representação dos pais e encarregados de educação nos conselhos 
de turma 

1 - No início de cada ano letivo, em reunião convocada pelo diretor de turma, serão 

eleitos dois representantes de entre todos os pais e encarregados de educação 

dos alunos de cada turma. 

2 - A eleição será por voto secreto, após leitura em voz alta dos artigos do 
regulamento interno que visam esta eleição e as competências dos representantes 

dos pais e encarregados de educação da turma. 

3 - Os representantes eleitos serão os dois mais votados. 

4 - Desta eleição deverá ser lavrada uma ata onde constem os nomes e contactos dos 

representantes eleitos, que deverá ser remetida ao diretor, procedendo este ao 
envio de cópia à associação de pais e encarregados de educação e a todos os 

encarregados de educação da turma.  

5 - O diretor de turma deverá disponibilizar aos representantes eleitos os nomes e 
respetivos contactos de todos os encarregados de educação da turma, desde que 

devidamente autorizado. 
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6.4.4. Associação de pais e encarregados de educação 

1 - A associação de pais e encarregados de educação, a qual representa os interesses 

dos encarregados de educação, rege-se por estatutos próprios e tem direito à 
utilização das instalações, quando pretenda levar a efeito atividades que não 

colidam com o normal funcionamento da escola, bem como à utilização de outros 

recursos necessários ao desenvolvimento das suas funções. 

2 - Esta estrutura de apoio indicará os seus representantes no conselho geral. 

3 - Compete ao diretor facultar locais próprios e de dimensão adequada para a distri-
buição ou afixação de documentação de interesse da associação de pais e 

fornecer sempre que possível, ou permitir a consulta de toda documentação sobre 

educação ou ensino de interesse para a associação. 
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

7.1. Impedimentos à representação 

1 - Num mesmo órgão de administração e gestão, cada elemento do pessoal docente, 

não docente, pais e encarregados de educação, alunos, autarquia local e 
atividades de caráter cultural, artístico, científico, ambiental e económico, não 

pode ser representante de dois setores, tendo de optar por um deles. 

2 - O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada uma pena disciplinar 
superior a repreensão, não pode ser eleito ou designado para os órgãos e 

estruturas previstos neste regulamento, nos dois, três ou cinco anos posteriores 
ao cumprimento da sanção, consoante lhe tenha sido aplicada, respetivamente, 

pena de multa, suspensão ou de inatividade. 

3 - O disposto no número anterior não é aplicável ao pessoal docente e não docente 
reabilitado nos termos do estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da 

administração central, regional e local. 

4 - Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar igual ou superior à da 

exclusiva competência do diretor não podem ser eleitos ou designados para os 
órgãos e estruturas previstos neste regulamento, nos dois anos seguintes ao 

termo do cumprimento da sanção. 

 

7.2. Substituição de representantes 

A substituição de um representante eleito ou nomeado, por cessação do mandato, 

conforme o previsto em capítulos anteriores, termina na data prevista para a 

conclusão do mandato do membro substituído. 

 

7.3. Regimentos 

Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de orientação 

educativa, elaboram os seus próprios regimentos, nos primeiros 30 dias do respetivo 
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mandato, definindo as suas regras de organização e funcionamento, sem prejuízo do 

contido no presente regulamento. 

 

7.4. Comunicação 

Qualquer comunicado, aviso, ordem de serviço, abaixo-assinado, cartaz, etc., deve 
conter o logótipo do agrupamento e só poderá ser, enviado ou divulgado para 

entidades externas, lido nas aulas ou afixado, depois de devidamente autorizado pelo 

diretor; 

 

7.5. Revisão do regulamento interno 

O regulamento interno do agrupamento, pode ser revisto, ordinariamente, quatro 
anos após a sua aprovação e, extraordinariamente, a todo o tempo, por deliberação 

do conselho geral, aprovado pela maioria absoluta dos membros em efetividade de 

funções, de acordo com o estipulado na lei em vigor. 

 

7.6. Divulgação do regulamento interno 

O regulamento interno será divulgado a toda a comunidade escolar na página do 

agrupamento na internet e será disponibilizado, para consulta, em suporte papel na 

biblioteca escolar.  

 

7.7. - Dever de cumprimento 

1 - Todos os elementos da comunidade educativa têm o dever de cumprir o presente 

regulamento. 

2 - O incumprimento do estipulado no presente regulamento interno estará sujeito a 

sanções de acordo com as disposições legais vigentes. 
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7.8. - Omissões 

Os casos omissos neste regulamento serão abrangidos pela legislação em vigor. Se 
não se encontrarem prescritos nesta, cabe ao diretor a tomada de decisões, sem 

prejuízo das orientações provenientes dos serviços centrais e regionais da tutela. 

7.9. Regime subsidiário  

Em matéria de processo aplica-se, subsidiariamente, o disposto no código do 
procedimento administrativo em tudo aquilo que não se defina especificamente no 

presente Regulamento. 

 

7.10. Entrada em vigor  

1 - O regulamento interno entra em vigor 30 dias após a sua aprovação pelo órgão 

competente. 

2 - As alterações a efetuar ao regulamento interno entram em vigor 15 dias após as 

suas aprovações, salvo se, expressamente, se indicar o contrário. 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

 
O presente regulamento clarifica procedimentos específicos dos cursos de educação e 

formação. Aplicam-se a estes cursos as disposições legalmente vigentes e as 

constantes do regulamento interno. 

Os cursos de educação e formação são um dos percursos do nível básico de 

educação, caracterizado por desenvolver competências para o exercício de uma 

profissão, em articulação com o setor empresarial. 

 

1. Componente de formação prática em contexto de trabalho/estágio 

 
1 - Objetivos da componente de formação prática em contexto de trabalho/estágio: 

a) Proporcionar aos alunos a aplicação e o desenvolvimento de estratégias, através 
do contacto com métodos e técnicas de trabalho, situado para além do âmbito 

dos estritamente conhecidos pela formação na sala de aula; 

b) Aplicar em atividades concretas do mundo real do trabalho, os conhecimentos 

adquiridos ao longo da formação escolar; 

c) Proporcionar a aquisição de atitudes diversificadas e enriquecedoras inerentes 

às relações humanas no mundo de trabalho; 

d) Consolidar hábitos de trabalho e o sentido de responsabilidade, incentivando o 

trabalho autónomo e a autoformação; 

e) Promover a inserção dos jovens no mercado do trabalho, de forma dinâmica e 

harmoniosa. 

2 - Normas de funcionamento da componente de formação prática em contexto de 

trabalho/estágio: 
a) A formação prática em contexto de trabalho/estágio assume a forma de estágio 

de 210 horas correspondente a 6 semanas; 

b) O horário de trabalho é o legalmente previsto para a atividade em que se insere 

o estágio.  
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c) O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho/estágio realiza-

se entre os meses de maio e julho; 

d) O formando terá um professor acompanhante da formação prática em contexto 

de trabalho/estágio com vista à sua preparação, acompanhamento e 

orientação; 

e) A instituição onde o formando desenvolverá a sua formação prática em contexto 

de trabalho/estágio indicará um monitor; 

f) Haverá reuniões regulares entre o professor acompanhante da formação prática 

em contexto de trabalho/estágio e o monitor da entidade enquadradora de 
forma a poder ser revisto o plano individual de estágio do formando, discutir as 

competências chave que tem desenvolvido ou que precisa de desenvolver; 

g) Das reuniões indicadas no ponto anterior serão elaborados relatórios; 

h) O formando preencherá fichas de desenvolvimento semanais que incluirão as 

atividades desenvolvidas, análise crítica das atividades desenvolvidas e sua 

importância para o seu desenvolvimento pessoal/profissional; 

i) No final da componente de formação prática em contexto de trabalho/estágio o 

formando produzirá um relatório de autoavaliação formativa; 

j) No final o monitor produzirá um relatório final onde avaliará quantitativamente o 

desempenho do formando na componente de formação prática em contexto de 

trabalho/estágio; 

k) No final o professor acompanhante produzirá um relatório final onde descreverá 
e avaliará quantitativamente o desempenho do formando na componente de 

formação prática em contexto de trabalho/estágio; 

l) Será elaborado um plano individual que incluirá os objetivos da formação prática 
em contexto de trabalho/estágio, programação das atividades, horário a 

cumprir, data de início e de conclusão do estágio, bem como competências a 

desenvolver; 

m) Será elaborado um contrato de formação prática em contexto de trabalho/ 

estágio; 

n) A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e forma-

tiva, apoiada na apreciação sistemática das atividades desenvolvidas pelo aluno 
na sua experiência de trabalho. Os resultados desta apreciação são 

formalizados numa avaliação final; 
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o) O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho é acompa-

nhado por um registo de assiduidade e avaliação a entregar ao professor 

acompanhante pelo monitor da entidade enquadradora; 

p) A avaliação da formação prática em contexto de trabalho/estágio assenta na 

apreciação, pelo monitor, com base em critérios como:  

i) Qualidade de trabalho;  

ii) Rigor e destreza;  

iii) Ritmo de trabalho;  

iv) Aplicação das normas de segurança;  

v) Assiduidade e pontualidade;  

vi) Capacidade de iniciativa;  

vii) Relacionamento interpessoal;  

viii) Apropriação da cultura da empresa;  

ix) Conhecimento da área da Atividade Económica.  

q) O formando reprovará se ultrapassar o número de faltas permitido na 

componente de formação prática em contexto de trabalho/estágio; 

r) Os alunos que reprovem na componente de formação prática em contexto de 

trabalho/estágio por falta de assiduidade não realizam PAF; 

s) Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das 
deslocações a que estiverem obrigados, bem como das atividades a 

desenvolver. 

 

2. Prova de avaliação final (PAF) 
 

1 - Normas gerais: 

a) A PAF assume o caráter de prova de desempenho; 

b) A PAF assume a natureza de prova individual profissional e consiste na defesa, 
perante um júri tripartido, de um trabalho de investigação e ou prático 

(projeto); 

c) O trabalho de investigação/trabalho prático (projeto) tem como finalidade o 

desenvolvimento de saberes específicos adquiridos na componente de formação 

tecnológica; 
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d) O formando deverá entregar o seu trabalho de investigação ao professor 

acompanhante até ao dia anterior ao início da formação prática em contexto de 

trabalho/estágio; 

e) Até ao terceiro dia útil após a conclusão da formação prática em contexto de 

trabalho/ estágio deverá entregar o relatório de autoavaliação final na 

secretaria da escola; 

f) A orientação/acompanhamento do trabalho de investigação/trabalho prático 

(projeto) fica a cargo do professor acompanhante; 

g) Será afixada uma pauta com a identificação dos formandos admitidos à prova, o 

local de realização, o dia e a hora em que a mesma tem lugar; 

h) A defesa da prova perante o júri não deve ultrapassar os 30 min; 

i) Os Critérios a ter em consideração na avaliação do trabalho de investigação são: 

i) Grau de consecução dos objetivos propostos no projeto; 

ii) Grau de rigor técnico e científico do projeto realizado; 

iii) Qualidade dos materiais utilizados e apresentados como enriquecimento do 

projeto; 

iv) Qualidade material e formal do projeto em apreciação; 

v) Organização e sentido de responsabilidade patenteada ao longo do processo; 

vi) Dificuldades encontradas na realização do projeto. 

j) Os Critérios a ter em consideração na avaliação da defesa oral são: 

i) Clareza e fundamentação da escolha da temática tratada/destreza e agilida-de 

na execução das tarefas; 

ii) Capacidade de argumentação na defesa das estratégias adotadas; 

iii) Qualidade e pertinência dos recursos utilizados na exposição. 

k) O júri da PAF é constituído por: 

i) Diretor do curso ou professor acompanhante de estágio;  

ii) O diretor de turma;  

iii) Um professor da área da componente de formação tecnológica ou um professor da 

escola a designar pelo diretor do agrupamento.  

l) No júri da PAF, poderá participar um quarto elemento que deverá ser “uma personalidade 

de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de atividade afins 
ao curso. Nesta situação, sempre que exista empate na votação do júri, o diretor de 

curso ou o professor acompanhante terá voto de qualidade”; 
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m) Para além do acompanhamento, avaliação e classificação da prova, competirá 

ao júri a elaboração da ata de encerramento das provas de avaliação final e a 

deliberação sobre as reclamações apresentadas, quando as houver; 

n) Aos formandos que não tenham obtido aprovação ou tenham faltado à prova de 

avaliação final, será facultada a possibilidade de a repetirem, desde que o 
solicitem ao diretor do agrupamento, por escrito, no prazo de 48 horas após a 

falta, e com a devida fundamentação; 

o) Do resultado obtido na PAF, o aluno poderá interpor recurso nos 2 dias úteis 

após a afixação dos resultados.  

2 - Normas específicas de elaboração do trabalho de investigação/projeto: 

a) O trabalho de investigação incidirá sobre temas desenvolvidos na disciplina de 

componente tecnológica e do relatório de autoavaliação formativo; 

b) O trabalho de investigação/projeto deverá obedecer às normas de elaboração 

de trabalhos que consta de documento próprio; 

c) O trabalho de investigação/projeto não deverá ultrapassar as vinte páginas; 

d) Sem prejuízo do tema que o formando deseje preferencialmente contemplar e 

que esteja conforme os parâmetros estabelecidos, o professor acompanhante 
poderá, se assim o entender, sugerir temas/problemas que possam, 

eventualmente, vir a ser tratados. 

 

3. Avaliação da componente de formação prática 
 

1 - A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, 

apoiada na apreciação sistemática das atividades desenvolvidas pelo aluno na sua 
experiência de trabalho. Os resultados desta apreciação são formalizados numa 

avaliação final.  

2 - A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações 
da formação prática em contexto de trabalho e da prova de avaliação final (PAF), 

com a ponderação de 70% e 30% respetivamente.  

 

4. Disposições Finais 
 

1 - Qualquer situação omissa no presente regulamento será decidida por quem de 

direito. 
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ANEXO II 

REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS  

 

 

O presente regulamento clarifica procedimentos específicos dos cursos profissionais. 

Aplicam-se a estes cursos as disposições legalmente vigentes e as constantes do 

regulamento interno. 

Os cursos profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação, 

caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. 

Os cursos profissionais têm em conta o perfil pessoal do formando, e a aprendizagem 

realizada valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma 
profissão, em articulação com o setor empresarial. 

 

1. Âmbito de aplicação 

O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento 

dos Cursos Profissionais no Agrupamento sem prejuízo da legislação aplicável.  

 

2. Regime de assiduidade das atividades letivas 

1 - No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com 

aproveitamento, devem estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do formando não pode ser inferior a 90% da carga horária de 

cada módulo de cada disciplina; 

b) A assiduidade do formando na FCT não pode ser inferior a 95% da carga 

horária prevista. 

2 - Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer 

das percentagens nele estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade 

imediatamente anterior, para o cálculo da assiduidade, e por excesso, à unidade 

imediatamente seguinte, para determinar o limite de faltas permitido aos formandos. 
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3 - Quando a falta de assiduidade do formando for devidamente justificada, nos 

termos da legislação aplicável, assegurar-se-á: 

a) No âmbito das disciplinas do curso: 

i) O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de 

horas de formação estabelecidas; ou 

ii) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem; 

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do 

número de horas estabelecido. 

4 - O disposto no número anterior não prejudica, no caso de faltas injustificadas, a 

aplicação de outras medidas previstas na lei ou, quando nesta não explicitamente 

previstas, propostas em conselho de turma. 

5 - O não cumprimento por parte do formando de qualquer um dos pressupostos 

indicados nos números anteriores impede que ele conclua o curso. 

6 - Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas, será considerado 

o segmento letivo aplicado na escola. 

7 - Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o 
presente artigo, com as consequências daí decorrentes para o formando, de acordo 

com a sua concreta situação, sempre que para o cômputo do número e limites de 
faltas nele previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na sequência da 

aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou disciplinar 

sancionatória de suspensão. 

 

3. Avaliação 

1 - Para cada disciplina são elaborados critérios de avaliação, que são os aprovados 

pelo conselho pedagógico, sob proposta dos grupos disciplinares. 

Quando a sua diferente natureza o justificar, os módulos podem ter critérios 

específicos. 

Estes critérios são dados a conhecer ou relembrados, por escrito, aos formandos, no 

início do ano letivo ou, no caso de módulos com critérios específicos, no início do 
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módulo. 

2 - A avaliação é contínua e integrada no processo de ensino-aprendizagem, devendo 

estar concluída dentro do número de aulas previsto para o respetivo módulo. 

3 - O registo da classificação de um formando a um módulo deve ser realizado após a 
conclusão do módulo, tendo o formando classificação positiva e frequência de, no 

mínimo, 90% das aulas previstas para o módulo, ou após a desconsideração das 
faltas injustificadas em excesso na sequência da realização das atividades de 

recuperação. 

4 - A Avaliação sumativa interna 

a) A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores; 

b) A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, 

após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do 

conselho de turma; 

c) A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de 

trabalho e integra, no final do último ano do ciclo de formação, uma PAP; 

d) A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor, sendo 

os momentos de realização da mesma no final de cada módulo acordados entre 
o professor e o formando ou grupo de formandos, tendo em conta as 

realizações e os ritmos de aprendizagem dos formandos; 

e) A conclusão de cada módulo depende da obtenção de uma classificação igual ou 

superior a 10 valores; 

f) O formando pode requerer a avaliação dos módulos e/ou PAP não realizados, 

nos termos seguintes: 

i) Para além da primeira avaliação do módulo, o formando que não consiga a 

classificação mínima de 10 valores terá direito a mais uma possibilidade de 
recuperação modular, propondo o professor a realização de uma prova num 

prazo não superior a 15 dias após a divulgação das classificações na pauta 

modular; 

ii) No decorrer da formação, sempre que o formador achar conveniente pode 

propor ao formando a realização de provas extraordinárias de recuperação. 

iii) Os formandos que não obtiverem aprovação nos módulos nas diferentes 
disciplinas do plano curricular do curso ou na PAP deverão ser sujeitos a um 
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plano de recuperação a realizar, preferencialmente, em data a acordar entre 

o professor que leciona a disciplina e o formando. 

iv) Considerando que o plano de recuperação se deve enquadrar no espírito da 
avaliação contínua, considera-se que se um ou mais instrumentos de 

avaliação forem capitalizados, estes não terão que ser repetidos para efeitos 

de avaliação em recuperação. 

v) Nos casos de insucesso do plano ou na impossibilidade de implementação 

deste, o formando realizará prova de recuperação em épocas de avaliação 

extraordinária (setembro e final de cada período letivo). 

vi) A prova de recuperação é mais um instrumento a ter em conta na avaliação 

final do módulo e poderá assumir a forma considerada mais adequada; 

vii) Todo o trabalho de preparação destas provas é da inteira responsabilidade 

dos formandos, os quais podem obter, junto dos professores, orientações de 

estudo e informações que necessitem para esse efeito; 

viii) A inscrição nestas provas é feita nos serviços administrativos, em data 

previamente estabelecida e publicitada. 

ix) Não é permitida a inscrição em mais de cinco módulos por cada época de 

avaliação extraordinária; 

g) Para conclusão do curso as situações em falta serão analisadas caso a caso pelo 

diretor, com parecer da equipa pedagógica. 

h) Não é permitido repetir a avaliação de módulos para subir classificações. 

i) Os resultados da avaliação sumativa, independentemente da classificação obtida, 
são registados por cada professor em documento próprio, a entregar ao diretor 

do agrupamento, no prazo máximo de 15 dias após a avaliação final do módulo; 

j) Relativamente a cada módulo, serão indicadas nas pautas finais apenas as 

classificações iguais ou superiores a 10 valores; 

k) O encarregado de educação deve ser informado pelo diretor de turma, no final 
de cada período letivo, dos módulos concluídos e não concluídos, assim como 

da progressão do formando; 

l) A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de 

trabalho e integra, no final do último ano do ciclo de formação, uma PAP. 
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5 - A avaliação sumativa externa 

A avaliação sumativa externa realiza-se nos termos e para os efeitos previstos na 

legislação em vigor e na regulamentação dos exames do nível secundário de 

educação. 

 

4. Progressão 

Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, a escola não se pode comprometer a 

dar continuidade à lecionação dos módulos em atraso. 

 

5. Prova de aptidão profissional (PAP) 

1 - Âmbito e enquadramento 

a) A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, bem como de um relatório final de realização e 
apresentação crítica, demonstrativo de saberes e competências profissionais 

adquiridos ao longo da formação; 

b) O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas 
perspetivados e desenvolvidos pelo formando em estreita ligação com os 

contextos de trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um 

ou mais professores; 

c) A elaboração da proposta de projeto e o seu desenvolvimento são 

acompanhados por um professor orientador da PAP em coordenação com o 

respetivo diretor de curso; 

d) Tendo em conta a natureza do projeto, este poderá ser desenvolvido em 
equipa, desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja 

visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos formandos 

da equipa. 

2 - A concretização do projeto compreende quatro momentos essenciais: 

a) Conceção; 

b) Fases de desenvolvimento; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 
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d) Apresentação e defesa do projeto perante um júri. 

3 - O relatório final a que se refere a alínea c) do número anterior integra, 

nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 

dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar; 

d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases 
do projeto e das avaliações intermédias do professor ou professores 

orientadores. 

4 - Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante júri, os 

momentos de concretização previstos nos números anteriores poderão ser adaptados 

em conformidade sendo, atempadamente, tornados públicos. 

5 - Calendarização do processo da PAP 

A calendarização de todo o processo deve ser acertada em conselho de diretores de 

curso, no início de cada ano letivo. 

6 - Relatório final 

O relatório final, elaborado pelo formando com o apoio do professor orientador, deve 

conter, nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) A descrição das realizações e do produto; 

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 

dificuldades encontradas e a forma como foram superadas, bem como o 

contributo que o desenvolvimento do projeto teve na formação do formando; 

d) Os registos das diferentes fases do projeto, designadamente a planificação 

inicial as autoavaliações ou apreciações intermédias que tenham sido feitas; 

e) A bibliografia consultada. 

7 - Júri de avaliação 

O júri de avaliação da PAP é designado e convocado pelo diretor do agrupamento, de 
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acordo com a composição prevista na legislação em vigor. 

8 - Apresentação e defesa 

a) O formando apresenta ao júri o projeto e o produto numa exposição com a 

duração mínima de 10 minutos e máxima de 20 minutos; 

b) Após a apresentação, o formando responde a questões formuladas pelos 

membros do júri; 

c) A duração máxima da apresentação e defesa, por cada formando, é de 60 

minutos. 

9 - Critérios de avaliação  

A avaliação da PAP tem em conta os seguintes indicadores e respetivas ponderações: 

a) Atitude em relação ao desenvolvimento do projeto, autonomia, perseverança, 

responsabilidade e motivação (15%); 

b) Grau de consecução do projeto, correspondência do produto em relação ao 

projetado, cumprimento de prazos (25%); 

c) Qualidade global do produto, correção técnica e relevância em termos de 

conhecimento ou de utilidade (30%); 

d) Relevância e rigor informativos do relatório final (10%); 

e) Eficácia da apresentação (10%); 

f) Capacidade de argumentação na defesa do projeto (10%). 

10 - Falta de comparência à apresentação e defesa 

a) O formando que não compareça à apresentação e defesa pode apresentar 

justificação ao diretor de turma, no prazo de dois dias úteis seguintes; 

b) No caso de ser entregue justificação aceitável, o diretor de turma informará o 
diretor do curso, para que este inicie o processo que permita nova 

apresentação e defesa. 
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6. Formação em contexto de trabalho (FCT) 

1 - Definição 

A FCT integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação 

e acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil 

profissional visado pelo curso frequentado pelo formando. 

2 - Modalidades 

a) Em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências de trabalho 
por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de 

estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 

b) A FCT pode realizar-se, parcialmente, através da simulação de um conjunto de 

atividades profissionais relevantes para o perfil profissional visado pelo curso a 

desenvolver em condições similares à do contexto real de trabalho. 

3 - Protocolo e plano de FCT 

a) A concretização da FCT será antecedida pela celebração de um protocolo de 

colaboração, no âmbito da formação em contexto de trabalho, entre a escola e 

a entidade de acolhimento; 

b) A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano, que faz parte 
integrante do protocolo referido no número anterior, elaborado com a 

participação dos formandos, do diretor de curso e de um responsável da 

entidade de acolhimento; 

c) O plano de FCT identifica: 

i) Os objetivos e o conteúdo das atividades profissionais a realizar; 

ii) O local de realização das atividades; 

iii) A calendarização e o horário; 

iV) As formas de monitorização e acompanhamento do formando; 

v) acolhimento; 

vi) Os direitos e os deveres do formando, da escola e da entidade de 

acolhimento; 
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vii) A documentação a usar para recolher as informações necessárias durante a 

FCT, nomeadamente para efeitos de controlo da assiduidade, de avaliação 

do formando e de registo das atividades realizadas; 

viii) Os critérios de avaliação do formando. 

d) O plano de FCT é assinado pelo diretor do agrupamento, pela entidade de 

acolhimento, pelo formando e ainda pelo encarregado de educação, caso o 

formando seja de menor idade; 

e) O protocolo referido na alínea a) não gera nem titula relações de trabalho 

subordinado e caduca com a conclusão da formação para que foi celebrado; 

f) A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de 

acolhimento, não devendo a duração semanal ultrapassar as trinta e cinco 

horas, nem a duração diária as sete horas; 

g) A orientação e o acompanhamento do formando, durante a FCT, são 
partilhados, sob coordenação da escola, entre esta e a entidade de 

acolhimento, cabendo à última designar o respetivo tutor. 

h) Os formandos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das 
deslocações a que estiverem obrigados, bem como das atividades a 

desenvolver. 

i)- A aprendizagem visada pela FCT inclui, em todas as modalidades, a aquisição 

de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades no âmbito da saúde e 

segurança no trabalho. 

4 - Responsabilidades específicas 

Sem prejuízo da eventual definição de outras responsabilidades no plano de FCT, o 

professor orientador, a entidade de acolhimento e o formando têm como 

responsabilidades as previstas na legislação em vigor. 

5 - Momentos de concretização 

a) A FCT concretiza-se segundo calendarização a definir anualmente pelo diretor 

do agrupamento, ouvido o diretor do curso. 

b) A última fase de formação é iniciada por todos os formandos, ainda que tenham 

módulos em atraso. 
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6 - Relatório de FCT 

O formando elabora um relatório de FCT, a entregar ao professor acompanhante até 

ao último dia de atividades na entidade de acolhimento, que conterá, pelo menos, os 

seguintes elementos: 

a) Uma descrição resumida das tarefas e atividades realizadas; 

b) Uma apreciação crítica da entidade de acolhimento, avaliando em termos gerais 
a qualidade da formação proporcionada, nomeadamente indicando os principais 

aspetos positivos e negativos da experiência de FCT; 

c) A autoavaliação, com base nos critérios definidos. 

7 - Avaliação 

a) A avaliação da FCT assume caráter contínuo e sistemático, numa perspetiva 

formativa, possibilitando, se necessário, introduzir modificações no 

desenvolvimento das atividades ou reajustar o plano de formação; 

b) A avaliação da FCT tem por base a informação qualitativa recolhida pelo 
professor acompanhante e pelo monitor, bem como o relatório entregue pelo 

formando; 

c) A avaliação final da FCT exprime-se numa classificação na escala de 0 a 20 
valores, determinada em análise conjunta do professor orientador e do monitor, 

com base nos elementos indicados no número anterior; 

d) A classificação tem em conta os seguintes indicadores e respetivas 

ponderações: 

i) Integração na cultura da organização, respeito pelas normas internas, 

incluindo as regras de higiene e segurança no trabalho (10%); 

ii) Assiduidade, pontualidade e motivação (10%); 

iii) Relacionamento com os outros (10%); 

iv) Conhecimentos técnicos demonstrados e adquiridos (30%); 

v) Capacidade de concretização das tarefas, correção e produtividade (30%); 

vi) Autonomia, iniciativa, capacidade de resolução de problemas novos (10%) 
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7. Certificação e aprovação 

1 - A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 

valores. 

2 - A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada à unidade, das classificações obtidas em cada módulo. 

3 - A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos 

módulos de uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

4 - A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final 

igual ou superior a 10 valores em cada uma delas. 

5 - A conclusão com aproveitamento do curso profissional obtém-se pela aprovação 

em todas as disciplinas, na FCT e na PAP. 

6 - A conclusão do curso profissional confere direito à emissão de: 

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e 
indique o curso concluído, respetiva classificação final e o nível de qualificação 

do Quadro Nacional de Qualificações; 

b) Um certificado de qualificações, que indique o nível de qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações e a média final do curso e discrimine as disciplinas do 
plano de estudo e respetivas classificações finais, os módulos das disciplinas da 

componente de formação técnica, a designação do projeto e a classificação 

obtida na respetiva PAP, bem como a classificação da FCT. 

7 - A requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer 

momento do percurso escolar do formando, os correspondentes documentos 
comprovativos da conclusão de disciplinas, módulos e da FCT, bem como os 

respetivos resultados de avaliação. 

 

8. Disposições finais 

Aos casos omissos neste regulamento, aplicam-se o regulamento interno da escola e a 

legislação em vigor. 
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ANEXO III 

REGULAMENTO VISITAS DE ESTUDO 

 

 

1. Normas gerais 
 

1 - As visitas de estudo são, reconhecidamente, incentivos à formação integral dos 

jovens e devem ser apoiadas e estimuladas pela escola como fatores de 

valorização do processo educativo 

2 - Por visitas de estudo entendem-se todas as atividades que se realizam fora do 
espaço físico da escola e/ou da sala de aula, resultantes da gestão dos projetos 

curriculares de escola, de turma, de departamento curricular ou outros e inserindo-
se neles como estratégias de ensino e experiências de aprendizagem valorizando a 

perspetiva prática, transversal e interdisciplinar, de caráter facultativo, cuja 

operacionalização se define neste capítulo. 

3 - As visitas de estudo, como atividades curriculares programadas, de modo a 

permitir a sua integração nos planos de atividades de departamento e de escola e 

a serem aprovadas com antecedência pelo conselho pedagógico, devem ser 

apresentadas pelos professores ou pelos alunos:  

a) No início do ano letivo, se estiverem programadas para o 1º período;  

b) Preferencialmente até ao primeiro dia útil de dezembro se forem realizadas nos 
2º. ou 3º. períodos. Cabe ao aluno, de acordo com o dever da assiduidade que 

lhe assiste (alínea h do artigo 15º.da Lei 30/2002, de 20 de dezembro), 

participar nas mesmas. 

4 - As propostas de visitas de estudo para atividades/exposições não divulgadas 

aquando da aprovação do Plano Anual de Atividades do agrupamento, desde que 
inseridas num conteúdo programático de uma disciplina, e de acordo com a 

maioria dos membros do respetivo Grupo/Departamento, poderão ser aprovadas 

pelo diretor, o qual deverá comunicar posteriormente ao conselho pedagógico. 

5 - As visitas de estudo devem procurar envolver todos os alunos da(s) turma(s) para 

a(s) qual(ais)  foram estruturadas, salvo casos muito excecionais. Se o número de 
alunos/encarregados de educação que previamente manifestam indisponibilidade 
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para participar for superior a 20% por turma recomenda-se a sua não realização. 

6 - Para efeitos do número anterior, o diretor de turma reunirá com os encarregados 

de educação para apresentar o projeto da visita de estudo e decidir sobre a sua 

viabilidade. 

7 - Não serão permitidas visitas de estudo durante o 3º período letivo, no ensino 

secundário, salvo em casos especiais devidamente justificados. 

8 - Sempre que se projete uma visita de estudo, deve indicar-se um ou dois 
professores responsáveis pela coordenação do projeto que agregarão à iniciativa 

outros professores ou funcionários. Como recomendação, o número dos 
professores a participar na visita deve ser de 1 por 15 alunos para alunos do 

ensino secundário e 3º ciclo, 1 por 10 para alunos do 1º ciclo e 2º ciclo e, no caso 

do pré-escolar, pelo respetivo educador e, pelo menos, por um assistente 

operacional. 

9 - Os professores acompanhantes inseridos no plano da visita não comparticipam no 

pagamento dos custos da viagem.  

10 - Os professores acompanhantes deverão: 

a) Assinar, numerar e sumariar as aulas lecionadas às turmas participantes na 

visita; 

b) Justificar as faltas às restantes turmas, através de impresso próprio, dele 

constando o “serviço oficial” realizado; 

c) Em virtude da sua participação na visita de estudo, deixar proposta de 

atividades para os alunos das turmas não envolvidas. 

11 - Os professores que não acompanham a(s) turma(s) deverão lecionar as aulas 

respetivas aos alunos que não participam nas visitas de estudo, seja qual for o 

número dos mesmos, não lecionando, contudo, novos conteúdos. 

12 - Todos os projetos devem ser preenchidos informaticamente em ficheiro próprio e 

apresentados em suporte de papel. 

13 - Cada visita de estudo deve ser cuidadosamente planificada e do respetivo 

projeto/planificação devem constar: 

a) Razões justificativas da visita; 

b) Objetivos pedagógicos; 
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c) Locais a visitar e entidades a contactar; 

d) Guião da visita, como instrumento integrador das atividades a desenvolver 

durante a mesma; 

e) Aprendizagens e resultados esperados; 

f) Listagem dos alunos envolvidos; 

g) Responsáveis pelo enquadramento dos alunos e docentes e não docentes a 

envolver; 

h) Itinerário e transportes a utilizar; 

i) Cálculo das verbas a despender;  

j) Data, com indicação de hora e local de partida e previsível hora e local de 

chegada; 

k) Eventuais meios complementares de apoio; 

l) Regime de avaliação dos alunos e do projeto; 

m) Proposta de atividades para os alunos não envolvidos, mas cujos professores 

faltarão em virtude da sua participação na visita; 

n) Data da aprovação da visita de estudo em conselho pedagógico; 

14 - O plano deverá ser entregue ao diretor do agrupamento com uma antecedência 
mínima de 30 dias, a fim de este coordenar todas as atividades, para que não 

haja sobreposição destas com outras atividades pedagógicas programadas para 

as mesmas datas. 

15 - Após a realização da visita de estudo, compete ao(s) professor(es) 
responsável(is) proceder a uma avaliação da mesma, preenchendo no prazo de 

30 dias úteis após a visita um relatório, o qual deverá ser entregue ao 

coordenador de departamento organizador, se for o caso, e ao diretor do 
agrupamento, e arquivado junto do plano inicial e da  documentação de caráter 

pedagógico utilizada para a organização da visita, o qual dará conhecimento das 

suas conclusões ao conselho pedagógico. 

16 - As visitas de estudo ao estrangeiro e de intercâmbio escolar, independentemente 

do número de dias, ou as em território nacional com duração superior a três dias 

devem obedecer à legislação em vigor. 

17 - São atribuições da competência do(s) professor(es) responsável(is) pela visita de 

estudo: 

a) Promover e orientar os contactos a estabelecer com as entidades a visitar, 

referindo sempre o seu nome em toda a correspondência trocada; 
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b) Contactar os serviços administrativos solicitando o transporte necessário à 

visita; 

c) Manter informado o diretor de turma (DT), desde o início do processo, de todo 

o seu desenvolvimento; 

d) Entregar ao DT a relação dos alunos que participam na visita; 

e) Entregar, dentro do prazo, o plano da visita devidamente preenchido; 

f) Tratar da documentação referente ao seguro escolar e aos apoios no âmbito 

dos SASE; 

g) Enviar aos encarregados de educação, atempadamente, os impressos reque-
rendo autorização para a participação dos alunos na visita e informando-os dos 

objetivos, plano da visita com a data, horas de partida e de chegada, local, 

itinerário, professor(es) responsável(is) e respetivos custos; 

h) Proceder simultaneamente à recolha das autorizações dos encarregados de 

educação e à cobrança dos eventuais custos; 

i) Informar, atempadamente, os professores da turma da realização da visita, 

indicando a data, duração e local da mesma, colocando no respetivo livro de 

ponto um impresso próprio devidamente preenchido; 

j) Solicitar na secretaria uma credencial com a identificação da escola e da 

atividade, do grupo de professores e do número de aluno; 

k) Após efetuar a chamada, comunicar ao diretor do agrupamento (via portaria ou 

outra) a lista dos alunos que não compareceram e estavam inscritos; 

l) Dividir os alunos por autocarro, de modo a que no dia da visita de estudo cada 

professor acompanhante tome conhecimento e possa fazer a chamada dos 

alunos que estão sob a sua responsabilidade; 

m) Quando o número de autocarros for superior a um, afixar no vidro da frente 

de cada autocarro, uma folha com o nome da escola, a data e a identificação 

do evento, o número atribuído ao autocarro e as turmas nele presente; 

n) Levar para a visita toda a correspondência que a ela diga respeito. 

18 - A participação de um aluno em qualquer visita de estudo deverá ser previamente 
autorizada pelo respetivo encarregado de educação, que terá de preencher e 

assinar o respetivo termo. Os encarregados de educação que não autorizem os 
seus educandos a participar na visita terão de preencher e assinar da mesma 

forma a declaração, indicando expressamente que não autorizam a sua 

participação. Todas as declarações devem ser arquivadas pelo(s) professor(es) 

responsável(is). 

19 - Recomenda-se que cada turma não tenha mais de duas visitas de estudo por 
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ano e, a aconteceram duas, que se evitem os mesmos dias da semana de modo a 

minimizar o prejuízo de aulas. 

20 - As visitas de estudo são subsidiadas, nos termos definidos superiormente, para 

os alunos subsidiados. 

21 - Aplica-se às visitas de estudo o regime normal de assiduidade dos alunos, sendo 

eventuais faltas justificadas nos termos da lei. 

22 - A organização de intercâmbios escolares seguirá os mesmos princípios 

pedagógicos e organizativos atrás referidos, bem como as normas em vigor.  

 

2. Segurança 

 

1 - Nas visitas de estudo, deve observar-se o disposto na lei. 

2 - A tomada, a largada e o atravessamento de alunos devem ser monitorizados pelos 

professores devidamente munidos com colete e raquete sinalizadora. 

3 - Os alunos participantes nas visitas de estudo estão cobertos pelo seguro escolar, 
devendo, igualmente, ser cobertos por seguro de viagem e estadia no caso de 

visita às regiões autónomas e ao estrangeiro. 

4 - Sem detrimento do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos 

professores em qualquer atividade deverão ser objeto de corresponsabilização 

das famílias os eventuais danos que os alunos venham a causar no decurso da 
mesma que não estejam cobertos pelo seguro escolar, independentemente de 

qualquer procedimento disciplinar. 

 

3. Procedimentos em termos de documentação 

 
O processo da visita de estudo considera-se completo quando o professor responsável 

entregar os seguintes documentos: 

a) Documento “Projeto de Visita de Estudo”; 

b) Listagem de alunos autorizados para a visita de estudo, para efeitos de 

justificação de faltas pelo diretor de turma e para efeitos do seguro a ser 

acionado pelo serviço de ação social escolar (SASE); 

c) Autorizações devidamente assinadas pelos pais ou encarregados de educação; 

d) Relatório da visita de estudo. 

 



Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
Regulamento Interno 

 

121 

 

 

ANEXO IV 

CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

 

 

 1. Na constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica 
definidos no projeto educativo do agrupamento, competindo ao diretor aplicá-los 

no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais 

existentes e no respeito pelas regras constantes da legislação em vigor.  

2. Na constituição das turmas deve ser respeitada a heterogeneidade das crianças e 

jovens, podendo, no entanto, o diretor perante situações pertinentes, e após 
ouvir o conselho pedagógico, atender a outros critérios que sejam determinantes 

para a promoção do sucesso escolar e o combate ao abandono escolares.  

3. Deve ser mantido, sempre que possível, o núcleo turma.  

4. Deve-se evitar ao máximo concentrar na mesma turma um número elevado de 

alunos retidos. Estes devem ser distribuídos uniformemente pelas turmas.  

5. Na educação pré-escolar as turmas são constituídas por um número mínimo de 20 

e um máximo de 25 crianças.  

6. As turmas do 1.º e 2.º ano são constituídas por 24 alunos e nos restantes anos do 

1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos.  

7. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino de lugar 

único, que incluam alunos de mais de 2 anos de escolaridade, são constituídas 

por 18 alunos.  

8. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais 

de 1 lugar, que incluam alunos de mais de 2 anos de escolaridade, são 

constituídas por 22 alunos. 

9. As turmas dos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos são constituídas por um número mínimo de 

24 alunos e um máximo de 28 alunos. 

10. As turmas do 9.º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 

26 alunos e um máximo de 30 alunos.  

11. Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma 

disciplina de opção do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de 

escola é de 20 alunos.  
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12. As turmas da educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico são 

constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico -pedagógico seja 
identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade 

de integração do aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois 

nestas condições. Esta redução fica dependente do acompanhamento e 

permanência na sala de aula em pelo menos 60% do tempo curricular. 

13. Nos cursos científico-humanísticos, no 10.º ano de escolaridade, o número 
mínimo para abertura de uma turma é de 24 alunos e o de uma disciplina de 

opção é de 20 alunos, sendo o número máximo de 28 alunos. 

14. Nos cursos científico-humanísticos, nos 11.º e 12.º anos, o número mínimo para 

abertura de uma turma é de 26 alunos e de uma disciplina de opção é de 20 

alunos, sendo o número máximo de 30 alunos.  

15. Nos cursos profissionais, as turmas do 1.º ano do ciclo de formação são 

constituídas por um número mínimo de 22 alunos e um máximo de 28 alunos. 

16. Nos cursos profissionais, as turmas dos 2.º e 3.º anos do ciclo de formação são 

constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um máximo de 30 alunos. 

17. Nos cursos científico-humanísticos, as turmas são constituídas por um máximo de 
24 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada como 

medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de a turma que o 
aluno frequenta ser reduzida, não podendo esta incluir mais de dois alunos nestas 

condições. 

18. Nos cursos profissionais as turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no 

relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida de acesso à 

aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma 

reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

19. As turmas dos anos sequenciais do ensino básico e dos cursos de nível 
secundário de educação, bem como das disciplinas de continuidade obrigatória, 

podem funcionar com um número de alunos inferior ao previsto nos números 

anteriores, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos 
alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram a escola com aproveitamento e 

tendo sempre em consideração que cada turma ou disciplina só pode funcionar 

com qualquer número de alunos quando for única.  

20. No 10º Ano, deve-se tentar formar turmas, dentro do mesmo curso, homogéneas 

no que se refere às Línguas Estrangeiras e às disciplinas de opção, de forma a 
evitar ao máximo as junções de turmas. Se possível não dispersar os alunos de 

EMR.  

21. No Ensino Secundário, as turmas devem ser constituídas de forma a que o 

número de opções diferentes seja mínimo.  
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22. Os alunos provenientes de países estrangeiros que revelem especiais dificuldades 

ao nível do Português deverão, quando tal for possível, ser integrados na mesma 

turma a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico previsto.  

23. Quaisquer indicações escritas dos professores, conselhos de turma e 

encarregados de educação, poderão entrar em consideração para a constituição 

de turmas, desde que não contrariem a legislação em vigor.  

24. O encarregado de educação poderá, pelo prazo de cinco dias úteis e após 
afixação das listas provisórias das turmas, requerer, por escrito, a transferência 

de turma do seu educando, fundamentando a razão desse pedido.  

25. Cabe ao diretor deferir, ou não, o requerimento por razões de carácter 

pedagógico e/ou administrativas.  

26. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número 
inferior ao estabelecido na legislação carece de autorização da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, mediante análise de proposta fundamentada do 

diretor da escola. 

27. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número 

superior ao estabelecido na legislação carece de autorização do conselho 

pedagógico, mediante análise de proposta fundamentada do diretor da escola. 
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ANEXO V 

CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 

 

 

1. Distribuição de serviço: 

A distribuição de serviço, componente letiva e não letiva, é da responsabilidade do 

Diretor, que para tal deve consultar os Coordenadores e Subcoordenadores de 

Departamento, tendo em conta os seguintes critérios: 

a) Deve haver continuidade dos professores e dos diretores de turma em cada 

ciclo, a menos que se detetem razões pedagógicas para o não fazer. 

b) A rotatividade deve existir, a menos que haja bom entendimento entre os 

professores do grupo para que tal não aconteça. 

c) O serviço deve ser distribuído tendo em conta as orientações curriculares, as 

motivações dos professores e a sua formação. 

d)O número de níveis e de turmas por professor deve ser fixado dentro de cada 

grupo com equidade. 

e) Disciplinas ou níveis com diversas turmas não devem ser atribuídas ao mesmo 

professor. Sempre que possível ninguém deve trabalhar sozinho. 

f) A antiguidade no agrupamento ou o tempo de serviço não se devem sobrepor 

aos  critérios pedagógicos. 

g) Devem promover-se consensos na distribuição de serviço nos diversos grupos 

disciplinares. 

h) As direções de turma devem ser atribuídas aos professores que tenham perfil 

para exercer esse cargo e demonstrem motivação para isso. 

i) A distribuição das aulas de apoio, já propostas no ano letivo anterior, deve ser 
realizada de modo a que se iniciem logo no primeiro dia de aulas e atribuídas 

preferencialmente ao professor que leciona a disciplina na turma. 

j) As reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos legais, quando as 

condições da escola assim o exigirem terão uma duração máxima de 3 horas. 

k) As salas de estudo devem ser distribuídas de modo a funcionarem no início do 

ano letivo e sempre que possível devem ser organizadas por nível. 
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2. Elaboração de horários: 

2.1 Dos alunos 

No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico define os critérios gerais a 

que obedece a elaboração dos horários dos alunos, designadamente quanto a: 
a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das 

atividades letivas (manhã, tarde e noite): 

- Pré-escolar: 

Início do período da manhã: 9:00h; 

Fim do período da manhã: 12:00h; 

Início do período da tarde: 13:30h; 

Fim do período da tarde: 15:30h. 

- 1º Ciclo do Ensino Básico: 

Início do período da manhã: 9:00h; 

Fim do período da manhã: 12:00h; 

Início do período da tarde: 13:20h; 

Fim do período da tarde: 17:30h. 

- 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico – Escola Básica de Campo de Besteiros: 

Início do período da manhã: 8:30h; 

Fim do período da manhã: 12:50h; 

Início do período da tarde: 13:50h; 

Fim do período da tarde: 17:00h. 

- 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico – Escola Básica de Caramulo: 

Início do período da manhã: 8:45h; 

Fim do período da manhã: 12:55h; 

Início do período da tarde: 14:10h; 

Fim do período da tarde: 17:25h. 

- 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário – Escola Secundária de Tondela: 

Início do período da manhã: 8:30h; 

Fim do período da manhã: 13:25h; 

Início do período da tarde: 14:25h; 

Fim do período da tarde: 17:35h. 
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b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das 

atividades da turma num só turno do dia: 

- Pré-escolar: período da manhã; os restantes tempos letivos distribuídos 

equitativamente pelas tardes; 

- Ensino Básico do 1º ciclo: período da manhã; os restantes tempos letivos 
distribuídos equitativamente pelas tardes; em regra, as atividades de 

enriquecimento curricular (AEC) preencherão os últimos tempos da tarde após 

os tempos letivos; 

- Ensino Básico 2º e 3º Ciclos: período da manhã; os restantes tempos letivos 
distribuídos equitativamente pelas tardes (exceção feita à 4ª feira, sem 

atividades letivas dando lugar ao Desporto Escolar); 

- Ensino Secundário, Cursos Científico-Humanístico: período da manhã; os 
restantes tempos letivos distribuídos equitativamente pelas tardes (exceção feita 

à 4ª feira sem atividades letivas dando lugar ao Desporto Escolar); 

- Ensino Secundário, Cursos Profissionais: período da manhã; os restantes tempos 

letivos distribuídos equitativamente pelas tardes (exceção feita à 4ª feira, sem 

atividades letivas). 

c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia: 

3 tempos letivos. 

d) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga horária se distribui por 3 ou 

menos dias da semana: 

- As disciplinas com 2 aulas semanais não devem estar em dias seguidos; 

- Uma distribuição equilibrada, no mesmo dia, entre as disciplinas de carácter 

teórico e prático; 

- As disciplinas de caráter mais teórico devem funcionar preferencialmente no 

período da manhã; 

- As disciplinas de caráter mais teórico só com 1 aula semanal não devem ser 

colocadas no período da tarde; 

- Sempre que possível, deve ser dado mais tempo para almoço aos alunos em 

especial às turmas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico; 

- Não é vantajoso que as turmas do 2º e 3.º ciclo tenham 3 dias sem aulas no 

período da tarde. 

e) Distribuição semanal dos tempos de Educação Física e Línguas Estrangeiras: 

- As aulas de Educação Física só podem iniciar-se 60 minutos após o período do 

almoço, constante no horário da respetiva turma; 

- As disciplinas de Língua Estrangeira e de Educação Física não devem ser 
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lecionadas em dias seguidos; 

- As aulas de línguas estrangeiras diferentes não devem ser colocadas em tempos 

letivos consecutivos. 

f) Alteração pontual dos horários dos alunos, para efeitos de substituição das 

aulas por ausência de docentes, ocorrerá sempre que possível, não retardando a 
hora de saída dos alunos. Esta situação tem de ser sempre comunicada aos 

encarregados de educação. 

g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do 

seu horário semanal, se possível. 

h) Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico tendo em atenção ao disposto no artigo 18.º da Portaria nº 644-

A/2015, de 24 de agosto.  

i) Nas disciplinas da formação geral e específica, com exame nacional, deve ser 

marcada, sempre que possível, uma aula de apoio semanal ou quinzenal 

compatível com o horário da turma. 

j) A elaboração dos horários dos alunos nunca pode ser prejudicada pela 

existência, em determinados dias da semana, de professores sem componente 

letiva. 

 

2.2 Dos professores 

a) Nos horários dos professores devem ser marcadas horas da componente não 

letiva para coordenação de disciplina. 

b) Nos casos em que só exista um professor por nível, deve ser definido qual o 

outro professor com quem coordena semanalmente. 

c) Deve ficar claramente esclarecido que o dia livre significa livre de componente 

letiva e não dia sem trabalho na escola. 

d) Sempre que possível os professores não devem ter aulas em escolas diferentes 

no mesmo dia. 

e) O diretor estabelece o tempo de 100 minutos semanais, a incluir na 

componente não letiva de estabelecimento de cada docente de todos os níveis 

de educação e ensino, de modo a que, nos termos do n.º 4 do artigo 82.º do 
ECD: Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e 

disciplinar dos alunos; sejam realizadas as atividades educativas que se 
mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos durante o período de 

permanência no estabelecimento escolar; sejam asseguradas as atividades 
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atribuídas à Equipa TIC. 

f) Nos termos da alínea anterior, os critérios subjacentes ao estabelecimento do 
tempo mínimo a incluir na componente não letiva de estabelecimento de cada 

docente, são os seguintes: 

- Atribuição de dois tempos letivos a todos os docentes cujo horário semanal 

tenha uma componente letiva de 14 a 22 tempos; 

- Atribuição de um tempo letivo aos docentes cujo horário semanal tenha uma 

componente letiva inferior a 14 tempos. 

 

 

 

 

 

Aprovado em conselho geral no dia 16 de dezembro de 2015. 

 

O presidente do conselho geral 

 

 (João Alberto Cavaleiro Rodrigues de Carvalho) 


