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PREÂMBULO 

O Regulamento Interno tem como objetivo definir o modo de funcionamento do Agrupamento de 

Escolas José Saramago e de cada escola em conformidade com os direitos, deveres e atribuições de 

todos os elementos intervenientes no processo educativo, de modo a obter uma relação correta na 

escola, e entre esta e o meio sociocultural em que se insere. O regime de funcionamento do 

Agrupamento de Escolas José Saramago e das suas estruturas organizativas deverá resultar das linhas 

orientadoras de ação educativa e das prioridades definidas no Projeto Educativo.  

O presente Regulamento Interno procura, dentro dos parâmetros superiormente estabelecidos para a 

concretização da vida na escola, da democratização, da igualdade de oportunidades e da qualidade da 

educação, dar resposta à necessidade que a Comunidade Escolar tem, como qualquer outra 

comunidade, de normas que lhe permitam a máxima eficiência na consecução dos seus objetivos.  

Apela-se, pois, ao empenho pessoal de todos os intervenientes, porque, dele depende o sucesso do 

Agrupamento.  
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

SECÇÃO I - OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

ARTIGO 1º - OBJETO 

1. O presente regulamento aplica-se ao Agrupamento de Escolas José Saramago, mais adiante designado 

por AEJS e estabelece o modo de organização e funcionamento dos estabelecimentos de ensino que 

dele fazem parte, nomeadamente:  

a) Jardim de Infância da Lagoa do Calvo;  

b) Jardim de Infância de Lagameças;  

c) Escola Básica de Cajados;  

d) Escola Básica de Águas de Moura;  

e) Escola Básica e Secundária José Saramago.  

 

ARTIGO 2º - ÂMBITO 

1. Estão abrangidos pelo Regulamento Interno:  

a) Órgãos de Administração e Gestão;  

b) Órgãos e Estruturas de Orientação Educativa;  

c) Pessoal Docente;  

d) Pessoal Não Docente;  

e) Serviços de Apoio, Clubes e atividades em funcionamento no Agrupamento;  

f) Alunos do Agrupamento;  

g) Pais e encarregados de educação dos alunos do Agrupamento;  

h) Visitantes e utilizadores das instalações e espaços escolares; 

i) Parceiros. 

 

ARTIGO 3º - SEDE 

1. O AEJS tem por sede a Escola Básica e Secundária José Saramago.  

 

CAPÍTULO II - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

SECÇÃO I - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO 

ARTIGO 4º - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO 

1. Os órgãos de administração e gestão são:  

a) O Conselho Geral;  

b) A Diretora;  

c) O Conselho Pedagógico;  

d) O Conselho Administrativo.  
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SUBSECÇÃO I – CONSELHO GERAL 

ARTIGO 5º - DEFINIÇÃO 

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

orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade 

educativa de acordo com a Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 6º - COMPOSIÇÃO 

1.O Conselho Geral é constituído por vinte e um elementos, distribuídos pelos seguintes corpos: 

a) sete representantes do pessoal docente, garantindo, sempre que possível, a representação 

dos diferentes níveis e ciclos de ensino;  

b) dois representantes do pessoal não docente; 

c) cinco representantes dos pais e encarregados de educação; 

d) um representante dos alunos; 

e) três representantes do município local; 

f) três representantes da comunidade local - um da área da saúde, um de uma entidade 

empresarial e um de uma instituição particular de solidariedade social. 

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

 

ARTIGO 7º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências deste órgão encontram-se definidas no Regimento Interno do Conselho Geral, 

elaborado de acordo com a Legislação em vigor.  

2. Compete ao Conselho Geral elaborar o seu regimento interno e afixá-lo em local próprio destinado 

ao Conselho Geral, para consulta por parte da comunidade educativa.  

 

ARTIGO 8º - FUNCIONAMENTO 

1. O funcionamento deste órgão encontra-se definido no Regimento Interno do Conselho Geral, 

elaborado de acordo com a Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 9º - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES 

1. A designação dos representantes encontra-se definida no Regimento Interno do Conselho Geral, 

elaborado de acordo com a Legislação em vigor.  
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ARTIGO 10º - PROCESSO ELEITORAL 

1. O ato eleitoral rege-se pelo Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Geral, anexo ao presente 

Regulamento Interno e de acordo com a Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 11º - MANDATO 

1. O mandato inicia-se imediatamente após a tomada de posse dos membros do Conselho Geral e cessa 

com o ato da tomada de posse do Conselho Geral subsequente, sem prejuízo da cessação individual do 

mandato previsto no Regulamento Interno. 

2. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de 4 anos letivos, à exceção do mandato 

dos Pais e Encarregados de Educação e dos Alunos cuja duração é de 2 anos letivos. 

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

qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

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

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

mandato, respeitando o disposto no n.º 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho. 

 

SUBSECÇÃO II – A DIRETORA 

ARTIGO 12º - DIRETORA 

1. A administração e gestão do AEJS nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira são feitas 

pela Diretora.  

2. A Diretora é coadjuvada no exercício das suas funções por um Subdiretor e por um a três Adjuntos, 

de acordo com a Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 13º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências da Diretora estão consagradas na Legislação em vigor.  

2. Por Regimento Interno, a Diretora fixará as funções e competências a atribuir ao Subdiretor e a cada 

um dos seus Adjuntos.  

 

ARTIGO 14º - RECRUTAMENTO 

1. A Diretora é eleita pelo Conselho Geral, de acordo com a Legislação em vigor.  
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ARTIGO 15º - MANDATO 

1. O mandato da Diretora tem a duração estabelecida na Legislação em vigor.  

 

SUBSECÇÃO III - CONSELHO PEDAGÓGICO 

ARTIGO 16º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa dos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, de orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do Pessoal Docente e Não Docente.  

 

ARTIGO 17º - COMPOSIÇÃO 

1. A Presidente do Conselho Pedagógico é a Diretora do Agrupamento.  

2. O Conselho Pedagógico é constituído por 14 elementos:  

a) A Diretora;  

b) Os Coordenadores dos Diretores de Turma do 2º e 3º Ciclos;  

c) O Coordenador do Ensino Secundário e dos Cursos Profissionais; 

d) Os Coordenadores dos seis Departamentos Curriculares;  

e) Um Coordenador da Biblioteca Escolar;  

f) Um representante da Educação Especial; 

g) O Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

h) O Coordenador do Serviço de Psicologia e Orientação. 

3. Poderão estar presentes outros elementos sempre que a Presidente do Conselho Pedagógico os 

convocar.  

4. Os elementos referidos no número anterior não têm direito a voto em Conselho Pedagógico.  

 

ARTIGO 18º - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES 

1. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares são eleitos pelos membros do Departamento, de 

entre uma lista de três docentes, sob proposta da Diretora nos termos previstos na Legislação em vigor.  

2. Os Coordenadores dos Diretores de Turma do 2º e 3º Ciclos e o Coordenador do Ensino Secundário e 

dos Cursos Profissionais são nomeados pela Diretora de entre os docentes em exercício de funções no 

AEJS.  

3. O Coordenador da equipa da Biblioteca Escolar é designado pela Diretora de entre os professores 

bibliotecários.   
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ARTIGO 19º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências deste órgão são as definidas pelo respetivo Regimento Interno e pela Legislação 

em vigor.  

2. Definir um modelo para elaboração dos regimentos internos das várias estruturas de coordenação 

e supervisão pedagógica e de orientação educativa. 

3. Analisar e aprovar os regimentos internos das várias estruturas de coordenação e supervisão 

pedagógica e de orientação educativa e remetê-los ao Conselho Geral, para ratificação. 

 

ARTIGO 20º - FUNCIONAMENTO 

1. Nos primeiros trinta dias do mandato o Conselho Pedagógico elabora o seu regimento interno.  

2. O funcionamento do Conselho Pedagógico encontra-se definido no seu regimento interno.  

 

SUBSECÇÃO IV – CONSELHO ADMINISTRATIVO 

ARTIGO 21 º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativa e financeira do 

Agrupamento de escolas, nos termos da Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 22º - COMPOSIÇÃO 

1. O Conselho Administrativo é composto pelos seguintes elementos:  

a) A Diretora, que preside;  

b) O Subdiretor ou um dos Adjuntos da Diretora, por ela designado para o efeito;  

c) O Chefe dos Serviços Administrativos ou o Coordenador Técnico.  

  

ARTIGO 23º - COMPETÊNCIAS 

1. Ao Conselho Administrativo cumpre exercer as competências que estão legalmente definidas.  

 

ARTIGO 24 º - FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre 

que a Presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros.  
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CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

SECÇÃO I - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

ARTIGO 25º - DEFINIÇÃO 

1. As estruturas de orientação educativa são aquelas que, com vista ao desenvolvimento do Projeto 

Educativo do Agrupamento, colaboram com o Conselho Pedagógico e com a Diretora, no sentido de 

assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, na perspetiva de promoção da 

qualidade educativa.  

2. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica do AEJS são as seguintes:  

a) Departamentos Curriculares;  

b) Conselho de Diretores de Turma;  

c) Conselhos de Ano;  

d) Conselhos de Turma;  

e) Secção de Avaliação de Desempenho Docente;  

f) Coordenação de Estabelecimento.  

 

SUBSECÇÃO I - DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

ARTIGO 26º - DEFINIÇÃO 

1. Os Departamentos Curriculares são estruturas de organização e articulação curriculares relativas à 

Educação Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário.  

2. São seis os Departamentos Curriculares em funcionamento no AEJS:  

a) Departamento da Educação Pré-Escolar;  

b) Departamento do 1º Ciclo;  

c) Departamento de Ciências Sociais e Humanas;  

d) Departamento de Línguas;  

e) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais;  

f) Departamento de Expressões.  

 

ARTIGO 27º - COMPOSIÇÃO 

1. Integram os Departamentos Curriculares os seguintes grupos disciplinares:  

1.1. Departamento do Pré-Escolar: Docentes do grupo de recrutamento 100; 

1.2. Departamento do 1º Ciclo: Docentes do grupo de recrutamento 110; 

1.3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Docentes do grupo de recrutamento 200, do grupo 

de recrutamento 290, do grupo de recrutamento 400 e do grupo de recrutamento 420.  
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1.4. Departamento de Línguas: Docentes do grupo de recrutamento 120, do grupo de recrutamento 210, 

do grupo de recrutamento 220, do grupo de recrutamento 300, do grupo de recrutamento 320 e do 

grupo de recrutamento 330;  

1.5. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: Docentes do grupo de recrutamento 230, 

do grupo de recrutamento 500, do grupo de recrutamento 510 e do grupo de recrutamento 520;  

1.6. Departamento de Expressões: Docentes do grupo de recrutamento 240, do grupo de recrutamento 

250, do grupo de recrutamento 260, do grupo de recrutamento 530, do grupo de recrutamento 550, do 

grupo de recrutamento 600, do grupo de recrutamento 620 e do grupo de recrutamento 910;  

1.7. Os docentes dos cursos profissionais integram o departamento em função do seu grupo de 

recrutamento conforme os cursos em funcionamento. 

 

ARTIGO 28º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências do Coordenador do Departamento Curricular são as previstas na Legislação em vigor 

e em Regimento Interno próprio.  

 

ARTIGO 29º - FUNCIONAMENTO 

1. O Departamento Curricular reúne de acordo com o estipulado no seu Regimento Interno. 

 

ARTIGO 30º REPRESENTANTES DE ANO/REPRESENTANTES DOS GRUPOS DISCIPLINARES 

1. Os representantes de ano e dos grupos disciplinares são nomeados pela Diretora de entre os 

docentes do Departamento.  

2. Os conselhos de ano e os grupos disciplinares reúnem ordinariamente, uma vez por mês.  

 

ARTIGO 31º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências dos representantes dos grupos disciplinares são definidas no regimento interno de 

Departamento.  

 

SUBSECÇÃO II – CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA / COORDENAÇÃO 

ARTIGO 32º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho de Diretores de Turma é composto pelos Diretores de Turma do 2º, 3º Ciclos e Ensino 

Secundário.  

 

ARTIGO 33º - COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

1. Compete ao Conselho de Diretores de Turma:  
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a) Elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

b) Executar as orientações da Diretora e do Conselho Pedagógico, no âmbito da direção de turma;  

c) Analisar as sugestões do Conselho de Turma e submetê-las, através dos Coordenadores dos Diretores 

de Turma, ao Conselho Pedagógico;  

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

e) Definir em regimento interno as competências do Diretor de Turma de acordo com a Legislação em 

vigor. 

 

ARTIGO 34º - FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho de Diretores de Turma reúne de acordo com o estipulado no seu Regimento Interno.  

 

ARTIGO 35º - DEFINIÇÃO, RECRUTAMENTO E MANDATO DOS COORDENADORES DOS DIRETORES DE 

TURMA 

1. O mandato dos Coordenadores dos Diretores de Turma é estabelecido pelo artigo 18º deste 

regulamento.  

 

ARTIGO 36º - COMPETÊNCIAS DOS COORDENADORES DOS DIRETORES DE TURMA 

1. As competências dos Coordenadores dos Diretores de Turma são as previstas no Regimento Interno 

próprio.  

 

ARTIGO 37º - DEFINIÇÃO, RECRUTAMENTO E MANDATO DO DIRETOR DE TURMA. 

1. O Diretor de Turma é nomeado pela Diretora de entre os docentes do conselho de turma.  

2. O mandato do Diretor de Turma tem a duração de um ano letivo, devendo manter-se no cargo, 

sempre que possível, nos anos imediatos, de modo a permitir o acompanhamento da mesma turma.  

 

ARTIGO 38º - COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE TURMA 

1. As competências dos Diretores de Turma são as previstas no Regimento Interno do Conselho de 

Diretores de Turma.  

 

SUBSECÇÃO III - CONSELHO DE ANO 

ARTIGO 39º - DEFINIÇÃO 

1. Os Conselhos de Ano são estruturas pedagógicas intermédias que têm a finalidade de promover a 

cooperação dos docentes entre si, assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, 
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na perspetiva da promoção da qualidade educativa, adequando o processo de ensino - aprendizagem às 

características e necessidades dos alunos.   

 

ARTIGO 40º - COMPOSIÇÃO 

1. Cada Conselho de Ano é composto pela totalidade dos professores do 1º ciclo, em exercício efetivo 

de funções, que lecionam o ano de escolaridade correspondente.  

2. Sempre que um docente lecione uma turma com mais de um ano de escolaridade, deve integrar o 

grupo de ano relativo àquele onde tem o maior número de alunos inscritos.  

 

ARTIGO 41º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências do Conselho de Ano são definidas pelo respetivo Regimento Interno.  

 

ARTIGO 42º - FUNCIONAMENTO 

1. O funcionamento do Conselho de Ano é definido pelo respetivo Regimento Interno.  

 

SUBSECÇÃO IV – CONSELHOS DE TURMA 

ARTIGO 43º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho de Turma é uma estrutura de orientação educativa responsável pela organização, 

articulação, acompanhamento e avaliação das atividades da turma.  

 

ARTIGO 44º - COMPOSIÇÃO 

1. Os Conselhos de Turma do 2º, 3º e Ensino Secundário. Ciclos são constituídos pelos seguintes 

elementos:  

a) O Diretor de Turma;  

b) Os professores da turma;  

c) O representante dos alunos da turma, no 3º ciclo e Ensino Secundário, sempre que convocado pelo 

Diretor de Turma;  

d) Os representantes dos encarregados de educação da turma, sempre que convocados pelo Diretor de 

Turma;  

e) O professor de Educação Especial, sempre que convocado pela Diretora;  

f) O Técnico dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, sempre que convocado pela Diretora.  

g) Podem ainda participar nas reuniões de Conselho de Turma:  

i) Estagiários em formação no Agrupamento, sempre que autorizados pela Diretora;  

ii) Os professores tutores dos alunos da turma, sempre que convocados pela Diretora.  
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ARTIGO 45º - COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE TURMA 

1. As competências do Conselho de Turma são definidas pelo Regimento Interno dos Conselhos de 

Turma.  

 

ARTIGO 46º - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TURMA 

1. O funcionamento do Conselho de Turma é definido pelo Regimento Interno dos Conselhos de Turma.  

 

SUBSECÇÃO V – SECÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

ARTIGO 47º - DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

1. A Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD) do Conselho Pedagógico é constituída pela 

Diretora, que preside, e por quatro docentes eleitos de entre os membros do Conselho Pedagógico.  

 

ARTIGO 48º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências da SADD são as definidas na Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 49º - FUNCIONAMENTO 

1. O funcionamento da SADD está definido em Regimento Interno próprio.  

 

SUBSECÇÃO VI – COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

ARTIGO 50º - COORDENADOR/REPRESENTANTE DE ESTABELECIMENTO 

1. A coordenação de cada Estabelecimento de Ensino é assegurada por um Coordenador ou 

Representante, designado pela Diretora, de entre o Pessoal Docente em exercício efetivo de funções no 

respetivo Estabelecimento.  

 

ARTIGO 51º - COMPETÊNCIAS 

1. Compete ao Coordenador/Representante de cada Estabelecimento de Ensino:  

a) Coordenar e organizar as atividades educativas e de funcionamento do estabelecimento, em 

articulação com a Diretora;  

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretora e exercer as competências que por este lhe forem 

delegadas;  

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

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, da comunidade educativa 

e da Autarquia, nas atividades educativas;  
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e) Representar o Estabelecimento de Ensino perante as diferentes instituições e organismos;  

f) Colaborar na elaboração e supervisionar a concretização do Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento;  

g) Solicitar à Diretora os recursos humanos e materiais considerados necessários;  

h) Coordenar, em articulação com a Diretora, a ocupação dos alunos na ausência do professor;  

i) Zelar pelas condições de segurança e solicitar à Diretora as manutenções consideradas necessárias;  

j) Diligenciar para que o inventário dos bens adstritos ao estabelecimento esteja atualizado.  

k) Coordenar a elaboração do respetivo regimento interno do estabelecimento.  

ARTIGO 52º - FUNCIONAMENTO 

1. O funcionamento da Coordenação de Estabelecimento está definido em Regimento Interno próprio.  

 

SECÇÃO II - OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

ARTIGO 53º - DEFINIÇÃO 

1. As outras estruturas de orientação educativa visam o desenvolvimento do Projeto Educativo do 

Agrupamento de forma a assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, 

promovendo o sucesso educativo.  

2. As outras estruturas de coordenação do AEJS são as seguintes:  

a) Desporto Escolar;  

b) Equipa de Educação para a Saúde;  

c) Equipa de Projetos e Comunicação;  

d) Equipa de Avaliação Interna;  

e) Equipa TEIP.  

 

SUBSECÇÃO I – DESPORTO ESCOLAR 

ARTIGO 54º - DEFINIÇÃO 

1. O Projeto de Desporto Escolar tem como objetivo aprofundar as condições para a prática desportiva 

regular em meio escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida 

saudáveis. Pretende criar-se condições para manter a oferta alargada de atividades físicas e desportivas, 

de caráter formal e não formal, a todos os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória.  

 

ARTIGO 55º - COMPOSIÇÃO 

1. Os docentes aos quais é atribuído serviço no âmbito do Desporto Escolar são designados pela Diretora, 

de acordo com a legislação em vigor.  

2. As atividades do Desporto Escolar são supervisionadas por um coordenador, nomeado pela Diretora;  
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ARTIGO 56º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DO DESPORTO ESCOLAR 

1. São competências do Coordenador do Desporto Escolar:  

a) Colaborar com o órgão de gestão, atuando segundo as suas orientações, e com as estruturas do 

Ministério da Educação e Ciência;  

b) Incentivar o desenvolvimento de um quadro de atividades desportivas e formativas que estimulem 

os alunos a aderirem de forma voluntária às mesmas;  

c) Coordenar e operacionalizar as atividades propostas no plano de atividade externa e interna;  

d) Realizar reuniões periódicas com os professores responsáveis pelas atividades do desporto escolar 

(interna e externa), no mínimo, uma em cada período letivo;  

e) Elaborar, cumprir e fazer cumprir o projeto do desporto escolar, bem como apresentar ao diretor os 

relatórios previstos;  

f) Coordenar e fazer os contactos necessários para o transporte dos grupos/equipa;  

g) Enviar, nos prazos estipulados, toda a documentação necessária;  

h) Apresentar à Diretora, até trinta de julho de cada ano, um relatório das atividades desenvolvidas;  

i) Exercer as demais funções que lhe vierem a ser atribuídas pela Diretora.  

 

SUBSECÇÃO II – EQUIPA DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

ARTIGO 57º - DEFINIÇÃO 

1. A Equipa de Educação para a Saúde tem como objetivo dotar as crianças e os jovens de 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua 

saúde e ao bem-estar físico, social e mental.  

 

ARTIGO 58º - COMPOSIÇÃO 

2. A Equipa de Educação para a Saúde tem a seguinte composição:  

a) Um Coordenador, nomeado pela Diretora;  

b) Outros Docentes, nomeados pela Diretora, sempre que possível, representativos de todos os ciclos 

de ensino e de acordo com a distribuição de serviço. 

 

ARTIGO 59º - COMPETÊNCIAS 

3. São competências do Coordenador da Equipa de Educação para a Saúde, a nível pedagógico:  

a) Coordenar a elaboração de um plano de ação anual no âmbito da educação para a saúde;  

b) Articular com o Centro de Saúde e outras entidades, o desenvolvimento de ações conducentes à 

proteção e promoção da saúde global;  
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c) Identificar as necessidades de formação, disponibilizando-se para frequentar as ações de formação 

desenvolvidas;  

d) Coordenar a elaboração, no final do ano letivo, de um relatório com o balanço e a avaliação dos 

resultados obtidos, a apresentar à Diretora e ao Conselho Pedagógico.  

 

SUBSECÇÃO III – EQUIPA DE PROJETOS E COMUNICAÇÃO 

ARTIGO 60º - DEFINIÇÃO 

1. A equipa de projetos e comunicação tem como principal missão divulgar o Plano Anual de Atividades 

a desenvolver no Agrupamento promovendo a articulação e a comunicação entre os diferentes 

intervenientes nas atividades tendo em vista o Projeto Educativo da Escola.  

 

ARTIGO 61º - COMPOSIÇÃO 

1. A Equipa de Projetos e Comunicação tem a seguinte composição:  

a) Um Coordenador, nomeado pela Diretora;  

b) Outros Docentes, nomeados pela Diretora, sempre que possível, representativos de todos os ciclos 

de ensino.  

 

ARTIGO 62º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências da Equipa de Projetos e Comunicação são definidas pelo respetivo Regimento 

Interno.  

 

ARTIGO 63º - FUNCIONAMENTO 

1. A Equipa de Projetos e Comunicação reunir-se-á ao longo do ano de acordo com o horário 

previamente estabelecido pela Diretora.  

 

SUBSECÇÃO IV – EQUIPA DE AVALIAÇÃO INTERNA 

ARTIGO 64º - DEFINIÇÃO 

1. A Equipa de Avaliação Interna é responsável pela autoavaliação das ações do Agrupamento, nos 

termos previstos na Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 65º - COMPOSIÇÃO 

1. A composição da equipa é definida anualmente, por nomeação da Diretora. Deve, sempre que 

possível, integrar os seguintes elementos:  

a) Um elemento de cada um dos ciclos de ensino;  
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b) Um representante dos pais e encarregados de educação;  

c) Um aluno representante da Comissão de Alunos;  

d) Um representante do Pessoal Não Docente;  

2. A Diretora nomeará um coordenador para a equipa de entre os docentes que a compõem.  

 

ARTIGO 66º - COMPETÊNCIAS 

1. Compete à Equipa de Avaliação Interna:  

a) Elaborar o seu Plano de Ação;  

b) Elaborar um relatório trimestral referente às atividades desenvolvidas pela equipa no âmbito da 

autoavaliação do Agrupamento.  

c) Elaborar um relatório crítico no final do ano letivo sobre as atividades desenvolvidas pela Equipa de 

Avaliação Interna;  

d) Garantir a consecução dos objetivos do sistema de avaliação, previsto na Legislação em vigor e 

segundo o modelo de avaliação adotado.  

 

ARTIGO 67º - FUNCIONAMENTO 

1. A Equipa de Avaliação Interna reunir-se-á ao longo do ano letivo de acordo com o horário previamente 

estabelecido pela Diretora.  

 

SUBSECÇÃO V – EQUIPA TEIP 

ARTIGO 68º - DEFINIÇÃO 

1. A Equipa TEIP é responsável pela monitorização das ações de melhoria previstas no Plano de Ação 

TEIP.  

 

ARTIGO 69º - COMPOSIÇÃO 

1. A Equipa TEIP tem a seguinte composição:  

a) A Diretora;  

b) Um Coordenador do Plano, nomeado pela Diretora;  

c) Outros Docentes, nomeados pela Diretora, sempre que possível, representativos de todos os ciclos 

de ensino.  

 

ARTIGO 70º - COMPETÊNCIAS 

1. Compete à Equipa TEIP efetuar a monitorização e a supervisão das ações desenvolvidas ao longo do 

ano no âmbito do Programa TEIP.  
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SECÇÃO III – SERVIÇOS EDUCATIVOS 

ARTIGO 71º - DEFINIÇÃO 

1. Os serviços educativos têm como objetivo a promoção do sucesso educativo dos alunos.  

2. Os serviços educativos do AEJS são as seguintes:  

a) Educação Especial;  

b) Apoio educativo;  

c) Biblioteca Escolar;  

d) GAA;  

e) Tutorias;  

f) Projetos do Agrupamento 

g) Atividades de Apoio ao Aluno e à Família  

h) Atividades de Enriquecimento Curricular  

i) Oferta Formativa  

j) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 

SUBSECÇÃO I – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ARTIGO 72º - DEFINIÇÃO 

1. A Educação Especial é uma estrutura de serviços técnico-especializados que desenvolve ações de 

apoio a alunos com medidas seletivas e medidas adicionais.  

 

ARTIGO 73º - COMPOSIÇÃO 

1. A Equipa de Educação Especial é constituída por todos os Docentes do Grupo 910.  

 

ARTIGO 74º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências da Equipa de Educação Especial são definidas pelo respetivo Regimento Interno.  

 

ARTIGO 75º - FUNCIONAMENTO 

1. O funcionamento da Equipa de Educação Especial é definido pelo respetivo Regimento Interno.  
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SUBSECÇÃO II - APOIO EDUCATIVO  

ARTIGO 76º - DEFINIÇÃO 

1. O apoio educativo destina-se a promover o sucesso educativo através da criação de condições que 

assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo articular a sua atividade com os professores 

titulares de turma e os conselhos de turma.  

 

ARTIGO 77º - COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1. A Diretora garante a prestação dos apoios educativos tendo em conta a distribuição de serviço e a 

Legislação em Vigor.  

ARTIGO 78º - COMPETÊNCIAS 

1. Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todas as crianças e jovens, 

promovendo a existência de respostas pedagógicas diversificadas adequadas às suas necessidades 

específicas e ao seu desenvolvimento global.  

2. Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios relativos à orientação 

educativa e à interculturalidade.  

 

SUBSECÇÃO III – BIBLIOTECA ESCOLAR 

ARTIGO 79º - DEFINIÇÃO 

1. A Biblioteca Escolar é um recurso constituído por um conjunto de recursos físicos (instalações, 

equipamento e mobiliário), recursos humanos (professores, alunos, funcionários) e recursos 

documentais (suportes impressos, audiovisuais e informáticos).  

2. A Biblioteca Escolar desenvolve a sua ação em articulação com todo o AEJS.  

 

ARTIGO 80º- COMPOSIÇÃO 

1. A equipa da Biblioteca Escolar tem a seguinte constituição:  

a) Um Coordenador;  

b) Outros Docentes nomeados pela Diretora.  

ARTIGO 81º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR 

1. As competências do Coordenador da Biblioteca Escolar são definidas pelo respetivo Regimento 

Interno.  

 

ARTIGO 82º - COMPETÊNCIAS DA EQUIPA DE BE 

1. As competências da equipa da Biblioteca Escolar são definidas pelo respetivo Regimento Interno e 

pelos normativos da Rede de Bibliotecas Escolares.  
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SUBSECÇÃO IV – GABINETE DE APOIO AO ALUNO 

ARTIGO 83º - DEFINIÇÃO 

1. O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) tem como princípios orientadores da sua atividade a mediação 

de conflitos entre alunos, entre alunos e professores e alunos e funcionários, bem como o combate ao 

absentismo e falta de assiduidade e a prevenção de comportamentos de risco.  

 

ARTIGO 84º- COMPOSIÇÃO 

1. O GAA é composto por:  

a) Um Coordenador;  

b) Outros Docentes nomeados pela Diretora.  

 

ARTIGO 85º - COMPETÊNCIAS E FUNCIONAMENTO 

1. As competências e o funcionamento do GAA estão definidos no seu Regimento Interno.  

 

SUBSECÇÃO V – TUTORIAS 

ARTIGO 86º - DEFINIÇÃO 

1. As tutorias têm como objetivo acompanhar de forma individualizada o processo educativo de 

um aluno ou grupo restrito de alunos ao longo do seu percurso escolar, facilitar a integração dos alunos 

na escola e na turma, estimulando a sua participação nas diversas atividades, contribuindo para o 

sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar, assim como para a melhoria do ambiente 

escolar. 

 

ARTIGO 87º - COMPOSIÇÃO 

1. As tutorias são asseguradas por docentes nomeados pela Diretora.   

 

ARTIGO 88º - COMPETÊNCIAS E FUNCIONAMENTO 

1. As competências e o funcionamento das tutorias estão definidos no seu Regimento Interno.  

 

SUBSECÇÃO VI – PROJETOS DO AGRUPAMENTO 

ARTIGO 89º - DEFINIÇÃO 

1- Os Projetos do Agrupamento visam complementar e aprofundar a formação integral dos alunos. 

ARTIGO 90º - COMPOSIÇÃO 

1 – Os projetos são assegurados por docentes nomeados pela Diretora. 
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SUBSECÇÃO VII – ATIVIDADES DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA 

ARTIGO 91º - DEFINIÇÃO 

1. Consideram-se AAAF as que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na Educação 

Pré-escolar antes e/ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de 

interrupção destas atividades.  

 

ARTIGO 92º - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1. Estas atividades organizam-se e funcionam de acordo com a Legislação em vigor e o protocolo de 

cooperação estabelecido com a autarquia.  

 

SUBSECÇÃO VIII – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

ARTIGO 93º - DEFINIÇÃO 

1. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) desenvolvem-se no 1º Ciclo e destinam-se a dotar 

os alunos de competências que irão complementar as do seu currículo.  

2. Estas atividades encontram-se definidas pela Legislação em vigor.  

3. As AEC são planificadas em articulação entre a entidade promotora e a entidade parceira, devendo 

envolver os departamentos curriculares.  

4. A planificação das AEC é aprovada pelo Conselho Pedagógico e ratificada pelo Conselho Geral.  

 

ARTIGO 94º - FUNCIONAMENTO 

1. As AEC funcionam de acordo com o seu Regimento, que se encontra em anexo e de acordo com a 

Legislação em vigor. 

 

SUBSECÇÃO IX – OFERTA FORMATIVA DO AGRUPAMENTO 

ARTIGO 95º - DEFINIÇÃO 

1. O Agrupamento procurará ter como oferta formativa turmas de percurso curricular alternativo e 

cursos profissionais, que carecem de aprovação anual da tutela.  

 

ARTIGO 96º - FUNCIONAMENTO 

1. O funcionamento das turmas de percurso curricular alternativo e das turmas de cursos profissionais 

é definida pelo respetivo Regimento Interno.  
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SUBSECÇÃO X - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

ARTIGO 97º - ÂMBITO 

 

A atividade da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) do Agrupamento de 

Escolas José Saramago aplica-se a todos os seus membros, permanentes e variáveis. 

 

 

ARTIGO 98º - OBJETIVO 

 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), constitui uma unidade especializada 

que em colaboração com os demais serviços, visa contribuir para a plena inclusão escolar e social dos 

alunos. 

 

ARTIGO 99º - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 

 
1 – Elementos permanentes 

 

a) A Diretora;  

b) Um docente que coadjuva a Diretora (Coordenador do Grupo de Educação Especial); 

c) Um Docente de Educação Especial; 

d) O Coordenador do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

e) Um Coordenador dos Diretores de Turma; 

f) Um Coordenador de Departamento; 

g) Um Psicólogo. 

 

2 – Elementos variáveis 

Cabe ao Coordenador da EMAEI, em função de cada caso, designar os elementos variáveis, constituindo 

assim a Equipa Multidisciplinar alargada. Estes poderão ser: 

a) Professor Titular de Grupo/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma; 

b) Outros docentes do aluno ou técnicos que o apoiem; 

c) Assistentes operacionais; 

d) Encarregados de Educação; 

e) Outros serviços da comunidade. 

 

ARTIGO 100º - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PERMANENTE 

 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 
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c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o programa 

educativo individual (PEI) e o plano individual de transição (PIT) previstos, respetivamente, nos 

artigos 24.º e 25.º; 

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 

ARTIGO 101º - ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

 

a) Identificar os elementos variáveis referidos no artigo 3º; 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c) Dirigir os trabalhos; 

d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais ou 

encarregados de educação nos termos do artigo 4.º, do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, 

consensualizando respostas para as questões que se coloquem. 

 

ARTIGO 102º - FUNCIONAMENTO DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PERMANENTE 

 

1. A EMAEI fica sediada na Escola Básica José Saramago, onde também reúne; 

2. A EMAEI reúne semanalmente, tendo em vista a análise de casos, a definição e planeamento de 

atividades, a distribuição de serviço, a monitorização e avaliação da atividade desenvolvida e a 

formação interpares, entre outros assuntos e sempre que o Coordenador considere necessário 

e/ou pertinente, antecipar e/ou adiar as datas previstas; 

3. De cada reunião da EMAEI será elaborado um documento resumo dos assuntos tratados;  

4. O funcionamento da EMAEI respeita um conjunto de procedimentos de encaminhamento, 

avaliação e intervenção consonantes com os objetivos para o qual foi constituída; 

5. Cabe à Equipa Multidisciplinar Permanente a análise dos processos enviados pelas diferentes 

entidades desde que garantidos todos os procedimentos. 

6. A análise dos processos recebidos faz-se por ordem de entrada do pedido, salvo exceções de 

carater necessário.  

 

ARTIGO 103º - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR ALARGADA 

 

1. A Equipa Multidisciplinar Alargada desenvolve a sua atuação no sentido de potenciar a ação da 

EMAEI e prossegue os seguintes objetivos: 
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a) Participar na análise de situações de alunos, contribuindo para o planeamento e execução 

de intervenções ajustadas; 

b) Participar no planeamento e organização de ações alargadas à família e comunidade; 

c) Intervir diretamente, caso seja essa a decisão tomada. 

 

 

 

ARTIGO 104º - MONITORIZAÇÃO 

 

1. A EMAEI deverá realizar a monitorização dos processos em acompanhamento bem como das 

intervenções realizadas. 

2. No final de cada período letivo, a EMAEI avalia em função dos resultados apresentados pela 

Ficha de “Avaliação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão” e das atividades 

desenvolvidas. 

CAPÍTULO IV - MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

SECÇÃO I – ALUNOS 

SUBSECÇÃO I – DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 105º - DIREITOS DOS ALUNOS 

1. Para além dos direitos definidos no Estatuto do Aluno em vigor, os alunos deverão cumprir os direitos 

que a seguir se indicam:  

a) Utilizar os serviços e espaços escolares nas condições regulamentadas;  

b) Usufruir de um cartão de identificação escolar, pessoal e intransmissível, que será distribuído pelos 

Serviços Administrativos.  

ARTIGO 106º - DEVERES DOS ALUNOS 

1. O aluno tem a obrigação de cumprir os seguintes deveres, sem prejuízo dos que estão previstos no 

Estatuto do Aluno, em vigor:  

a) Conhecer e cumprir o regulamento interno;  

b) Comparecer perante o Diretor de Turma sempre que convocado;  

c) Fazer-se sempre acompanhar do material indispensável para as aulas, definido pelo professor de cada 

disciplina;  

d) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos;  

e) Não perturbar o funcionamento das aulas;  

f) Não permanecer nos corredores de acesso às salas de aula durante o funcionamento das mesmas;  
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g) Deixar as cadeiras e as mesas arrumadas, bem como todo o material que tenha sido utilizado na sala 

de aula ou em qualquer outro espaço escolar;  

h) Circular obrigatoriamente de forma calma e ordeira nas instalações da escola;  

i) Fazer-se acompanhar do respetivo cartão de identificação escolar sempre que se encontre no espaço 

físico da escola e em atividades decorrentes da sua situação escolar;  

j) Exibir o cartão de identificação sempre que solicitado pelos docentes e pelo pessoal não docente;  

k) Cumprir o regulamento referente à utilização do cartão de identificação do aluno;  

l) Fazer-se acompanhar da caderneta do aluno quando que se encontrar no recinto escolar e apresenta-

la sempre que solicitado pelos docentes;  

m) Comunicar ao professor ou ao assistente operacional presente qualquer dano ou anomalia verificada 

no equipamento e no recinto escolar;  

n) Não utilizar linguagem desajustada e/ou ofensiva;  

o) Não cometer nem colaborar em fraudes, em quaisquer trabalhos escolares;  

p) Não praticar qualquer ato ilícito;  

q) Participar imediatamente ao Diretor de Turma ou, na sua ausência, a outro professor, quaisquer 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar que tenha presenciado.  

 

ARTIGO 107º - USO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 

1. São considerados objetos perturbadores das atividades escolares brinquedos, jogos, computadores 

pessoais, tablets, telemóveis, MP3, MP4, consolas de jogos ou outros aparelhos tecnológicos, quando a 

sua utilização não é autorizada pelo professor.  

2. Os equipamentos tecnológicos que possam perturbar as atividades escolares, mencionados 

anteriormente, quando não usados, têm que estar guardados na mochila do aluno ou em local definido 

pelo professor.  

3. Desaconselha-se o porte de telemóvel na escola, uma vez que existe a possibilidade do aluno usar, 

em caso de necessidade, o serviço de telefone da escola. 

4. A captação, reprodução e divulgação de imagens ou gravações deve respeitar a Legislação em vigor.  

5. A utilização não autorizada dos equipamentos mencionados no ponto 1 implica o seguinte:  

a) A apreensão do equipamento pelo professor ou pelo responsável pela atividade;  

b) A entrega do equipamento na Direção imediatamente após a ocorrência, juntamente com a 

participação da mesma em documento próprio;  

c) O professor ou o responsável pela atividade informa o encarregado de educação do aluno, via 

caderneta e o Diretor de Turma;  

d) A devolução do equipamento será feita diretamente ao encarregado de educação;  
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6. A Diretora poderá delegar no Professor Titular da Turma ou no Diretor de Turma as diligências 

referidas nas alíneas c) e d) do ponto anterior.  

 

SUBSECÇÃO II – REPRESENTAÇÃO DOS ALUNOS 

ARTIGO 108º - REPRESENTAÇÃO DOS ALUNOS 

1. Os alunos podem reunir-se em assembleias de alunos nos termos definidos pelo Estatuto do Aluno 

em vigor.  

2. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola, 

aqueles a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar 

sancionatória superior à de repreensão registada ou retidos em qualquer ano de escolaridade por 

excesso grave de faltas, nos termos da Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 109º - ELEIÇÃO DO DELEGADO E DO SUBDELEGADO DE TURMA 

1. O delegado e o subdelegado de turma são eleitos por voto secreto, pelos alunos da turma.  

2. A eleição do delegado e do subdelegado de turma deverá realizar-se até à terceira semana de aulas 

após o início do ano letivo.  

3. A eleição referida no número anterior é supervisionada pelo Professor Titular de Turma/Diretor de 

Turma, ou outro por solicitação dos mesmos, que elabora uma ata que é entregue na Direção.  

4. O delegado e o subdelegado podem ser destituídos dos respetivos cargos caso não exerçam as suas 

funções com diligência ou no caso de sofrerem medidas disciplinares corretivas ou disciplinares 

sancionatórias.  

5. A destituição do delegado ou do subdelegado de turma deve ser devidamente fundamentada pelo 

Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, pelo Conselho de Turma ou por deliberação da maioria 

dos alunos da turma.  

6. A fundamentação referida no número anterior deve ser apresentada ao Conselho de Turma, que 

delibera a sua destituição.  

 

ARTIGO 110º - COMPETÊNCIAS DO DELEGADO E SUBDELEGADO DE TURMA 

1. O delegado de turma é o representante e o porta-voz da turma e será substituído pelo subdelegado 

na sua ausência.  

2. Ao delegado de turma ou ao subdelegado, em sua substituição, compete:  

a) Representar a turma sempre que necessário;  

b) Comportar-se de forma exemplar;  

c) Servir de elemento de coesão da turma;  
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d) Manter uma ligação permanente entre a turma e o Diretor de Turma;  

e) Manter-se informado a respeito de todos os problemas que afetem a escola, quer possam afetar ou 

não a turma, e deles informar os seus colegas;  

f) Fazer parte da assembleia de delegados de turma, sempre que seja convocado;  

g) Dar conhecimento à turma dos assuntos tratados nas assembleias de delegados de turma;  

h) Estar presente nas reuniões de conselho de turma do 3º ciclo e Ensino Secundário para as quais seja 

convocado;  

i) Contribuir para a resolução de problemas disciplinares ocorridos com a turma;  

j) Reunir a turma, com o conhecimento do Diretor de Turma, para tratar de qualquer assunto, sem 

prejuízo das aulas. 

  

 

ARTIGO 111º - COMISSÃO DE ALUNOS 

1. A Comissão de Alunos é a organização representativa dos alunos da escola sede, constitui-se 

anualmente e rege-se pela Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 112º - COMPOSIÇÃO 

1. Poderão ser membros da Comissão de Alunos apenas os alunos matriculados no 3º Ciclo e 

Secundário.  

 

ARTIGO 113º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências da Comissão de Alunos são definidas pelo seu Regimento Interno.  

 

SUBSECÇÃO III – FALTAS DOS ALUNOS 

ARTIGO 114º - FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE DOS ALUNOS 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da Legislação em vigor, os 

alunos são responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade.  

2. Perante o incumprimento do dever de assiduidade e pontualidade, o professor regista a ocorrência 

em documento próprio.  

3. Qualquer ausência do aluno que não seja justificada atempadamente deve ser comunicada ao 

encarregado de educação pelo Professor Titular de Turma/Diretor de Turma pelo meio mais expedito.  
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ARTIGO 115º - FALTAS E SUA NATUREZA 

1. Considera-se falta a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou 

facultativa caso tenha havido lugar a inscrição.  

2. A falta de pontualidade ou a comparência sem o material escolar indispensável à realização das 

tarefas da aula, nos termos estabelecidos no presente regulamento também são consideradas faltas de 

atraso e de material, respetivamente.  

3. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, do abandono voluntário, não 

autorizado do aluno ou de medidas disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.  

4. A participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades do Agrupamento não é 

considerada falta relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando-se dadas 

as aulas das referidas disciplinas previstas para o dia em causa no horário da turma.  

 

ARTIGO 116º - FALTA DE MATERIAL ESCOLAR 

1. Perante a ausência do material escolar indispensável à realização das tarefas de aula, segundo os 

critérios definidos pelo Departamento ou Grupo Disciplinar e com a aprovação do Conselho Pedagógico, 

o professor registará a falta de material.  

2. Sempre que um aluno não apresente o material indispensável à aula, o professor da disciplina em 

causa deve informar o encarregado de educação via caderneta do aluno.  

3. A justificação da falta de material deve ser apresentada pelo encarregado de educação ao professor 

da disciplina em causa, via caderneta do aluno, na aula seguinte da disciplina a que o aluno se 

apresentou sem material.  

4. A justificação da falta de material também deve ser apresentada pelo aluno ao Diretor de Turma.  

5. A cada três faltas de material injustificadas é marcada uma falta de presença.  

 

ARTIGO 117º - FALTA DE PONTUALIDADE 

1. A falta de pontualidade ocorre sempre que se verifique a chegada do aluno após entrada do professor, 

com tolerância de 10 minutos no primeiro tempo da manhã. 

2. A justificação da falta de pontualidade deve ser apresentada pelo encarregado de educação ao 

Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, via caderneta do aluno.  

3. A falta de pontualidade injustificada corresponde a uma falta de presença, sendo que, no caso do 1º 

ciclo, essa falta deverá ser considerada, após 5 dias seguidos ou interpolados.  
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ARTIGO 118º - DISPENSA DA ATIVIDADE FÍSICA 

1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de Educação Física ou desporto escolar 

por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente 

as contraindicações da atividade física.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde 

decorre a aula de Educação Física.  

3. O atestado médico deve ser entregue ao Diretor de Turma que por sua vez dá conhecimento ao 

Professor de Educação Física.  

4. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar 

presente no espaço onde decorre a aula de Educação Física deve ser encaminhado para um espaço em 

que seja pedagogicamente acompanhado.  

 

ARTIGO 119º - JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

1. A justificação das faltas deve ser apresentada por escrito pelo encarregado de educação ou, quando 

maior de idade, pelo próprio aluno, ao Professor Titular da Turma/Diretor de Turma, com indicação do 

dia e da atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma na 

caderneta escolar.  

2. O Professor Titular da Turma/Diretor de Turma pode solicitar os comprovativos adicionais que 

entenda necessários à justificação da falta de acordo com a Legislação em vigor.  

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

casos, até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma.  

4. No caso de um aluno faltar a uma aula de avaliação formal, previamente marcada, deve apresentar 

justificação médica autenticada para poder realizar a avaliação noutro momento;  

5. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares o aluno tem o direito e o dever de a 

beneficiar das seguintes medidas:  

a) Aceder, a seu pedido, as informações necessárias de forma a poder atualizar o caderno diário;  

b) Ter acesso, a seu pedido, às fichas de trabalho que tenham sido fornecidas aos colegas e por eles 

realizadas e respetiva correção;  

c) Beneficiar temporariamente de Apoio Educativo/Apoio ao Estudo centrado nas matérias em que não 

esteve presente;  

d) Ser encaminhado para a Biblioteca Escolar ou outra estrutura educativa, com atividades fornecidas 

pelo professor da disciplina em que o aluno faltou.  

 



39 
 

ARTIGO 120º - FALTAS JUSTIFICADAS 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos motivos previstos na Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 121º - FALTAS INJUSTIFICADAS 

1. As faltas são injustificadas quando:  

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo 119º;  

b) A justificação não tenha sido aceite pelo Diretor de Turma ou Direção;  

c) Resultem da conversão de faltas de material em faltas de presença;  

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 b) do número anterior, a não-aceitação da justificação apresentada 

deve ser fundamentada de forma sintética, via caderneta, pelo Professor Titular de Turma/Diretor de 

Turma ao encarregado de educação com base na Legislação em vigor.  

3. As faltas injustificadas são comunicadas pelo Professor Titular de Turma/Diretor de Turma ao 

encarregado de educação, ou ao aluno maior de idade, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio 

mais expedito.  

 

ARTIGO 122º - EXCESSO GRAVE DE FALTAS 

1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder:  

a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1º ciclo do ensino básico;  

b) O dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de ensino.  

2. Quando for atingido metade do limite de faltas previsto no número anterior, o encarregado de 

educação ou o aluno maior de idade é convocado à escola, pelo meio mais expedito, pelo Professor 

Titular de Turma/Diretor de Turma, a fim de ser alertado para as consequências do excesso de faltas.  

3. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e 

sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens ou outra entidade competente, deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de 

idade, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos encarregados 

de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

 

ARTIGO 123º - EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DE FALTAS 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos no nº 1 do artigo anterior, constitui uma 

violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas 

de recuperação e ou corretivas específicas.  
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2. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos pode ainda conduzir à aplicação de 

medidas disciplinares sancionatórias, nos termos da Legislação em vigor.  

3. O previsto nos números anteriores não exclui a responsabilização dos pais ou encarregados de 

educação do aluno.  

4. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no artigo seguinte são 

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, ao encarregado de educação ou ao aluno, 

quando maior de idade, ao Diretor de Turma e ao professor tutor do aluno, sempre que designado, e 

registadas no processo individual do aluno.  

5. No 2º e 3º Ciclos, no que diz respeito às atividades de apoio ou complementares de frequência 

obrigatória, a terceira falta injustificada implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa.  

 

ARTIGO 124º - MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

1. A violação dos limites de faltas previstos no Estatuto do Aluno, obriga ao cumprimento de atividades 

que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do aluno e 

pelas quais os alunos e os seus encarregados de educação são corresponsáveis.  

2. O disposto no número anterior é aplicado em função da idade, da regulamentação específica do 

percurso formativo e da situação concreta do aluno.  

3. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelo 

Professor Titular da Turma ou pelos Professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, 

de entre as seguintes:  

a) Fichas de trabalho;  

b) Atualização do caderno diário;  

c) Realização de pesquisas;  

d) Realização de Guiões de leitura;  

e) Jogos didáticos;  

f) Produção de textos.  

4. As atividades sugeridas no número anterior deverão preferencialmente ser realizadas em espaços da 

escola, designadamente na Biblioteca Escolar, ou outras estruturas adequadas.  

5. Estas medidas serão aplicadas após o regresso do aluno e deverão ter uma duração igual ao período 

em falta.  

6. Para além das medidas de recuperação da aprendizagem dos alunos, o Diretor da Turma/Professor 

Titular de Turma em articulação com o GAA, poderão definir outras medidas a aplicar em cada situação.  

7. As atividades de recuperação do atraso na aprendizagem, bem como as medidas corretivas, ocorrem 

apenas uma vez no ano letivo, conforme a legislação em vigor.  



41 
 

 

SUBSECÇÃO IV – DISCIPLINA 

ARTIGO 125º - QUALIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 

1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos na Legislação ou no Regulamento Interno do 

Agrupamento, de forma reiterada e/ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento 

normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração 

disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos 

dos artigos seguintes.  

2. As medidas disciplinares sancionatórias são as previstas no artº 131 deste regimento. 

 

ARTIGO 126º - PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

1. O Professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los imediatamente à 

Diretora do Agrupamento.  

2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve comunicá-

los imediatamente ao Professor Titular de Turma, ao Diretor de Turma ou algum Professor de serviço no 

GAA, o qual, no caso de os considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, à 

Diretora do Agrupamento.  

 

ARTIGO 127º - FINALIDADES DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

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

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

aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais 

funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa.  

2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal prosseguimento 

das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do 

aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 

relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de 

responsabilidade e da sua aprendizagem.  

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

gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas.  

4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em coerência 

com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito do 
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desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projeto educativo da escola, nos termos do 

respetivo Regulamento Interno.  

 

ARTIGO 128º - 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, a gravidade 

do dano provocado a terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em 

especial se no decurso mesmo ano letivo.  

4. Os procedimentos a adotar no âmbito da disciplina estão descritos no Regimento Interno da Disciplina 

que se encontra em anexo ao Regulamento Interno. 

 

ARTIGO 129º - MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS 

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

do nº 1 do artigo 127º, assumindo uma natureza eminentemente preventiva.  

2. São medidas corretivas, as seguintes:  

a) A advertência, que consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um comportamento 

perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no 

local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a 

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

exclusiva competência do professor, cabendo, fora dela, a qualquer professor ou membro do pessoal 

não docente.  

b) 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 permanência 

do aluno na escola, devendo ser encaminhado para o local mais adequado à situação, assegurando-se 

sempre o seu acompanhamento. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da 

medida corretiva de ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou 

pela quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da situação em 

conselho de turma, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação 
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de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do presente Regulamento. 

Estas medidas não se aplicam aos alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo.  

c) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, podendo para o efeito 

ser aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do aluno na escola ou no local 

onde decorram as tarefas ou atividades. As tarefas ou atividades a realizar pelos alunos deverão ser 

selecionadas de entre as seguintes:  

i - Elaboração de um trabalho reflexivo, sobre o ato praticado e as consequências do mesmo;  

ii - Elaboração de trabalhos escolares sobre diversas temáticas, especificadas pelo Conselho de Turma e 

a realizar na Biblioteca Escolar, ou outras estruturas adequadas;  

iii - Apresentação ao grupo turma, ou outro público-alvo, do relatório de atividades e/ou das medidas 

que lhe foram impostas;  

iv - Limpeza de espaços escolares;  

v - Atividades de jardinagem e manutenção de espaços exteriores;  

vi - Reparação de material degradado ou danificado;  

vii - Colaboração em atividades específicas dos espaços escolares (Biblioteca, bufete, refeitório, entre 

outros);  

viii - Colaboração em ações de sensibilização/esclarecimento sobre temáticas de interesse para a 

comunidade escolar;  

ix - No caso dos alunos do secundário, do 1º, 2º e 3º Ciclos, apoio nas atividades do 1º ciclo (recreios, 

almoços e saídas);  

x- Outras que o professor, o professor titular de turma, o Conselho de Turma ou a Diretora considerem 

adequadas.  

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;  

e) A mudança de turma.  

3. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do nº 2, é da competência da 

Diretora do Agrupamento que, para o efeito, procede sempre à audição do Professor Titular de Turma 

ou do Diretor de Turma do aluno e do Professor Tutor, caso exista. Nas situações em que tal se aplique 

cabe à Diretora definir o momento, a duração e o local em que as tarefas ou atividades serão realizadas.  

4. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é comunicada por escrito aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade.  
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ARTIGO 130º - ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO NA ESCOLA OU NA COMUNIDADE 

1. O cumprimento por parte do aluno da medida corretiva prevista na alínea c) do nº 2 do artigo anterior 

obedece, ainda, ao disposto nos números seguintes.  

2. 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 celebrado nos termos previstos no Regulamento Interno do Agrupamento.  

3. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se sempre sob supervisão da escola, designadamente, 

através do Diretor de Turma, da Equipa do Gabinete de Apoio ao Aluno ou do Professor Tutor caso 

exista.  

4. O previsto no nº 2 não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se 

encontra inserido ou de permanecer na escola durante o mesmo.  

 

ARTIGO 131º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

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

comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada 

de imediato pelo Docente ou Não Docente que a presenciou ou dela teve conhecimento à Diretora, com 

conhecimento ao Diretor de Turma, à Equipa do Gabinete de Apoio ao Aluno ou ao Professor Tutor caso 

exista.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  

a) A repreensão registada;  

b) A suspensão da escola até 3 dias úteis;  

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

d) A transferência de escola;  

e) A expulsão da escola.  

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração for 

praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo, competindo à Diretora nas restantes 

situações, averbando-se no respetivo processo individual do aluno a identificação do autor do ato 

decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação de facto e de direito de tal decisão.  

4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 

fundamentação dos factos que a suportam, pela Diretora, após o exercício dos direitos de audiência e 

defesa do visado.  

5. Compete à Diretora, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando menor de idade, 

fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória referida no número 
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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.  

6. Compete à Diretora a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola 

entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar, podendo previamente ouvir o 

conselho de turma, para o qual deve ser convocado o professor tutor, quando exista e não seja professor 

da turma.  

7. 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.  

8. 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, 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.  

9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de idade igual 

ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada 

a frequência de outro estabelecimento situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima, 

desde que servida de transporte público ou escolar.  

10. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de delegação, 

ao Diretor-Geral da Educação precedendo conclusão do procedimento disciplinar 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.  

11. A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo notório, se 

constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do cumprimento dos seus 

deveres como aluno.  

12. Complementarmente às medidas previstas no nº 2, compete à Diretora decidir sobre a reparação 

dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre a 

indemnização dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação 

calculado ser reduzido, na proporção a definir pela Diretora, tendo em conta o grau de responsabilidade 

do aluno e ou a sua situação socioeconómica.  

 

ARTIGO 132º - CUMULAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas no nº 2 do artigo 129º é cumulável entre si.  
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2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma 

medida disciplinar sancionatória.  

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada uma 

medida disciplinar sancionatória.  

 

ARTIGO 133º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos suscetíveis de 

configurar a aplicação de alguma das medidas previstas nas alíneas c), d) e e) do nº 2 do artigo 131º é 

da Diretora.  

2. Para efeitos do previsto no número anterior a Diretora, no prazo de dois dias úteis após o 

conhecimento da situação, emite o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, devendo este ser 

um professor da escola, e notifica os pais ou encarregado de educação do aluno menor pelo meio mais 

expedito.  

3. Tratando-se de aluno maior, a notificação é feita diretamente ao próprio.  

4. A Diretora deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que profere o despacho de 

instauração do procedimento disciplinar.  

5. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, contados da 

data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento disciplinar, sendo 

obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências consideradas necessárias, a audiência oral 

dos interessados, em particular do aluno, e sendo este menor de idade, do respetivo encarregado de 

educação.  

6. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, não 

constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo esta, no caso de apresentação 

de justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, ser adiada.  

7. No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade pode ser 

ouvido na presença de um docente por si livremente escolhido e do Diretor de Turma ou do Professor 

Tutor do aluno, quando exista, ou, no impedimento destes, de outro Professor da turma designado pela 

Diretora.  

8. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados.  

9. Finda a instrução, o instrutor elabora e remete à Diretora, no prazo de três dias úteis, relatório final 

do qual constam, obrigatoriamente:  

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao tempo, modo e 

lugar;  
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b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou 

regulamentares;  

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou agravantes nos 

termos previstos no artigo 128º;  

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento.  

10. No caso da medida disciplinar sancionatória proposta ser a transferência de escola ou de expulsão 

da escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor-Geral da Educação, no prazo de dois dias 

úteis.  

 

ARTIGO 134º - CELERIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

1. A instrução do procedimento disciplinar prevista nos números 5 a 8 do artigo anterior pode ser 

substituída pelo reconhecimento individual, consciente e livre dos factos, por parte do aluno maior de 

12 anos e a seu pedido, em audiência a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua 

nomeação, mas nunca antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o momento previsível da prática 

dos factos imputados ao aluno.  

2. Na audiência referida no número anterior, estão presentes, além do instrutor, o aluno, o encarregado 

de educação do aluno menor de idade e, ainda:  

a) O Diretor de Turma ou o Professor Tutor do aluno, quando exista, ou, em caso de impedimento e em 

sua substituição, um Professor da turma designado pela Diretora;  

b) Um Professor da escola livremente escolhido pelo aluno.  

3. A não comparência do encarregado de educação, quando devidamente convocado, não obsta à 

realização da audiência.  

4. Os participantes referidos no nº 2 têm como missão exclusiva assegurar e testemunhar, através da 

assinatura do auto a que se referem os números seguintes, a total consciência do aluno quanto aos 

factos que lhe são imputados e às suas consequências, bem como a sua total liberdade no momento da 

respetiva declaração de reconhecimento.  

5. Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos previstos nas alíneas a) 

e b) do nº 9 do artigo anterior, o qual, previamente a qualquer assinatura, é lido em voz alta e explicado 

ao aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa de que não está obrigado a assiná-lo.  

6. O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos com a assinatura 

do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, o aluno o faz antes de qualquer 

outro elemento presente.  
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7. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante, nos termos 

e para os efeitos previstos no nº 2 do artigo 128º, encerrando a fase da instrução e seguindo -se -lhe os 

procedimentos previstos no artigo anterior.  

8. A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização da instrução, 

podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a realização da audiência oral 

prevista no artigo anterior.  

 

ARTIGO 135º - SUSPENSÃO PREVENTIVA DO ALUNO 

1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que o 

instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, o diretor pode decidir a 

suspensão preventiva do aluno, mediante despacho fundamentado sempre que:  

a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal funcionamento das 

atividades escolares;  

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na escola;  

c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar.  

2. A suspensão preventiva tem a duração que a Diretora considerar adequada na situação em concreto, 

sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da decisão 

do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer caso, exceder 10 dias úteis.  

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão preventiva, no que 

respeita à avaliação da aprendizagem, são determinados em função da decisão que vier a ser proferida 

no final do procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos na Legislação em vigor e no Regulamento 

Interno do Agrupamento.  

4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da medida 

disciplinar sancionatória prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 131º a que o aluno venha a ser condenado 

na sequência do procedimento disciplinar previsto no artigo 133º.  

5. Os pais e os encarregados de educação são imediatamente informados da suspensão preventiva 

aplicada ao filho ou educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, a 

Diretora deve participar a ocorrência à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta, 

ao Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores.  

6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da escola, o 

plano de atividades previsto no nº 5 do artigo 131º.  

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pela Diretora ao serviço do 

Ministério da Educação e Ciência responsável pela coordenação da segurança escolar, sendo 
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identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de 

suspensão.  

 

ARTIGO 136º - DECISÃO FINAL 

1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo 

máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receba 

o relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto no nº 4.  

2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da 

medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da execução da medida, 

nos termos do número seguinte.  

3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida nas alíneas d) e e) do nº 2 

do artigo 131º, pode ficar suspensa por um período de tempo e nos termos e condições que a entidade 

decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando a suspensão logo que ao aluno seja aplicada 

outra medida disciplinar sancionatória no respetivo decurso.  

4. Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola 

ou de expulsão da escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco dias úteis, contados a 

partir da receção do processo disciplinar na Direção-Geral de Educação.  

5. Da decisão proferida pelo Diretor-Geral da e Educação que aplique a medida disciplinar sancionatória 

de transferência de escola deve igualmente constar a identificação do estabelecimento de ensino para 

onde o aluno vai ser transferido, para cuja escolha se procede previamente à audição do respetivo 

encarregado de educação, quando o aluno for menor de idade.  

6. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte 

àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo encarregado de 

educação, nos dois dias úteis seguintes.  

7. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada através de carta 

registada com aviso de receção, considerando -se o aluno, ou quando este for menor de idade, os pais 

ou o respetivo encarregado de educação, notificados na data da assinatura do aviso de receção.  

8. Tratando -se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou superior à 

de suspensão da escola por período superior a cinco dias úteis e cuja execução não tenha sido suspensa, 

nos termos previstos nos números 2 e 3 anteriores, é obrigatoriamente comunicada pela Diretor à 

respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.  
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ARTIGO 137º - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS E DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

1. Compete ao Professor Titular de Turma ou ao Diretor de Turma e/ou Professor Tutor do aluno, caso 

tenha sido designado, o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar 

sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com os pais ou encarregados de 

educação e com os professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas e de 

forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.  

2. A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da execução da 

medida corretiva de atividades de integração na escola ou no momento do regresso à escola do aluno a 

quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola.  

3. O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na nova escola 

para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar sancionatória.  

4. Na prossecução das finalidades referidas no nº 1, a escola conta com a colaboração dos Serviços 

Educativos e do Conselho de Turma.  

 

ARTIGO 138º - RECURSOS 

1. Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo de cinco dias 

úteis, apresentado nos serviços administrativos do Agrupamento e dirigido:  

a) Ao Conselho Geral do Agrupamento de escolas, relativamente a medidas aplicadas pelos professores 

ou pela Diretora;  

b) Para o membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares sancionatórias 

aplicadas pelo Diretor-Geral da Educação.  

2. O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de aplicação das 

medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c) a e) do nº 2 do artigo 131º.  

3. O Presidente do Conselho Geral designa, de entre os seus membros, um relator, a quem compete 

analisar o recurso e apresentar ao conselho geral uma proposta de decisão.  

4. Para os efeitos previstos no número anterior, pode o Regulamento Interno prever a constituição de 

uma comissão especializada do Conselho Geral constituída, entre outros, por professores e pais ou 

encarregados de educação, cabendo a um dos seus membros o desempenho da função de relator.  

5. A decisão do Conselho Geral é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos interessados 

pela Diretora, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 136º.  

6. O despacho que apreciar o recurso referido na alínea b) do n.º 1 é remetido à escola, no prazo de 

cinco dias úteis, cabendo à Diretora a adequada notificação, nos termos referidos no número anterior.  
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ARTIGO 139º - SALVAGUARDA DA CONVIVÊNCIA ESCOLAR 

1. Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado ato de agressão 

moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar sancionatória de 

suspensão da escola por período superior a oito dias úteis, pode requerer à Diretora a transferência do 

aluno em causa para turma à qual não lecione ou não pertença, quando o regresso daquele à turma de 

origem possa provocar grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da convivência escolar.  

2. A Diretora decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando a sua decisão.  

3. O indeferimento da Diretora só pode ser fundamentado na inexistência na escola ou no Agrupamento 

de outra turma na qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou 

disciplinas em causa ou na impossibilidade de corresponder ao pedido sem grave prejuízo para o 

percurso formativo do aluno agressor.  

 

ARTIGO 140º - RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 

1. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno e o respetivo 

representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja lugar.  

2. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o comportamento 

do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto qualificado como crime, deve a 

Diretora comunicar o facto ao Ministério Público junto do tribunal competente em matéria de menores.  

3. Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número anterior deve 

ser dirigida à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta deste, ao Ministério Público junto 

do Tribunal referido no número anterior.  

4. O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam suscetíveis de 

desencadear medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou de participação pela 

Diretora, devendo o seu exercício fundamentar-se em razões que ponderem, em concreto, o interesse 

da comunidade educativa no desenvolvimento do procedimento criminal perante os interesses relativos 

à formação do aluno em questão.  

5. O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por parte dos membros 

da comunidade educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses legalmente protegidos.  

 

ARTIGO 141º - RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

1. A autonomia dos Agrupamentos de escolas pressupõe a responsabilidade de todos os membros da 

comunidade educativa pela salvaguarda efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades 

no acesso à escola, bem como a promoção de medidas que visem o empenho e o sucesso escolares, a 

prossecução integral dos objetivos dos referidos projetos educativos, incluindo os de integração 
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sociocultural, e o desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa 

humana, da democracia e exercício responsável da liberdade individual e do cumprimento dos direitos 

e deveres que lhe estão associados.  

2. A escola é o espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação, devendo o seu 

funcionamento garantir plenamente aquele direito.  

3. A comunidade educativa referida no nº 1 integra, sem prejuízo dos contributos de outras entidades, 

os alunos, os pais ou encarregados de educação, os professores, o pessoal não docente das escolas, as 

autarquias locais e os serviços da administração central e regional com intervenção na área da educação, 

nos termos das respetivas responsabilidades e competências.  

ARTIGO 142º - RESPONSABILIDADE DOS ALUNOS 

1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pelo 

exercício dos direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhe são outorgados pela Legislação em vigor 

e pelo presente Regulamento Interno.  

2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pela Legislação em vigor e pelo 

Regulamento Interno do Agrupamento, pelo património do mesmo, pelos demais alunos, funcionários 

e, em especial, professores.  

3. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais.  

 

ARTIGO 143º - PAPEL ESPECIAL DOS PROFESSORES 

1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino, devem 

promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, 

em ambiente de ordem e disciplina nas atividades na sala de aula e na escola.  

2. O Diretor de Turma ou, tratando-se de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, o Professor Titular de 

Turma, enquanto coordenador do plano de trabalho da turma, é o principal responsável pela adoção de 

medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente 

educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais ou encarregados 

de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou 

de aprendizagem.  

ARTIGO 144º - AUTORIDADE DO PROFESSOR 

1. A Legislação em vigor protege a autoridade dos Professores nos domínios pedagógico, científico, 

organizacional, disciplinar e de formação cívica.  

2. A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações escolares 

ou fora delas, no exercício das suas funções.  
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3. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as propostas ou as 

decisões dos professores relativas à avaliação dos alunos quando oralmente apresentadas e justificadas 

perante o conselho de turma e sumariamente registadas na ata, as quais se consideram ratificadas pelo 

referido conselho com a respetiva aprovação, exceto se o contrário daquela expressamente constar.  

4. Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos contra a 

sua pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por causa delas, sendo a pena aplicável 

ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e máximo.  

 

ARTIGO 145º - RESPONSABILIDADE DOS PAIS OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial responsabilidade, inerente ao seu 

poder/dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem 

ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos.  

2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais ou 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 da Legislação em vigor e do presente 

regulamento, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo de ensino;  

d) Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno do Agrupamento 

e participar na vida da escola;  

e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para 

tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino dos seus educandos;  

f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir nos seus 

filhos ou educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente e os colegas 

da escola, contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa;  

g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado 

ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para os quais for notificado e, sendo aplicada 

a este medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, 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;  
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i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em 

especial informando-a e informando-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos 

seus educandos;  

j) Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for solicitado;  

k) Conhecer o Estatuto do Aluno e o presente Regulamento Interno do Agrupamento e subscrever 

declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;  

l) Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando;  

m) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e eletrónico, bem 

como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola em caso de alteração.  

3. Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, 

em especial quanto à assiduidade, pontualidade e disciplina.  

 

ARTIGO 146º - INCUMPRIMENTO DOS DEVERES POR PARTE DOS PAIS OU ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

1. O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou 

educandos menores ou não emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma consciente 

e reiterada, implica a respetiva responsabilização nos termos da Legislação em vigor.  

2. Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados de 

educação:  

a) O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade pelos filhos e ou 

educandos, bem como a ausência de justificação para tal incumprimento, nos termos dos nº 2 a 5 do 

artigo 120º;  

b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos e ou educandos atinjam metade do limite de 

faltas injustificadas, nos termos do nº 2 do artigo 122º, ou a sua não comparência ou não pronúncia, nos 

casos em que a sua audição é obrigatória, no âmbito de procedimento disciplinar instaurado ao seu filho 

ou educando, nos termos previstos no Estatuto do Aluno;  

c) A não realização, pelos seus filhos e/ou educandos, das medidas de recuperação definidas pela escola 

nos termos do Estatuto do Aluno, das atividades de integração na escola e na comunidade decorrentes 

da aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou sancionatórias, bem como a não comparência 

destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados.  

3. O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou encarregados de educação, dos deveres a que se 

refere o número anterior, determina a obrigação, por parte da escola, de comunicação do facto à 

competente Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou ao Ministério Público, nos termos previstos 

na Legislação em vigor.  
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4. O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou encarregado de educação de alunos menores 

de idade dos deveres estabelecidos no nº 2 pode ainda determinar por decisão da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens ou do Ministério Público, na sequência da análise efetuada após a comunicação 

prevista no número anterior, a frequência em sessões de capacitação parental, a promover pelo 

Conselho de Turma e/ou Gabinete de Apoio ao Aluno do Agrupamento, sempre que possível, com a 

participação das entidades a que se refere o nº 3 do artigo 53º do Estatuto do Aluno, e no quadro das 

orientações definidas pelos Ministérios referidos no seu ponto nº 2.  

5. Nos casos em que não existam equipas multidisciplinares constituídas, compete à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens ou, na sua inexistência, ao Ministério Público dinamizar as ações de 

capacitação parental a que se refere o número anterior, mobilizando, para o efeito, a escola ou 

Agrupamento, bem como as demais entidades a que se refere o artigo 53º do Estatuto do Aluno.  

6. Tratando -se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o facto é 

também comunicado aos serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos termos da Legislação 

em vigor aplicável, dos apoios sociais que se relacionem com a frequência escolar dos seus educandos 

e não incluídos no âmbito da ação social escolar ou do transporte escolar recebidos pela família.  

7. O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação do disposto na parte final da alínea 

b) do nº 2 do presente artigo presume a sua concordância com as medidas aplicadas ao seu filho ou 

educando, exceto se provar não ter sido cumprido, por parte da escola, qualquer dos procedimentos 

obrigatórios previstos nos artigos 126º e 127º do presente Regulamento.  

 

ARTIGO 147º - CONTRAORDENAÇÕES 

1. A manutenção da situação de incumprimento consciente e reiterado por parte dos pais ou 

encarregado de educação de alunos menores de idade dos deveres a que se refere o nº 2 do artigo 

anterior, aliado à recusa, à não comparência ou à ineficácia das ações de capacitação parental 

determinadas e oferecidas nos termos do referido artigo, constitui contraordenação.  

2. As contraordenações previstas no nº 1 são punidas com coima de valor igual ao valor máximo 

estabelecido para os alunos do escalão B do ano ou ciclo de escolaridade frequentado pelo educando 

em causa, na regulamentação que define os apoios no âmbito da ação social escolar para aquisição de 

manuais escolares.  

3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando a sanção prevista no presente artigo resulte 

do incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação dos seus deveres relativamente a 

mais do que um educando, são levantados tantos autos quanto o número de educandos em causa.  

4. Na situação a que se refere o número anterior, o valor global das coimas não pode ultrapassar, na 

mesma escola ou Agrupamento e no mesmo ano escolar, o valor máximo mais elevado estabelecido 
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para um aluno do escalão B do 3º ciclo do Ensino Básico, na regulamentação que define os apoios no 

âmbito da ação social escolar para a aquisição de manuais escolares.  

5. Tratando-se de pais ou encarregados de educação cujos educandos beneficiam de apoios no âmbito 

da ação social escolar, em substituição das coimas previstas nos números 2 a 4, podem ser aplicadas as 

sanções de privação de direito a apoios escolares e sua restituição, desde que o seu benefício para o 

aluno não esteja a ser realizado.  

6. A negligência é punível.  

7. Compete ao Diretor Geral da Administração Escolar, por proposta da Diretora do Agrupamento, a 

elaboração dos autos de notícia, a instrução dos respetivos processos de contraordenação, sem prejuízo 

da colaboração dos serviços inspetivos em matéria de educação, e a aplicação das coimas.  

8. O produto das coimas aplicadas nos termos dos números anteriores constitui receita própria do 

Agrupamento.  

9. O incumprimento, por causa imputável ao encarregado de educação ou ao seu educando, do 

pagamento das coimas a que se referem os números 2 a 4 ou do dever de restituição dos apoios 

escolares estabelecido no n.º 5, quando exigido, pode determinar, por decisão da Diretora do 

Agrupamento:  

a) No caso de pais ou encarregados de educação aos quais foi aplicada a sanção alternativa prevista no 

nº 5, a privação, no ano escolar seguinte, do direito a apoios no âmbito da Ação Social Escolar relativos 

a manuais escolares;  

b) Nos restantes casos, a aplicação de coima de valor igual ao dobro do valor previsto nos nºs 2, 3 ou 4, 

consoante os casos.  

10. Sem prejuízo do estabelecido na alínea a) do nº 9, a duração máxima da sanção alternativa prevista 

no nº 5 é de um ano escolar.  

11. Em tudo o que não se encontrar previsto na Legislação em vigor sobre matéria de contraordenações, 

são aplicáveis as disposições do Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social.  

 

ARTIGO 148º - PAPEL DO PESSOAL NÃO DOCENTE E TÉCNICO DAS ESCOLAS 

1. O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na 

comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom 

ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os pais ou encarregados de 

educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem.  

2. Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação escolar e profissional, integrados ou não em 

equipas, incumbe ainda o papel especial de colaborar na identificação e prevenção de situações 
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problemáticas de alunos e fenómenos de violência, na elaboração de planos de acompanhamento para 

estes, envolvendo a comunidade educativa.  

3. O pessoal não docente das escolas deve realizar formação em gestão comportamental, se tal for 

considerado útil para a melhoria do ambiente escolar.  

4. A necessidade de formação constante do número anterior é identificada pela Diretora do 

Agrupamento e deve preferencialmente ser promovida pelo GAA.  

 

ARTIGO 149º - INTERVENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES 

1. Perante situação de perigo para a segurança, saúde, ou educação do aluno, designadamente por 

ameaça à sua integridade física ou psicológica, deve a Diretora diligenciar para lhe pôr termo, pelos 

meios estritamente adequados e necessários e sempre com preservação da vida privada do aluno e da 

sua família, atuando de modo articulado com os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de 

facto do aluno.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, deve a Diretora do Agrupamento solicitar, quando 

necessário, a cooperação das entidades competentes do setor público, privado ou social.  

3. Quando se verifique a oposição dos pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do 

aluno, à intervenção da escola no âmbito da competência referida nos números anteriores, a Diretora 

do Agrupamento deve comunicar imediatamente a situação à Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens com competência na área de residência do aluno ou, no caso de esta não se encontrar instalada, 

ao magistrado do Ministério Público junto do tribunal competente.  

4. Se o Agrupamento, no exercício da competência referida nos números 1 e 2, não conseguir assegurar, 

em tempo adequado, a proteção suficiente que as circunstâncias do caso exijam, cumpre à Diretora 

comunicar a situação às entidades referidas no número anterior.  

 

SUBSECÇÃO V – AVALIAÇÃO 

ARTIGO 150º - PRINCÍPIOS 

1. Em todo o processo de avaliação deve ser respeitada:  

a) A prioridade do caráter formativo da avaliação;  

b) A avaliação diagnóstica é realizada no início do ano letivo, sempre que seja necessária a aferição de 

pré-requisitos;  

c) A verificação dos conhecimentos, capacidades e atitudes, no final de cada período de ensino e de 

aprendizagem, através de uma avaliação sumativa interna divulgada em pauta;  

d) A diversificação dos instrumentos de avaliação.  
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2. O princípio da transparência do processo de avaliação deve estar presente em todas as ações 

realizadas quer pelo Professor quer pelo aluno.  

a) Ao professor compete:  

b) Informar os seus alunos dos critérios de avaliação e respetiva ponderação, propostos pelo 

Departamento Curricular e aprovados pelo Conselho Pedagógico, a que obedecerá todo o processo de 

avaliação.  

c) Cumprir com rigor esses critérios  

3. Ao aluno compete:  

a) Consciencializar-se da função formativa da avaliação;  

b) Cumprir as solicitações e indicações do Professor;  

c) Não cometer práticas fraudulentas.  

 

ARTIGO 151º - AVALIAÇÃO NO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

1. A avaliação no Ensino Básico e Secundário é regida pela Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 152º - AVALIAÇÃO INTERNA DAS APRENDIZAGENS 

1 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, 

recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, 

adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

2 — A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, 

aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter 

informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias.  

3 — A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 

pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação.  

4 — O juízo global conducente à classificação não prejudica o necessário reporte, assente em pontos de 

situação ou sínteses, sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, a qualidade das mesmas e os 

percursos para a sua melhoria.  

5 — A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada 

e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo 
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de autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos 

de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação.  

6 — Na avaliação interna, para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da 

aprendizagem, constituem referencial os documentos curriculares nos termos previstos no artigo 17º e 

no nº 3 do artigo 18º, do Decreto-Lei Nº 55/2018, de 6 de julho. 

7 – A divulgação da percentagem obtida pelos alunos nos diferentes instrumentos de recolha de 

informação é obrigatória.  

ARTIGO 153º - AVALIAÇÃO EXTERNA DAS APRENDIZAGENS 

1 — A avaliação externa tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais, previstas no nº 2 do 

artigo 17º, do Decreto-Lei Nº 55/2018, de 6 de julho, enquanto denominador curricular comum, 

devendo ainda contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e de integração dos saberes 

disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

2 — As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, realizam -se no final do 2º, 5º e do 8º 

anos de escolaridade e permitem: 

a) Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, providenciando informação 

regular ao sistema educativo; 

b) Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à escola, aos professores, aos 

encarregados de educação e aos próprios alunos; 

c) Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades identificadas para cada 

aluno. 

3 — A avaliação dos alunos do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados integra a 

realização de provas finais de ciclo no final do 9.º ano de escolaridade. 

4 — A avaliação dos alunos dos cursos científico-humanísticos integra exames finais nacionais, a realizar 

no ano terminal da respetiva disciplina, nos termos seguintes: 

a) Disciplina de Português, da componente de formação geral; 

b) Disciplina trienal da componente de formação específica; 
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c) Duas disciplinas bienais da componente de formação específica, de acordo com o percurso formativo 

próprio do aluno, ou uma disciplina bienal da componente de formação específica do curso frequentado 

e a disciplina de Filosofia. 

5 — A avaliação dos alunos nos cursos artísticos especializados do ensino secundário integra a prova de 

aptidão artística. 

6 — A avaliação dos alunos nos cursos profissionais integra a prova de aptidão profissional. 

ARTIGO 154º - IRREGULARIDADES/FRAUDES 

1. Para a realização de qualquer modalidade ou tipo de prova de avaliação, os alunos não podem ter 

junto de si suportes escritos ou equipamento tecnológico não autorizados pelo professor, nem sistemas 

de comunicação móvel, nomeadamente, computadores, telemóveis e aparelhos de vídeo ou áudio, quer 

estejam ligados ou desligado; 

2. A tentativa de fraude, ou a ocorrência das irregularidades referidas no número anterior, determina a 

imediata anulação da prova pelo docente da disciplina, sem prejuízo da aplicação das medidas 

disciplinares previstas no presente regulamento; 

3. A anulação dum momento de avaliação por irregularidades e/ou tentativa de fraude pelas razões 

descritas nos números anteriores não permite a sua repetição, sendo este momento avaliado e 

contabilizado com 0%. 

 

SUBSECÇÃO VI – PRÉMIOS DE MÉRITO 

Para reconhecer os alunos que se distingam pelo seu mérito, são atribuídos prémios do 4º ao 12º anos 

de escolaridade, obedecendo a sua atribuição às regras e critérios a seguir definidos.  

ARTIGO 155º - 1º CICLO (4º ANO) 

1. Requisitos  

a) Frequência pela primeira vez no ano de escolaridade;  

b) Apresentação de um comportamento exemplar, sem qualquer ocorrência disciplinar;  

c) Menção de Bom a uma componente do currículo e às restantes Muito Bom.  

  

2. Prémios  

a) Os prémios de mérito têm natureza simbólica ou material e serão divulgados anualmente pela 

Direção.  

b) Os prémios serão entregues no dia do agrupamento, em cerimónia a realizar com convite aos 

Encarregados de Educação;  
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ARTIGO 156º - 2º, 3º CICLOS E SECUNDÁRIO 

1. Requisitos  

a) Apresentem um comportamento exemplar, sem qualquer ocorrência disciplinar;  

b) Alcancem excelentes resultados escolares (média final igual ou superior a 4,5 e nenhum nível inferior 

a 3), no caso do 2º e 3º Ciclos e média de 18 valores no caso do Secundário; 

c) Frequentem pela 1ª vez o ano de escolaridade.  

2. Prémios  

a) Os prémios de mérito têm natureza simbólica ou material e serão divulgados anualmente pela 

Direção.  

b) Os prémios serão entregues no dia do agrupamento, em cerimónia a realizar com convite aos 

Encarregados de Educação;  

SECÇÃO II – PESSOAL DOCENTE 

SUBSECÇÃO I – DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 157º - DIREITOS 

1. Os direitos específicos dos Docentes são os considerados na Legislação em vigor.  

2. Constituem ainda direitos dos Docentes do Agrupamento:  

a) Ser informado sobre a vida escolar, decisões tomadas e outros assuntos do seu interesse, 

nomeadamente, os respeitantes à realização de ações de formação;  

b) Ser informado sobre a Legislação de interesse profissional;  

c) Expor livremente os seus pontos de vista sobre a organização e funcionamento do Agrupamento;  

d) Ser informado, através de documento próprio, sobre o seu vencimento e respetivos descontos;  

e) Ter acesso aos serviços prestados pelo Agrupamento;  

f) Dispor de um cartão de identificação, que é solicitado junto dos Serviços Administrativos do 

Agrupamento;  

g) Ver assegurada a privacidade nos espaços específicos reservados aos docentes.  

 

ARTIGO 158º - DEVERES 

1. Os deveres gerais dos Docentes são os considerados na Legislação em vigor.  

2. Constituem, ainda, deveres dos docentes do Agrupamento:  

a) Desenvolver com os alunos uma relação favorável à criação de um ambiente propício à transmissão 

de conhecimentos e à aquisição de atitudes e valores;  

b) Manter relações de cordialidade, de solidariedade e de respeito mútuo com os elementos da 

comunidade educativa;  
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c) Estar atento a todos os problemas da vida do Agrupamento e participar, criticamente, na sua 

resolução;  

d) Participar em todas as reuniões para as quais venha a ser convocado, nos termos das disposições 

legais ou regulamentares aplicáveis;  

e) Colaborar com os elementos da comunidade educativa no processo de desenvolvimento do Projeto 

Educativo do Agrupamento;  

f) Colaborar nas tarefas atribuídas à estrutura de orientação educativa em que esteja integrado;  

g) Colaborar, numa perspetiva de integração, com os professores titulares de turma, no 1º Ciclo, e com 

os diretores de turma, nos 2º e 3º Ciclos e Secundário, sempre que para tal seja solicitado.  

 

ARTIGO 159º - DEVERES DOS DOCENTES NA SALA DE AULA E REUNIÕES 

1. No âmbito da sala de aula, o docente está, ainda, subordinado aos seguintes deveres:  

a) Entrar na sala de aula antes dos alunos e sair em último lugar, verificando que aquela foi deixada em 

condições de vir a ser utilizada pela turma seguinte: mesas, cadeiras e material didático arrumado e o 

quadro limpo. Caso verifique, ao entrar na sala, que esta não se encontra nas condições atrás descritas, 

deve preencher de imediato o formulário que se encontra na sala;  

b) Não sair da sala de aula, nem permitir que os alunos saiam, antes do término da aula, salvo em 

situações devidamente justificadas;  

c) Transportar da sala de docentes para a sala de aula a chave da sala e repô-la no mesmo local, no final 

da sua utilização;  

d) Marcar as faltas aos alunos ausentes e as resultantes da ordem de saída da sala de aula por motivo 

de comportamento incorreto;  

e) Registar no registo de ocorrências outras situações que o justifiquem;  

f) Desenvolver estratégias de promoção de comportamentos facilitadores das aprendizagens e de 

prevenção de comportamentos perturbadores da sala de aula.  

 

ARTIGO 160º - DEVERES DOS DOCENTES PARA COM OS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Constituem deveres específicos dos docentes para com os pais e encarregados de educação dos 

alunos:  

a) Respeitar a autoridade legal dos pais ou encarregados de educação e estabelecer com eles uma 

relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela educação e formação 

integral dos alunos;  

b) Promover a participação ativa dos pais ou encarregados de educação na educação escolar dos alunos, 

no sentido de garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem;  
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c) Incentivar a participação dos pais ou encarregados de educação na atividade da escola, no sentido de 

criar condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos;  

d) Facultar regularmente aos pais ou encarregados de educação informação sobre o desenvolvimento 

das aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, bem como quaisquer outros elementos relevantes 

para a sua educação;  

e) Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para os pais ou encarregados 

de educação que fomentem o seu desenvolvimento na escola com vista à prestação de um apoio 

adequado aos alunos.  

 

SECÇÃO III - PESSOAL NÃO DOCENTE 

SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 161º - DIREITOS GERAIS DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

1. Ao Pessoal Não Docente serão garantidos os direitos gerais estabelecidos para os funcionários e 

agentes do Estado em geral, nomeadamente o direito à remuneração, o direito à assistência médica e 

medicamentosa na doença e o direito ao tempo de serviço prestado na função pública, bem como os 

demais direitos previstos na Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 162º - DIREITOS DO PESSOAL ASSISTENTE TÉCNICO 

1. Para além dos direitos consignados na Legislação em vigor, o Pessoal Assistente Técnico tem os 

seguintes direitos:  

a) Expressar livremente as suas opiniões e sugestões relativas à orgânica do Agrupamento, através do 

representante do Pessoal Não Docente no Conselho Geral;  

b) Ser tratado com consideração e respeito por todos os que com ele contactem;  

c) Ter um ambiente propício ao desempenho da sua atividade, dispondo de material técnico adequado, 

podendo recorrer a um assistente operacional para dar conhecimento das ordens de serviço;  

d) Receber ações de formação promovidas com vista à sua valorização profissional e cultural.  

 

ARTIGO 163º - DEVERES DOS ASSISTENTES TÉCNICOS 

1. Para além dos deveres consignados na Legislação em vigor, o Pessoal Assistente Técnico tem os 

seguintes deveres:  

a) Atender todos os elementos da Comunidade Escolar com prontidão, correção e disponibilidade;  

b) Colaborar com a Diretora na divulgação de toda a Legislação em vigor de interesse para os elementos 

do Agrupamento.  
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c) Não emitir junto dos alunos ou encarregados de educação, ou permitir da parte destes, comentários 

sobre qualquer aspeto da vida escolar que não seja exclusivamente da área administrativa e de interesse 

para o Agrupamento.  

 

ARTIGO 164º - DIREITOS DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS 

1. Além dos direitos consignados na Legislação em vigor, o Pessoal Assistente Operacional tem os 

seguintes direitos:  

a) Expressar livremente as suas opiniões relativamente à organização do Agrupamento e apresentar as 

sugestões que achar pertinentes, através do representante do Pessoal Não Docente em reuniões de 

assembleia dos assistentes operacionais e no Conselho Geral; 

b) Ser tratado com respeito pelos restantes elementos da comunidade escolar;  

c) Encontrar bom ambiente e condições que possibilitem o bom desempenho das suas funções;  

d) Ser informado claramente das tarefas que lhe estão atribuídas;  

e) Ser informado da Legislação em vigor que lhe diga respeita;  

f) Receber informação plena e atempada das ações de formação em que possa participar;  

g) Participar em reuniões de revisão, de acerto e de clarificação de assuntos relativos aos diferentes 

trabalhos e aquilo que a todos possa interessar.  

 

ARTIGO 165º - DEVERES DOS ASSISTENTES OPERACIONAL 

1. Para além dos deveres consignados na Legislação em vigor, o Pessoal Assistente Operacional tem os 

seguintes deveres:  

a) Tratar com respeito os restantes elementos da comunidade escolar;  

b) Assegurar o bom funcionamento do seu setor de trabalho;  

c) Colaborar para que haja sempre ordem e bom ambiente no recinto escolar;  

d) Manter a disciplina no recinto escolar, durante as aulas e intervalos, participando à Diretora, ao 

coordenador de estabelecimento, ou quem as suas vezes fizer, as atitudes incorretas dos alunos, bem 

como qualquer ocorrência que perturbe o regular funcionamento das atividades escolares, sendo-lhe, 

no entanto, vedada a aplicação de qualquer castigo;  

e) Não permitir junto dos alunos e/ou encarregados de educação a emissão de comentários sobre 

qualquer aspeto da vida escolar que não seja estritamente da sua área de competência, evitando ainda 

emiti-los a título pessoal.  
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SECÇÃO IV - PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 166º - DIREITOS 

1. Os direitos dos pais e encarregados de educação são os consagrados na Legislação em vigor, a saber:  

a) Participar na vida do Agrupamento, individualmente ou através da respetiva Associação;  

b) Eleger representantes para os órgãos pedagógicos e de gestão de acordo com a Legislação em vigor;  

c) Ser informado sobre a Legislação em vigor e normas que lhes digam respeito;  

d) Ser informado das dificuldades e resultados de aprendizagem do seu educando, após cada um dos 

momentos de avaliação e, entre eles, semanalmente, no dia e hora fixado para esse efeito;  

e) Ter acesso a todas as informações relacionadas com o processo educativo do seu educando;  

f) Ser informado acerca das faltas injustificadas dadas pelo seu educando;  

g) Ser recebido pelos membros do Agrupamento que intervenham em assuntos relacionados com o seu 

educando;  

h) Recorrer aos órgãos de gestão competentes nos assuntos relacionados com o seu educando;  

i) Autorizar a saída do seu educando do recinto escolar durante o seu período de aulas e de acordo com 

as normas estabelecidas;  

j) Requerer a revisão das classificações atribuídas ao seu educando de acordo com a Legislação em vigor, 

em requerimento devidamente fundamentado, dirigido à Diretora;  

k) Autorizar ou recusar a participação do seu educando em atividades de complemento curricular ou de 

apoio educativo.  

2. Os pais e encarregados de educação participam no processo de avaliação do aluno através de:  

a) Indicação de sugestões /estratégias, tanto nas reuniões com o Diretor de Turma, como nos 

documentos que este faz chegar aos Encarregados de Educação. Estas sugestões/propostas serão 

transmitidas /discutidas em Conselho de Turma;  

b) Tomada de conhecimento das dificuldades não superadas e de eventuais medidas de apoio propostas 

pelo conselho de turma para o seu educando e dando parecer sobre o mesmo;  

c) Propostas de sugestões que considerem pertinentes ao processo de avaliação do aluno com vista à 

sua integração no Projeto Educativo e no Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo do 

Agrupamento.  

 

ARTIGO 167º - DEVERES 

1. São deveres dos pais e encarregados de educação para além do estipulado na Legislação em vigor:  

a) Participar ativamente no processo educativo e formativo do seu educando;  

b) Contribuir por todas as formas para a educação integral do seu educando;  
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c) Comparecer no Agrupamento sempre que tal seja solicitado;  

d) Contactar regularmente o Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, no horário 

previamente estabelecido, para obter e prestar informações sobre o seu educando;  

e) Colaborar com o Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma na busca de soluções para 

situações problema relativas ao seu educando;  

f) Fornecer ao Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma os elementos que julgue 

necessários para a formação e avaliação global do seu educando;  

g) Ser corresponsável pelos estragos causados no património escolar pelo seu educando, com obrigação 

reparar danos eventuais;  

h) Verificar regularmente a caderneta do aluno;  

i) Colaborar com o Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma na busca de soluções para 

situações problema relativas ao seu educando;  

j) Comprometer-se na resolução de problemas que envolvam os seus educandos, nomeadamente no 

que diga respeito a problemas de disciplina e absentismo escolar;  

k) Apresentar justificações de faltas dentro do prazo legal;  

l) Vigiar a realização dos trabalhos de casa;  

m) Verificar o estado de conservação dos materiais escolares;  

n) Dialogar com o seu educando sobre a vida escolar;  

o) Certificar-se que o seu educando, fora da escola, faz uma alimentação suficiente e equilibrada, em 

particularmente no que diz respeito ao pequeno-almoço, e cumpre o período de sono recomendável 

para a sua idade;  

p) Verificar e assinar as fichas de avaliação e outros trabalhos sempre que solicitados;  

q) Certificar-se de que o seu educando cumpre as regras básicas de higiene corporal e se apresenta na 

escola de forma limpa e asseada;  

r) Certificar-se de que o seu educando usa na escola roupas e acessórios de moda adequados ao 

contexto escolar e à sua idade;  

s) Cooperar com a escola no sentido de que o seu educando cumpra o disposto neste regulamento 

relativamente ao uso de telemóveis e outros aparelhos eletrónicos;  

t) Educar para o respeito, civismo e cooperação;  

u) Tratar com respeito e correção, todo os docentes e não docentes, dentro ou fora do estabelecimento 

de ensino;  

v) Conhecer o Regulamento Interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente ao seu 

educando, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu 

cumprimento integral.  

 



67 
 

SECÇÃO V - ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 168º - DEFINIÇÃO 

1. Os pais e encarregados de educação são representados pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, tendo assento nos diversos órgãos do Agrupamento definidos neste regulamento. Esta 

participação estará a cargo dos elementos por eles designados, sem prejuízo do resultado da 

representação dos pais e encarregados de educação no Conselho Geral.  

2. A Associação de Pais e Encarregados de Educação rege-se por Legislação própria.  

3. A sua atuação terá como alvo preferencial a “defesa e promoção dos interesses dos seus associados, 

no que respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos”.  

4. O funcionamento da referida Associação será totalmente autónomo do Agrupamento, sem prejuízo 

da permanente articulação e colaboração recíproca.  

 

ARTIGO 169º - DIREITOS E DEVERES 

1. São direitos e deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação os que a Legislação em 

vigor lhe confere.  

SECÇÃO VI - AUTARQUIA 

SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 170º - DIREITOS E DEVERES DA AUTARQUIA 

1. São direitos da Autarquia os consignados na Legislação em vigor.  

2. Para além dos consignados na Legislação em vigor, são deveres da Autarquia:  

a) Assegurar as atividades de Animação e de Apoio à Família: A educação pré-escolar, da rede pública, 

integra a componente educativa, que é gratuita e da competência do Ministério da Educação e Ciência, 

e a vertente de apoio à família, a qual compreende os serviços de alimentação e as atividades de 

animação socioeducativa, de responsabilidade partilhada entre o Município de Palmela e os 

Agrupamentos de Escolas do concelho, de acordo com o Protocolo de Cooperação celebrado entre o 

Ministério de Educação e Ciência e do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses. Neste contexto, o Município de Palmela promove as atividades de animação 

socioeducativa, nos Jardins-de-infância da rede pública, partilhando responsabilidades com os 

Agrupamentos de Escolas e educadores titulares de grupo, organizando ofertas diversificadas e 

garantindo que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 

associadas à aquisição das competências básicas. A oferta de atividades de animação socioeducativa 

visa permitir a concretização da escola a tempo inteiro, adaptando os tempos de permanência das 
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crianças no jardim-de-infância às necessidades das famílias, de acordo com o estipulado na Legislação 

em vigor e por regulamento municipal;  

b) Ação Social Escolar: A Ação Social Escolar traduz-se na implementação de apoios socioeducativos e 

económicos, que promovem a igualdade de oportunidades no acesso universal à escola e no combate 

às diversas formas de exclusão social e escolar, criando condições para a realização de aprendizagens 

por parte de todos alunos, construindo uma escola mais inclusiva. Os apoios de Ação Social Escolar 

constituem uma modalidade de apoio socioeducativo e económico, destinado aos alunos e crianças, 

residentes no concelho de Palmela, inseridos em agregados familiares cuja situação económica 

determina a necessidade de comparticipações, para fazer face aos encargos com refeições, livros e outro 

material necessário ao prosseguimento da sua escolaridade;  

c) Os apoios de Ação Social Escolar da responsabilidade do Município de Palmela referem-se aos auxílios 

económicos (apoio para livros e material escolar) dos alunos, do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

fornecimento de refeições para as crianças da Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, da rede 

pública, de acordo com a Legislação em vigor e por Regulamento Municipal;  

d) Transportes Escolares: O transporte escolar é gratuito para os alunos do ensino básico e destina-se a 

assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e possibilitar a continuação de estudos até 

conclusão do ensino secundário. O acesso ao transporte escolar é garantido aos alunos matriculados em 

estabelecimentos de ensino da sua área de residência, em conformidade com a Legislação em vigor e 

Regulamento Municipal; Embora o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, determine a oferta de 

transporte escolar aos alunos do ensino básico e secundário, que residem a mais de 3 Km ou 4Km dos 

Estabelecimentos de Ensino, respetivamente sem ou com refeitório, é objetivo da Câmara Municipal 

diminuir essa distância para 2Km, tendo em conta as acessibilidades existentes no concelho, 

procurando, desta forma, proporcionar melhores condições de acesso ao ensino.  

A rede de transportes escolares do concelho de Palmela integra a rede de transportes públicos, que 

serve os locais dos estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos, e uma rede complementar 

de circuitos especiais e municipais, destinando-se esta última aos alunos que residem em localidades 

que não dispõem de estabelecimentos de ensino acessíveis a pé, em termos de distância ou de tempo, 

nem de transportes públicos, sendo-lhes facultado um esquema adequado de transporte escolar.  

e) Assegurar o cumprimento dos protocolos de parceria entre a Câmara Municipal de Palmela e o 

Agrupamento.  

 

CAPÍTULO V- SERVIÇOS DE APOIO À AÇÃO EDUCATIVA/SALAS ESPECÍFICAS 
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SECÇÃO I - INSTALAÇÕES 

ARTIGO 171 º - ÂMBITO 

1. As instalações do Agrupamento compreendem todas as áreas interiores e exteriores rodeadas pelos 

muros e gradeamentos que envolvem os edifícios escolares.  

2. Todos os espaços estão ao serviço da comunidade escolar mediante regras de utilização, 

funcionamento e acesso próprios que devem constar nos respetivos regimentos quando tal se julgue 

necessário.  

3. Os regimentos internos devem ser elaborados pelos responsáveis de cada setor, de acordo com 

diretrizes constantes neste regulamento e posteriormente aprovados pela Diretora.  

 

SUBSECÇÃO I – SALAS 

ARTIGO 172º - SALAS DE INFORMÁTICA, ARTES E LABORATÓRIOS 

1. As salas de informática, de artes e os laboratórios destinam-se preferencialmente às aulas das 

disciplinas de Informática, Educação Visual, Educação Tecnológica, Ciências Naturais e Físico-Química, 

respetivamente.  

 

ARTIGO 173º - SALAS DE AULA 

1. As salas de aula devem estar devidamente identificadas, de forma a facilitar o acesso dos vários 

elementos da comunidade escolar.  

2. Só têm acesso às salas de aula os professores, os alunos nas atividades escolares e os funcionários no 

exercício das suas funções.  

3. Todo o material existente nas salas de aula deverá estar inventariado e em perfeitas condições de 

utilização pela comunidade escolar.  

4. Sempre que se registe extravio ou danificação de equipamentos/materiais será elaborado um auto 

de ocorrência. Provando-se que se tratou de um ato não acidental o mesmo será reposto ou pago pelo 

provocador do dano.  

5. O material referente a cada disciplina é da responsabilidade do Coordenador de Departamento, 

Representante do Grupo Disciplinar ou do Diretor de Instalações, caso exista o cargo, ao qual deve ser 

solicitada autorização/permissão para a sua utilização se não pertencer ao Grupo Disciplinar.  

6. Nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, o material didático, o equipamento 

audiovisual e informático existente nas salas de aula e espaços anexos, é da responsabilidade do 

Coordenador/Representante de Estabelecimento e dos Educadores e Professores Titulares de Turma.  
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ARTIGO 174º - SALA DE DIRETORES DE TURMA 

1. A sala dos Diretores de Turma destina-se à realização de tarefas relacionadas com a função de Diretor 

de Turma.  

 

ARTIGO 175º - GABINETE DE ATENDIMENTO AO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. O Gabinete de Atendimento aos encarregados de educação destina-se à receção aos encarregados de 

educação em privacidade.  

 

ARTIGO 176º - SALA DE TRABALHO DOS PROFESSORES 

1. A sala de trabalho dos professores destina-se à realização de tarefas relacionadas com a prática letiva 

e reuniões de trabalho.  

ARTIGO 177º - SALA DOS PROFESSORES 

1. Esta sala destina-se, exclusivamente, à permanência dos docentes nos intervalos dos tempos letivos, 

nos tempos livres e em atividades relacionadas com a sua função.  

2. É permitida a utilização desta sala pelo Pessoal Não Docente quando no exercício das suas funções.  

3. Todas as informações de interesse para os docentes serão afixadas em placares, enviadas por correio 

eletrónico e poderão ser publicadas na página do Agrupamento ou na plataforma Moodle.  

4. Nesta sala existem cacifos para utilização por parte do pessoal docente.  

 

ARTIGO 178º - SALA DE PESSOAL NÃO DOCENTE 

1. Esta sala destina-se a ser utilizada pelo Pessoal Não Docente em momentos de pausa laboral.  

 

SUBSECÇÃO II - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

ARTIGO 179º - ESPAÇOS DESPORTIVOS 

1. Os espaços desportivos da escola sede são constituídos por um campo polidesportivo exterior, e 

balneários, bem como todo o espaço envolvente ao polidesportivo.  

2. A utilização das instalações desportivas é prioritariamente feita durante as aulas de Educação Física 

ou outras atividades no âmbito do desporto escolar.  

3. A utilização das instalações desportivas e dos materiais postos à disposição da Comunidade Escolar 

obedecem a normas próprias, definidas em Regulamento de Utilização das Instalações Desportivas.  

 

SUBSECÇÃO III - OUTROS ESPAÇOS 

ARTIGO 180º - ACESSOS 

1. A escola sede possui acessos para peões e veículos.  
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2. A circulação dos veículos deverá ser feita de acordo com sinalização adequada salvaguardando todas 

as normas de segurança.  

 

ARTIGO 181º - ESPAÇOS AJARDINADOS 

1. Os espaços ajardinados fazem parte integrante das escolas. Sempre que possível serão estabelecidas 

regras de manutenção e limpeza destes tornando as escolas mais acolhedoras.  

 

ARTIGO 182º - RECREIO 

1. É um espaço que se destina ao convívio dos alunos, à realização das atividades lúdicas e à realização 

de atividades letivas, quando o planeamento da aula o justifique.  

2. As atividades desenvolvidas neste espaço não devem prejudicar os trabalhos escolares a decorrer no 

interior dos edifícios, nem danificar os materiais escolares e instalações.  

 

SECÇÃO II - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

ARTIGO 183º - ÂMBITO 

1. Neste serviço pode ser solicitada/tratada toda a documentação que se prende com:  

a) Matrículas;  

b) Certificados;  

c) Vencimentos;  

d) Declarações diversas; 

e) Processo individual.  

2. O horário deverá estar afixado em local visível.  

3. Em caso de dúvida deverão consultar-se as normas previstas para a administração pública de acordo 

com as quais este serviço deverá reger as suas atividades.  

 

SECÇÃO III - OUTROS SERVIÇOS 

ARTIGO 184º - PORTARIA 

1. Todos os membros da comunidade escolar devem ser sempre portadores de um documento de 

identificação, que deve ser exibido sempre quando solicitado por um docente ou por um assistente 

operacional.  

2. Todos os elementos exteriores à escola que pretendam entrar no recinto escolar, devem dirigir-se 

ao funcionário de serviço ou ao professor do estabelecimento do ensino pré-escolar e/ou do 1º ciclo, 

que registará em documento próprio, a sua identificação, bem como o assunto a tratar pelo visitante.  
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3. O visitante, depois de atendido, deverá entregar na portaria o documento de visita devidamente 

assinado pelo funcionário de serviço ou pelo professor do estabelecimento do ensino pré-escolar e/ou 

do 1º ciclo. Do documento deve constar a hora em que o atendimento terminou.  

 

ARTIGO 185º - RECEÇÃO/PBX 

1. As chamadas pedidas pela Diretora, pelos Serviços Administrativos e pelos docentes são considerados 

serviço oficial sempre que estejam relacionados com a prática letiva e não letiva.  

 

ARTIGO 186º - REPROGRAFIA 

1. Os serviços da reprografia da escola sede são assegurados por um assistente operacional e estão à 

disposição de toda a comunidade educativa mediante regras e normas de utilização a definir em 

regulamento próprio.  

2. O horário de funcionamento da reprografia deve ser exposto em local visível junto às suas instalações.  

3. Os trabalhos de fotocópias devem ser requisitados com uma antecedência de 48 horas.  

4. As normas de requisição deste serviço e as regras do uso das suas instalações e equipamentos serão 

afixadas em local apropriado.  

 

ARTIGO 187º - CACIFOS DOS ALUNOS 

1. A utilização dos cacifos deverá respeitar as seguintes normas:  

a) O encarregado de educação deverá, em documento próprio, disponibilizado na reprografia da escola, 

tomar conhecimento do regulamento de utilização dos cacifos dos alunos. O regulamento encontra-se 

para consulta na reprografia e na página do Agrupamento;  

b) No mesmo documento deverá assinalar o nome do educando, turma e número, bem como a 

modalidade de pagamento de uma caução;  

c) Com a apresentação do documento, o pagamento deve ser feito na reprografia da escola através em 

numerário. Será entregue um comprovativo sobre o valor pago;  

d) O cacifo será disponibilizado perante a apresentação do comprovativo de pagamento e deverá ser 

fechado com um cadeado pessoal adquirido pelo aluno;  

e) O aluno deverá entregar uma cópia da chave à assistente operacional da reprografia, que lhe será 

devolvida no final do ano, depois de verificado o estado do mesmo;  

f) Caso opte por utilização partilhada, o cacifo só será disponibilizado após apresentação do 

comprovativo de pagamento de ambos os alunos;  
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g) A caução será devolvida, caso não se tenham verificado estragos no respetivo cacifo, até ao dia 31 de 

julho de cada ano letivo. Para tal, o encarregado de educação deverá apresentar o comprovativo de 

pagamento nos serviços administrativos da escola;  

h) Caso não seja efetuado o pedido de devolução da respetiva caução, até à data prevista, a mesma 

reverterá a favor do agrupamento; 

i) No final do ano letivo, o aluno deverá retirar todos os pertences dos cacifos, bem como o cadeado;  

j) A ocupação indevida de um cacifo implica a sua abertura, bem como a remoção e apreensão do seu 

conteúdo, a reclamar até ao final do mês de julho do ano letivo em questão;  

k) O aluno poderá, em qualquer altura, renunciar ao uso do cacifo. Em caso de renúncia terá direito ao 

reembolso da caução devendo para o efeito apresentar o comprovativo de pagamento;  

l) O aluno que utilizar o cacifo será responsável pela sua conservação e manutenção do interior do 

mesmo;  

m) Qualquer dano que ocorra deverá ser comunicado ao assistente operacional responsável pelo setor 

e por este à Diretora do Agrupamento.  

2. Responsabilidade:  

a) O aluno é o único responsável pelos materiais, equipamentos e outros bens que estiverem dentro do 

seu cacifo. Deve evitar-se a colocação de alimentos e medicamentos no cacifo.  

b) Qualquer aluno que guarde no seu cacifo material que possa vir a causar danos, quer ao equipamento, 

quer aos objetos guardados noutros cacifos, terá de assumir todas as consequências daí resultantes.  

c) No interior e exterior do cacifo não podem ser feitas inscrições a tinta ou outro material riscante, nem 

podem ser afixados materiais de difícil remoção.  

d) Sempre que verifique no seu cacifo qualquer dano ou situação anómala, o aluno deverá dar 

imediatamente conhecimento ao assistente operacional responsável pelo piso.  

e) A Direção do AEJS não se responsabiliza pelos objetos colocados no interior dos cacifos, nem pelo seu 

eventual desaparecimento.  

3. Por questões pedagógicas e de segurança, a Direção do AEJS reserva-se o direito de verificar os 

conteúdos dos cacifos sempre que considerar necessário, mesmo sem a permissão do seu utilizador.  

4. Qualquer situação omissa a este regulamento será resolvida pela Diretora do Agrupamento.  

 

ARTIGO 188º - PAPELARIA 

1. O horário de funcionamento da papelaria deve ser exposto em local visível junto às suas instalações.  

2. As normas deste serviço, as regras de uso das suas instalações e equipamentos e os preços dos 

produtos devem ser afixadas em local visível.  
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ARTIGO 189º - CARTÃO ELETRÓNICO 

1. O Cartão de Identificação Escolar tem, como a própria designação indica, a função de identificar o 

aluno quer dentro do recinto escolar quer no exterior, possibilitar o pagamento de bens e serviços na 

escola e controlar as entradas e saídas, consultar avaliação de final de período, entre outras.  

1.1. O aluno deve ser portador deste cartão sempre que se encontra no recinto escolar ou nas 

suas imediações.  

1.2. Por se tratar de um documento de identificação não devem ser afixados autocolantes nem 

se deve escrever sobre ele nem desenhar de modo a alterar as imagens e/ou a foto sob pena de o cartão 

ser apreendido e implicar a aquisição de uma nova via.  

2. Conforme vem mencionado no próprio cartão, “a utilização deste cartão é pessoal e intransmissível”.  

2.1. Em qualquer dos setores a que o aluno se apresente, Portaria, Bar, Refeitório, 

Papelaria/Reprografia, os funcionários confirmam a foto do aluno constante no cartão. No caso de não 

conformidade entre a foto e o aluno, o cartão é apreendido, podendo significar fraude ou tentativa de 

fraude, estando o aluno sujeito a processo disciplinar.  

3. Todos os alunos são obrigados a passar o cartão na Portaria pelo leitor existente, de forma a indicar 

a sua entrada ou saída no recinto escolar.  

3.1. O aluno, ao não validar a sua entrada, ficará impossibilitado de utilizar o cartão nos diversos 

setores da escola considerando-se ausente do recinto escolar (tornando-se, assim, da responsabilidade 

do Encarregado de Educação todo e qualquer incidente ocorrido ao seu educando).  

3.2. Quando, na saída de um aluno, o sistema der a informação de que não está autorizado a 

fazê-lo, o mesmo será impedido pelo funcionário de serviço.  

3.3. Poderá incorrer em processo disciplinar o aluno que apesar de lhe ser indicada a não 

permissão de saída, o fizer, desrespeitando desta forma a informação constante no sistema e a ordem 

dada pelo funcionário de serviço.  

3.4. As informações produzidas pelo sistema de controlo de acessos à escola, poderão ser 

fornecidas pelo Diretor de Turma ao encarregado de educação, a pedido do mesmo e em casos que seja 

necessário comprovar a presença ou ausência do aluno na escola.  

4. Qualquer aluno que não seja portador do cartão, por esquecimento, extravio ou por se encontrar 

danificado, deve ser identificado pelo funcionário de serviço na Portaria, utilizando impresso próprio.  

4.1. Aos alunos que nos dias seguintes se apresentem novamente sem cartão poderá ser‐lhes 

negada a entrada no recinto escolar.  

5. O encarregado de educação pode em qualquer momento (através da internet – GIAE Online) obter 

informações sobre o seu educando ou por exemplo limitar saldos e comprar senhas, bastando para isso 

aceder à página https://www.giae.pt/cgi-bin/WebGiae.exe/login?codescola=121265 e introduzir os 

dados de acesso (fornecidos com o cartão).  



75 
 

6. Os carregamentos podem ser efetuados na papelaria.  

7. Em caso de perda do cartão, deve o encarregado de educação solicitar um novo cartão, mediante o 

respetivo pagamento. 

 

Artigo 190º - REFEITÓRIOS 

1. O refeitório deve funcionar no período compreendido entre as 12 e as 14 horas e o seu horário 

de funcionamento deve estar exposto em local visível, junto às instalações. Caso seja necessário 

efetuar a alteração do horário de funcionamento do refeitório, o mesmo deve ser afixado nos 

locais próprios. 

2. As normas de requisição deste serviço e as regras do uso das suas instalações e equipamentos 

devem ser afixadas em local apropriado. 

3. O acesso às refeições depende da marcação. O não cancelamento das refeições até às 15:30h 

do dia anterior à falta implica a perda do valor pago pela refeição. 

4. A marcação das refeições na EBS José Saramago é feita através do cartão do aluno, ou na 

plataforma do GIAE, no dia anterior ao seu consumo, até às 15h00, sendo devida uma taxa 

adicional no montante previsto pela lei em vigor, quando tal não se verifique. 

5. Na EBS José Saramago, a marcação de senha de refeição no próprio dia, é passível de ser feita 

até às 10 horas, podendo estar condicionada ao número de refeições ainda disponíveis. 

6. O preço da refeição é determinado pela Legislação em vigor. 

7. É proibida a manipulação de dinheiro por parte dos funcionários de serviço no refeitório. 

8. Podem utilizar os refeitórios os alunos, professores e pessoal não docente da escola e ainda 

outros elementos devidamente autorizados pela Diretora. 

9. É da responsabilidade dos utentes deste serviço passar o cartão no leitor existente no refeitório 

para o efeito. 

10. No início de cada semana, a ementa deve ser exposta nas instalações dos refeitórios, na 

papelaria, na secretaria e na sala de professores. 

11. Por razões de saúde, devidamente justificadas com declaração médica e por razões religiosas, 

podem ser confecionadas refeições de dieta que, no entanto, não devem ultrapassar o custo da 

refeição normal. 

12. No refeitório da EBS José Saramago: 

a. As refeições servidas são de acordo com as ementas emanadas da DGESTE.  
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b. Ao membro da direção responsável pelos refeitórios, compete fazer cumprir o 

estabelecido no caderno de encargos de acordo com o contrato entre a DGESTE e a 

empresa prestadora de refeições e a autarquia. 

c. À empresa responsável pela prestação deste serviço compete cumprir o estabelecido 

no caderno de encargos de acordo com o contrato entre a DGESTE e a empresa 

prestadora de refeições, bem como:  

i. Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as normas de funcionamento do 

refeitório;  

ii. Cumprir rigorosamente todas as ordens emanadas do Diretor; 

iii. Respeitar e fazer respeitar as mais rigorosas normas de higiene e segurança 

alimentar previstas na legislação em vigor; 

iv. Prestar um atendimento afável e célere a todos os utilizadores. 

13. Ao membro da direção responsável pelos refeitórios, compete cumprir o estabelecido no 

caderno de encargos de acordo com o contrato entre a DGESTE e a empresa prestadora de 

refeições e a autarquia. 

14. À empresa responsável pela prestação deste serviço compete cumprir o estabelecido no 

caderno de encargos de acordo com o contrato entre a DGESTE e a empresa prestadora de 

refeições, bem como: 

a) Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as normas de funcionamento do refeitório; 

b) Cumprir rigorosamente todas as ordens emanadas da Diretora; 

c) Respeitar e fazer respeitar as mais rigorosas normas de higiene e segurança alimentar previstas 

na Legislação em vigor; 

d) Prestar um atendimento afável e célere a todos os utilizadores. 

 

ARTIGO 191º - BAR 

1. O horário de funcionamento do bar deve estar exposto em local visível junto às suas instalações.  

2. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível.  

3. As normas de utilização deste serviço e as regras de uso das suas instalações e equipamentos devem 

ser afixadas em local visível.  

4. Têm acesso ao bar da escola os membros da comunidade escolar e outros elementos devidamente 

autorizados pela Diretora, portadores do respetivo cartão eletrónico ou de senha.  

5. O pagamento dos produtos faz-se através do cartão eletrónico previamente carregado em locais 

próprios na escola ou de senha previamente adquirida na papelaria para o efeito.  
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6. É proibido o manuseamento de dinheiro por parte dos funcionários de serviço no bar.  

 

CAPÍTULO VI - REGIME DE FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

SECÇÃO I - FUNCIONAMENTO GERAL 

ARTIGO 192º - OFERTA EDUCATIVA 

1. O AEJS assegurará aos seus alunos a frequência dos seguintes níveis de ensino:  

a) Pré-escolar;  

b) 1º Ciclo;  

c) 2º Ciclo;  

d) 3º Ciclo;  

e) Secundário. 

 

ARTIGO 193º - CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

1. A constituição de grupos/turmas é baseada nos normativos legais, nas propostas dos conselhos de 

docentes, dos conselhos de turma e do Conselho Pedagógico, prevalecendo critérios de natureza 

pedagógica definidos no Projeto Educativo do Agrupamento.  

2. Os pedidos formulados pelos encarregados de educação, sempre que possível, devem ser respeitados, 

desde que devidamente fundamentados.  

3. A formação de turmas do 1º ano de escolaridade será feita preferencialmente pelo 

Coordenador/Representante de Estabelecimento, Professores do 1º ano e Educadoras, sob a 

coordenação da Diretora ou em quem esta delegue essa função.  

4. A formação de turmas do 2º, 3º Ciclo e Secundário, será feita pela Diretora ou por quem esta delegue 

essa função.  

5. A Diretora, por razões de serviço, para garantir os princípios enunciados na Legislação em vigor e na 

sequência das competências que lhe estão atribuídas, reserva a possibilidade de proceder a alterações 

às propostas enunciadas pelos conselhos de docentes, conselhos de turma, Diretores de Turma ou pais 

e encarregados de educação, sobre esta matéria. 

6. PRÉ-ESCOLAR:  

a) Na Educação Pré-escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 

crianças, não podendo ultrapassar esse limite, embora, quando se trate de grupo homogéneo de 

crianças de 3 anos de idade, não possa ser superior a 15 o número de crianças confiadas a cada 

educador. Deve ser respeitada em cada grupo de crianças a heterogeneidade de crianças por género;  

b) Na renovação de matrícula na Educação Pré-escolar deve ser dada prioridade às crianças que 

frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar;  
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c) Terminado o período de matrícula, se não houver vaga, as crianças inscritas, fora de prazo, integram 

a lista de espera.  

7. 1º CICLO:  

a) As turmas, sempre que possível, mantêm a sua constituição na transição entre anos letivos;  

b) Um aluno retido no 1º, 2º ou 3º ano de escolaridade pode integrar até ao final do ciclo a turma a que 

já pertencia, por decisão da Diretora, sob proposta do Professor Titular de Turma, ouvido o Conselho de 

Docentes/Ano;  

c) Na formação de turmas do 1º ano deverão ser tidas em linha de conta as informações das educadoras 

de infância;  

d) Na formação de turmas do 1º ano, e para o caso dos alunos oriundos de outros estabelecimentos de 

Educação Pré-escolar externos ao Agrupamento, não sendo possível manter o grupo de origem na sua 

totalidade, dever-se-á formar pequenos grupos de continuidade;  

e) Sempre que possível, devem ser formadas turmas com apenas um nível de escolaridade;  

f) De acordo com a ordem de inscrição nos Serviços Administrativos, os alunos que realizaram a sua 

inscrição fora do prazo serão colocados após a todos aqueles que efetuaram a matrícula dentro do 

prazo, exceto os alunos com Necessidades Educativas Especiais comprovadas pela Educação Especial do 

Agrupamento, que têm prioridade de colocação.  

8. 2º CICLO:  

a) Na formação de turmas do 5º ano, sempre que possível, mantêm-se as turmas provenientes do 1º 

Ciclo;  

b) As referências pedagógicas oriundas do professor do 1º Ciclo (5º ano), ou indicações do Diretor de 

Turma/Conselho de Turma (6º ano) deverão ser consideradas;  

c) O parecer dos serviços especializados anexo ao processo deverá ser analisado e tido em conta;  

d) A distribuição dos alunos com NEE pelas diversas turmas, deverá seguir as orientações da Educação 

Especial;  

e) A distribuição equitativa dos alunos retidos, seguirá, sempre que possível, as indicações do Diretor de 

Turma e Conselho de Turma anteriores;  

f) Os níveis etários bem como o equilíbrio entre géneros deverão ser considerados na constituição de 

turmas;  

g) Consideração de um número equilibrado entre géneros;  

h) A distribuição das transferências, após o processo de constituição, será feita conforme a 

disponibilidade no momento da inclusão.  

9. 3º CICLO E SECUNDÁRIO  

1. Nas turmas do 3º Ciclo e Secundário, mantém-se o objetivo da continuidade do grupo-turma, pelo 

que, na transição entre os anos de escolaridade deste ciclo, mantém-se a estrutura global da turma, 
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podendo haver alterações sempre que se verifique que o número de alunos de uma turma que 

transitaram permite o número mínimo de alunos por turma.  

2. Os critérios para constituição de turmas são:  

a) Distribuição equilibrada dos alunos retidos;  

b) Considerar as referências pedagógicas oriundas do Diretor de Turma/Conselho de Turma;  

c) Parecer de serviços especializados anexo ao processo;  

d) Distribuição dos alunos com NEE pelas diversas turmas, segundo orientações da Educação Especial;  

e) Consideração dos níveis etários na constituição de turmas;  

f) Consideração de um número equilibrado entre géneros.  

ARTIGO 194º - CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO LETIVO 

1. Como princípio orientador, na distribuição de serviço, deverá atender-se ao perfil do docente, quer a 

nível do grau de desempenho do cargo, bem como à experiência do mesmo.  

2. No que respeita à Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, estabelecem-se os seguintes 

critérios de distribuição de serviço letivo:  

a) Graduação profissional conjugado com a opção voluntária do docente;  

b) Continuidade pedagógica ao longo de um ciclo de estudos.  

3. Relativamente aos docentes do 2º e 3º Ciclos e Secundário, os critérios de distribuição de serviço 

letivo são, por ordem de prioridade, os seguintes:  

a) Graduação profissional;  

b) Continuidade pedagógica ao longo de um ciclo de estudos;  

c) Outros que se coadunem com a gestão curricular dos respetivos departamentos.  

4. A distribuição do serviço docente, no 2º ciclo, deve assegurar que cada docente lecione à mesma 

turma as disciplinas, ou áreas disciplinares, relativas ao seu grupo de recrutamento.  

5. Sempre que possível, devem ser atribuídas turmas de um mesmo ano de escolaridade ao mesmo 

grupo de professores para, desse modo, facilitar a organização do trabalho do conselho de turma.  

 

ARTIGO 195º - CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 

1. De acordo com a Legislação em vigor, foram definidos os seguintes critérios:  

a) A responsabilidade última da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da 

competência da Diretora;  

b) A elaboração de todos os horários obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem pedagógica de 

acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento;  

c) Procurar-se-á manter a continuidade do professor na turma, bem como do Diretor de Turma, desde 

que não existam motivos, devidamente fundamentos, que aconselhem a sua substituição;  
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d) O esquema de funcionamento é definido em função da previsão do número de turmas, número de 

tempos curriculares de cada ano e capacidade dos respetivos espaços, obedecendo aos seguintes 

regimes:  

- Educação Pré-escolar – das 9:00 às 15:00 

- 1º Ciclo – das 9:00 às 15:45  

- 2º, 3º Ciclo e Secundário – das 8:25 às 19:00  

f) A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de blocos/tempos letivos devidamente 

definidos quanto ao seu início e conclusão;  

g) Nos 2º, 3º Ciclos e Secundário as aulas serão organizadas em blocos de 50 minutos;  

h) O período mínimo destinado ao almoço será de 1 hora;  

i) As aulas práticas de Educação Física só poderão iniciar-se 1 hora após o término do período definido 

para o almoço, no seu horário;  

j) A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços específicos. No 

entanto, procurar-se-ão concentrar as aulas de cada turma dos 2º, 3º Ciclos e Secundário e as várias 

disciplinas, especialmente as disciplinas teóricas, na parte da manhã e numa mesma sala (5º e 6º ano), 

exceto nas disciplinas que exigem uma sala específica; 

k) No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados e deverão distribuir-se 

equitativamente de segunda a sexta-feira; 

l) Nos 2º, 3º Ciclo e Secundário, nenhuma turma poderá ter mais do que 5 segmentos de 50 minutos 

consecutivos. O número de segmentos não deve ser superior a 8 tempos, em cada dia de aulas;  

m) Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não 

frequência de Educação Moral e Religiosa pela totalidade dos alunos;  

n) Dever-se-á procurar evitar que as aulas de uma mesma disciplina, à mesma turma, tenham lugar em 

dias consecutivos;  

o) As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos à Língua 

Estrangeira I e vice-versa;  

p) Será feito desdobramento às disciplinas previstas na Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 196º - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS 

1. O regime de funcionamento das atividades letivas da Educação Pré-escolar e do 1º ciclo circunscreve-

se ao horário normal, à exceção dos estabelecimentos em que o número de turmas obrigue a fazer 

horário duplo, com a devida autorização da Tutela.  
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2. As atividades letivas, na Escola Básica e Secundária José Saramago, funcionam dentro do horário 

diurno sendo o mesmo aprovado pelo Conselho Geral mediante proposta da Diretora, no final de cada 

ano letivo, consoante as necessidades.  

3. O período de funcionamento das atividades será afixado em local de fácil acesso aos envolvidos, e/ou 

comunicado aos mesmos.  

4. O horário de funcionamento dos serviços da escola sede será afixado em local próprio 

salvaguardando, sempre que possível, os interesses dos utentes.  

5. É permitido aos alunos da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo, entrarem nos estabelecimentos de 

ensino 15 minutos antes do início das atividades letivas. 

6. Todos os pagamentos, tais como de visitas de estudo, fotografias, cacifos, etc., serão realizados na 

papelaria da escola sede. O pagamento não será aceite depois de expirada a data limite. 

ARTIGO 197º - PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E RESPETIVOS 

INTERVENIENTES 

1. O presente Agrupamento incentivará e desenvolverá projetos que possibilitem a melhoria e oferta 

educativa, mediante proposta do Conselho Pedagógico ou da Diretora dando conhecimento/ aprovação 

ao Conselho Geral de Agrupamento.  

 

ARTIGO 198 - CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, 

CIENTÍFICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 

Considerando que o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual, define que “a 

autonomia é a faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas pela lei e pela administração educativa 

de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos 

recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e 

financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos” (ponto 1, artigo 

8º), que “o projeto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de atividades e o 

orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia” do agrupamento de escolas (ponto 1, 

artigo 9º), devendo todas as propostas de participação em atividades ser examinadas pelos órgãos com 

responsabilidade na matéria, em função do seu contributo para a concretização dos objetivos e 

pressupostos contidos naqueles documentos e que ao Conselho Geral compete “definir os critérios para 

a participação” do agrupamento “em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas” (alínea 

o), ponto 1, artigo 13º), o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas José Saramago, no exercício das 

suas competências, definiu os seguintes critérios para a participação do Agrupamento em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas:   
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a) Conformidade com o Projeto Educativo do Agrupamento: as atividades deverão apresentar-se como 

oportunidades relevantes para a concretização dos objetivos e metas constantes no Projeto Educativo;  

 b) Respeito pelo estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento e diretrizes emanadas do 

Conselho Pedagógico: a planificação, concretização e avaliação das atividades deverão estar em 

conformidade com o Regulamento Interno, bem como demais diretrizes emanadas do Conselho 

Pedagógico;  

 c) Enquadramento orçamental: a planificação das atividades deverá evidenciar uma necessária 

ponderação relativa aos seus custos, quer para o Agrupamento, quer para os pais e encarregados de 

educação, e aos seus benefícios para os alunos, sendo de promover a contenção e poupança de recursos 

financeiros;  

 d) Concordância com os objetivos gerais definidos no Plano Anual e Plurianual de Atividades e 

consequente integração nestes. 

A planificação, concretização e avaliação das atividades, enquanto ocasiões relevantes para o sucesso 

educativo dos alunos, deverão pressupor um trabalho colaborativo no âmbito departamental ou de 

grupo disciplinar e do conselho de turma/ano, de forma a promover a interdisciplinaridade e a 

rentabilizar recursos humanos e financeiros.  

As atividades deverão:  

1. Ter relação direta ou contribuir significativamente para a concretização dos objetivos das disciplinas, 

sem prejuízo dos calendários estabelecidos para a avaliação dos alunos;  

2. Ser articuladas em conselho de turma/ano ou em reunião de estabelecimento, de modo a evitar uma 

sobrecarga de ações, com impacto no cumprimento dos programas/metas curriculares das várias 

disciplinas; 

3. Integrar formas inovadoras e motivadoras de os alunos acederem ou consolidarem saberes ou 

aprendizagens das diversas disciplinas;  

4. Contribuir para a promoção e desenvolvimento das relações com a comunidade educativa;  

5. Fomentar a sensibilização para questões de segurança, ambiente e saúde;   

6. Promover os valores fundamentais estabelecidos no Projeto Educativo do Agrupamento.  

 

ARTIGO 199º - ATIVIDADES CURRICULARES 

1. À hora de entrada o docente deverá dirigir-se à sala de aula, devendo ser o primeiro a entrar e o 

último a sair. Os alunos deverão aguardar, de modo disciplinado, junto à sala de aula, a chegada do 

professor.  
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2. O professor terá que realizar diariamente o registo da aula no sistema informático, caso existam 

algumas falhas no referido sistema, o professor poderá registar o mesmo fora deste período, mediante 

solicitação à Diretora.  

3. O regime de funcionamento na Educação Pré-escolar e no 1º ciclo é o regime normal. Em caso de falta 

prevista, o professor devera informar a Diretora com 48 horas de antecedência. Quando tal não poder 

acontecer, o docente deve, com a maior brevidade, avisar a Diretora para que este possa gerir os 

recursos humanos existentes que assegurem o bom funcionamento do período letivo. Deverá também 

avisar a assistente operacional de modo a que esta consiga avisar os encarregados de educação dos 

alunos. Neste caso, proceder-se-á da seguinte maneira:  

a) Sempre que possível, o professor de apoio assegurará a atividade letiva;  

b) No caso de falta imprevista do Professor Titular da Turma, os alunos são distribuídos pelas restantes 

turmas da escola;  

c) Salvaguarda-se o direito dos pais/encarregados de educação em deixar ou não na instituição os alunos 

cujo professor está a faltar, sendo que os restantes alunos ficarão ao cuidado do professor titular de 

outra turma daquele estabelecimento de ensino.  

 

ARTIGO 200º - ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 

1. As Atividades de Complemento Curricular, no 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário, desenvolvem-se para 

além do tempo letivo dos alunos e são de frequência facultativa.  

2. Estas têm uma natureza eminentemente lúdica, cultural e formativa, a fim de contribuir para um 

maior envolvimento dos alunos nas atividades e promover a melhoria da sua educação cívica.  

3. É da responsabilidade do Agrupamento a planificação, execução, acompanhamento e avaliação das 

atividades efetuadas.  

4. As atividades de complemento curricular a desenvolver, poderão ser as seguintes:  

a) Aulas de apoio pedagógico acrescido/aulas de recuperação;  

b) Atividade interna de desporto;  

c) Clubes;  

d) Atividades de Enriquecimento Curricular (1º Ciclo);  

e) Visitas de estudo;  

f) Outras.  

 

ARTIGO 201º - REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

1. A divulgação das reuniões é feita através de convocatória afixada no placard da sala dos professores 

e será enviada por correio eletrónico.  
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2. A convocatória deve conter: destinatário; assuntos a tratar; local, data e hora da reunião; identificação 

e assinatura de quem convoca.  

3. Para as reuniões ordinárias e extraordinárias, as convocatórias devem afixar-se com a antecedência 

de, pelo menos, dois dias úteis na Sala de Professores e são enviadas por correio eletrónico.  

4. As convocatórias de reuniões que, pela sua urgência, não possam respeitar o estipulado no ponto 

três, deverão ser feitas individualmente de forma a assegurar a tomada de conhecimento por parte de 

todos os elementos convocados.  

5. Não é permitida a realização de reuniões com prejuízo das atividades letivas, salvo situações 

excecionais, devidamente fundamentadas e com autorização da Diretora.  

6. As reuniões ordinárias terão uma tolerância de início de dez minutos. Na eventualidade da ordem de 

trabalhos não ser tratada na totalidade será convocada nova reunião no prazo de 48 horas.  

7. De qualquer reunião com caráter oficial, lavrar-se-á ata em documento próprio. As atas serão 

entregues à Diretora e arquivadas na Direção, devendo os respetivos Presidentes das Reuniões ficar com 

uma cópia em sua posse.  

 

ARTIGO 202º - VISITAS DE ESTUDO 

1. As visitas de estudo devem obedecer aos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento, estar 

contempladas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e/ou nos Planos de Turma e ser encaradas 

como complemento das atividades letivas, competindo a análise das propostas apresentadas e a sua 

aprovação à Diretora.  

2. Poderão ser extraordinariamente autorizadas visitas não previstas Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento e/ou nos Planos de Turma nas seguintes situações:  

a) A pertinência dessa visita o justificar e ter sido comprovadamente impossível prever a sua necessidade 

ou a sua possibilidade no momento da definição do Plano Anual de Atividades;  

b) Surgir por proposta ou convite de entidades externas à escola e se tratar de uma visita de interesse 

relevante para a formação integral dos alunos.  

3. Nas visitas de estudo devem participar todos os alunos a quem são destinadas, salvaguardando 

situações excecionais devidamente justificadas e não imputáveis à escola.  

4. O responsável pela organização da visita de estudo, mediante a aprovação do Conselho de Turma ou 

o Professor Titular de Turma, pode sugerir à Diretora a exclusão de um aluno de uma visita de estudo se 

entender que os comportamentos habituais do mesmo indiciam algum risco para o normal decurso da 

atividade. A decisão de excluir um aluno de uma visita de estudo cabe à Diretora.  

5. Para os alunos que não participarem na visita de estudo devem ser garantidas, sempre que possível, 

atividades de substituição.  
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6. Tem estatuto de professor acompanhante qualquer professor direta ou indiretamente ligado ao 

objetivo da visita, que nela participe com o intuito de apoiar os professores dinamizadores.  

7. O Pessoal Docente e Não Docente participante na visita de estudo como acompanhantes são 

autorizados pela Diretora respeitando, sempre que possível, o rácio seguinte:  

a) Um acompanhante por cada 10 alunos na educação pré-escolar e no 1º Ciclo;  

b) Um acompanhante por cada 15 alunos no 2º, no 3º Ciclo e no Secundário;  

c) Nas atividades de Desporto Escolar deverá, sempre que possível, haver dois acompanhantes 

independentemente do número de alunos.  

8. Para efeitos de seguro escolar, o professor dinamizador da visita de estudo deve, antes da sua 

realização, entregar ao funcionário dos Serviços Administrativos responsável por essa área a lista dos 

alunos participantes.  

9. Qualquer visita de estudo carece sempre da autorização escrita dos encarregados de educação.  

10. Durante o 3º período as visitas de estudo estão sujeitas às seguintes regras:  

a) Pré-escolar – sem limitações no nº de visitas a realizar;  

b) 1º, 2º,3º Ciclo e Secundário é autorizada apenas uma visita de estudo, salvo se devidamente 

fundamentado.  

 

ARTIGO 203º - ATIVIDADES QUE EXIJAM O NÃO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS NORMAIS 

1. Qualquer atividade realizada na escola que exija o não cumprimento das atividades letivas ou de 

enriquecimento curricular normais, devem obedecer aos objetivos do Projeto Educativo do 

Agrupamento, estar contempladas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e/ou nos Planos de 

Turma e ser encaradas como complemento das atividades letivas, competindo a análise das propostas 

apresentadas e a sua aprovação à Diretora.  

2. Poderão ser extraordinariamente realizadas atividades que exijam o não cumprimento das atividades 

letivas ou de enriquecimento curricular normais não previstas no Plano Anual de Atividades, se surgirem 

por proposta ou convite de entidades externas à escola e se forem de comprovado interesse para a 

formação integral dos alunos sempre com autorização da Diretora e, se possível, após aprovação do 

Conselho Pedagógico.  

 

SECÇÃO II – OUTRAS ATIVIDADES 

ARTIGO 204º - ATIVIDADE SINDICAL 

1. O Pessoal Docente e o Pessoal Não Docente têm direito, consignado na Legislação em vigor, a serem 

representados por delegados/comissões sindicais.  

2. Todos os sindicatos têm direito a espaços próprios destinados à afixação de informação.  
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3. Sempre que possível, será prestado apoio técnico aos delegados/comissões sindicais, nomeadamente 

através da cedência de instalações e utilização da reprografia.  

 

ARTIGO 205º - INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE 

1. Todo o material afixado ou distribuído no recinto escolar deve ter a identificação dos responsáveis 

pelo seu conteúdo e pela sua afixação ou distribuição, a data em que a mesma foi efetuada e a assinatura 

de um dos membros da Direção.  

2. A afixação de informação e publicidade é feita em locais destinados a esse fim, salvo situações 

excecionais autorizadas pela Diretora.  

3. O material afixado deverá ser fácil de remover de modo que não resulte qualquer dano para as 

instalações.  

4. A remoção do material afixado é da responsabilidade de quem o afixou, devendo ser retirado logo 

que se encontre desatualizado.  

5. O tempo máximo de afixação é de dois meses, salvo situações excecionais previamente autorizadas 

pela Diretora.  

 

ARTIGO 206º - EXPOSIÇÕES E VENDAS 

1. As exposições comerciais e vendas a realizar no recinto escolar, só serão permitidas se o seu conteúdo 

não for antagónico com a função formativa da escola e após autorização da Diretora.  

2. O espaço destinado às exposições comerciais e vendas será indicado pela Diretora de acordo com as 

características do produto exposto e disponibilidade da escola.  

SECÇÃO III – PARCERIAS 

ARTIGO 207º - OBJETIVOS 

1. O Agrupamento de Escolas, de acordo com a Legislação em vigor, poderá estabelecer parcerias 

socioeducativas que garantam a iniciativa e a participação da sociedade civil na vida da escola ou que, 

de qualquer forma, venham complementar as suas necessidades.  

 

ARTIGO 208º - ENTIDADES ENVOLVIDAS OU A ENVOLVER 

1. O Agrupamento de Escolas poderá estabelecer parcerias com as diversas instituições ou entidades 

que desenvolvam atividades humanitárias, recreativas, culturais e/ou desportivas do concelho.  

2. Desde que necessárias e/ou solicitadas, poderão estabelecer-se parcerias com outras entidades.  
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SECÇÃO IV – RECINTO ESCOLAR 

ARTIGO 209º - ACESSO 

1. Têm acesso à escola os alunos, professores, assistentes operacionais, pais e encarregados de 

educação e outras pessoas, que por motivos justificados, tenham assuntos de interesse a tratar.  

2. O acesso aos espaços onde decorrem aulas fica interdito aos encarregados de educação e a todas as 

pessoas estranhas à escola, exceto nos casos devidamente autorizados pela Diretora.  

3. Acesso de pessoas ao recinto escolar:  

a) Os membros da comunidade escolar devem fazer-se sempre acompanhar de um documento que 

permita uma rápida identificação;  

b) Aos pais e encarregados de educação e aos visitantes em geral, após recolha de elementos constantes 

no bilhete de identidade, será entregue pontualmente um cartão que, indicando essa qualidade, será 

restituído à saída;  

c) Aos membros da Associação de Pais e Encarregados de Educação que façam parte dos órgãos do 

Agrupamento, poderá ser entregue um cartão de acesso emitido pelo Agrupamento, caso o solicitem.  

d) Não é permitido o acesso a pessoas que não possam cumprir o acima estipulado, exceto se houver 

autorização da Diretora;  

e) Não é permitida a entrada de quaisquer viaturas motorizadas no recinto escolar, exceto para cargas 

e descargas que, pela sua natureza, não possam ser efetuadas de outro modo;  

f) Compete ao responsável pela portaria zelar para que sejam cumpridas estas determinações.  

4. O acesso à escola, via telefónica, deve ser garantido em regime permanente, pelo que o serviço 

respetivo terá um funcionamento ininterrupto durante o horário escolar.  

5. O acesso dos alunos à zona da receção está condicionado à utilização dos serviços aí existentes.  

 

ARTIGO 210º - CIRCULAÇÃO 

1. O acesso à Sala dos Professores é interdito ao corpo discente, exceto com a devida autorização.  

2. Os alunos terão, obrigatoriamente, de mostrar o cartão de estudante sempre que lhes seja solicitado 

por um professor ou pelo assistente operacional ou de segurança. Quem o não apresentar, e não sendo 

possível provar a sua qualidade de aluno da escola, será impedido de permanecer no recinto escolar.  

 

ARTIGO 211º - SAÍDA 

1. Aos alunos não é permitida a saída do recinto escolar durante os tempos letivos, exceto quando 

tiverem cartão verde e/ou autorização escrita dos encarregados de educação.  
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ARTIGO 212º - PROCEDIMENTOS GERAIS 

1. Em situação de perigo iminente, com necessidade de evacuar espaços escolares, dever-se-á adotar os 

seguintes procedimentos, previstos no Plano de Segurança Interno:  

a) A Diretora ou o Educador/Professor responsável dará ordem de evacuação;  

b) Cada Educador/Professor deve providenciar que os alunos saiam, organizadamente, da sala de aula 

o mais rapidamente possível;  

c) O Educador/Professor será sempre o último a abandonar a sala de aula;  

d) O Educador/Professor deverá acompanhar os seus alunos e permanecer nos locais indicados pela 

Diretora ou Educador/Professor responsável ficando a aguardar instruções das autoridades 

competentes;  

e) Os alunos que se encontram em aulas deverão obedecer e cumprir as indicações dadas pelo 

Educador/Professor;  

f) Os Assistentes Operacionais deverão colaborar ativa e calmamente na transmissão rigorosa de ordens 

superiores e no acompanhamento dos alunos de acordo com o previsto no Plano de Segurança Interno;  

g) O Pessoal Docente, Não Docente e os alunos que não se encontrem em salas de aula, deverão dirigir-

se, ordeiramente, para os locais indicados pelo responsável local previsto no Plano de Segurança Interno 

e aí aguardar instruções.  

2. O não cumprimento destas disposições será objeto de procedimento disciplinar.  

3. Estas indicações e outras consideradas necessárias deverão ser objeto de divulgação junto de toda a 

comunidade escolar.  

4. As plantas de evacuação deverão estar afixadas nos locais previstos, sendo a sua vandalização objeto 

de procedimento disciplinar.  

5. Uma vez por ano devem ser realizados exercícios de simulação de situações de perigo (tremor de 

terra, ameaça de bomba, incêndio, etc.) que leve à evacuação do recinto escolar, de acordo com o plano 

de emergência.  

 

SECÇÃO V – MATERIAIS 

ARTIGO 213º - REQUISIÇÃO DE MATERIAL 

1. Todo o material deve ser requisitado pelo respetivo Pessoal Docente ou Não Docente à Diretora, em 

impresso próprio para o efeito.  

 

ARTIGO 214º - ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS 

1. Todos os Departamentos Curriculares, Clubes e demais setores de atividade devem elaborar e manter 

atualizados os inventários dos bens duradouros a seu cargo.  
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2. Considera-se “bem duradouro”, aquele que, se presume, irá ter uma duração superior a um ano.  

3. A elaboração dos inventários faz-se em impresso, onde conste:  

a) Designação do bem;  

b) Quantidades;  

c) Estado (bom/aceitável/mau);  

d) Data de aquisição.  

4. Em local visível e no espaço/instalações em que se encontram os bens deve ser afixado um exemplar 

do inventário dos bens em causa.  

5. No final de cada ano letivo é entregue à Diretora um exemplar (em formato digital) atualizado do 

inventário de cada setor com as anotações que se julguem pertinentes, nomeadamente no que se refere 

à substituição ou reparação dos equipamentos avariados.  

 

SECÇÃO VI – CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES À COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL 

ARTIGO 215º - PRINCÍPIOS 

1. Só podem ser cedidas instalações que não ponham em causa o normal funcionamento das atividades 

curriculares, extracurriculares ou outras atividades programadas e que não limitem o acesso e circulação 

dos intervenientes no processo educativo, durante o seu horário habitual.  

 

ARTIGO 216º - OCUPAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

1. Entende-se por curta duração a ocupação das instalações com reuniões, encontros e outras atividades 

que não se alonguem por mais de um dia.  

2. Os interessados devem solicitar, por escrito, a cedência das instalações com a antecedência mínima 

de cinco dias úteis.  

3. Compete à Diretora autorizar a cedência das instalações.  

 

ARTIGO 217º - OCUPAÇÃO DE MÉDIA DURAÇÃO 

1. Entende-se por média duração a ocupação das instalações com reuniões, encontros e outras 

atividades que não se alonguem por mais de dez dias seguidos ou cinco dias interpolados, com um 

intervalo máximo de um dia.  

2. Os interessados devem solicitar, por escrito, a cedência das instalações com a antecedência mínima 

de dez dias.  

3. Compete à Diretora autorizar a cedência das Instalações.  
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ARTIGO 218º - OCUPAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 

1. Entende-se por longa duração a ocupação das instalações com reuniões, encontros e outras atividades 

que ultrapassem os limites fixados para a ocupação de média duração.  

2. Os interessados devem solicitar, por escrito, a cedência das instalações com a antecedência mínima 

de trinta dias.  

3. Compete à Diretora autorizar a cedência das instalações.  

 

ARTIGO 219º - PRIORIDADE NA OCUPAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

1. Deve ser respeitada a seguinte prioridade na ocupação das instalações:  

a) Pessoal Docente e Pessoal Não Docente;  

b) Alunos;  

c) Associação de pais e encarregados de educação;  

d) Comunidade local;  

e) Outros.  

 

ARTIGO 220º - REQUISITOS 

1. Os pedidos para cedência das instalações fora do âmbito do processo de ensino e aprendizagem, 

efetuados à Diretora devem incluir nomeadamente:  

a) Identificação civil e fiscal da entidade solicitadora;  

b) Instalações que se pretendem utilizar;  

c) Objetivo do pedido;  

d) Início (hora e dia) e fim (hora e dia) da ocupação;  

e) Assinatura do responsável pelo pedido e conservação das instalações requisitadas.  

2. Depois de devidamente autorizada a cedência de instalações, será estabelecido um compromisso 

escrito, entre o Agrupamento e a entidade solicitadora, sob a forma de contrato, que inclua, 

nomeadamente:  

a) Estado do equipamento e instalações no final da sessão;  

b) Assinatura da entidade responsável pela utilização e do funcionário de apoio;  

c) A responsabilidade dos utilizadores pela conservação das instalações e equipamentos usados;  

d) A verba devida à escola e forma de pagamento ou contrapartidas.  

3. No caso de necessidade das instalações cedidas para concretização da sua atividade, ou por decisão 

superior, a escola pode denunciar, com um prazo mínimo de 48 horas, o acordo celebrado.  
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4. Pela ocupação de curta duração que não vise lucro financeiro, ou de média duração também sem 

objetivos lucrativos e de reconhecido interesse para a comunidade escolar ou local, não é devida 

qualquer importância.  

5. Nos restantes casos é devida a importância determinada pela Legislação em vigor, pagável nos 

Serviços Administrativos nos 5 dias úteis antecedentes ou, se a ocupação for sistemática e de longa 

duração nos 5 primeiros dias úteis de cada mês. Das importâncias recebidas será passado recibo.  

6. Após cada sessão de utilização das instalações, deve ser preenchido um impresso próprio, onde 

conste:  

a) Estado do equipamento e instalações no final da sessão;  

b) Assinatura do responsável pela utilização dos espaços.  

7. Caso se verifique alguma anomalia ou alteração nos equipamentos e/ou instalações, deverá a mesma 

ser reportada à Diretora, que efetuará as devidas diligências.  

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 221º - DIVULGAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

1. A Diretora divulgará, através de ordem de serviço, a data de aprovação do Regulamento Interno e os 

locais onde pode ser consultado, incluindo a página do Agrupamento na internet.  

2. O presente Regulamento deverá ser arquivado, em pasta própria, para consulta em local próprio.  

3. À Direção da Associação de Pais, membros do corpo Docente e não Docente, membros do corpo 

discente e encarregados de educação será dado a conhecer o endereço da página eletrónica onde se 

encontra disponível o Regulamento Interno de AEJS.  

 

ARTIGO 222º - REGIMENTOS INTERNOS 

1. Todas as estruturas de coordenação, administração e gestão e serviços educativos, elaboram e 

submetem à aprovação da Diretora os seus próprios regimentos internos, definindo as respetivas regras 

de organização e funcionamento.  

2. O regimento interno é elaborado ou revisto tendo em conta o previsto na Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 223º - REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

1. No ano letivo subsequente ao da aprovação, o Conselho Geral verifica a conformidade com o 

respetivo Projeto Educativo, podendo-lhe ser introduzidas alterações consideradas relevantes, por 

maioria absoluta dos votos dos membros em efetividade de funções.  

2. No início do mandato da Diretora, esta pode apresentar propostas de revisão do Regulamento 

Interno.  
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3. Quando proceder à revisão, a Diretora deve definir um período para apresentação de propostas por 

qualquer membro da Comunidade Escolar, a título individual ou integrado nos respetivos órgãos, 

estruturas ou serviços.  

 

ARTIGO 224º - CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO INTERNO 

1. Compete à Diretora zelar pelo cumprimento no disposto neste Regulamento Interno.  

 

ARTIGO 225º - INELEGIBILIDADE 

1. O Pessoal Docente e Não Docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a repreensão 

não pode ser eleito ou designado para os órgãos de administração e gestão ou para coordenadores de 

estruturas de orientação educativa nos dois, três ou cinco anos posteriores ao cumprimento da sanção, 

consoante lhe tenha sido aplicada, respetivamente, pena de multa, suspensão ou de inatividade.  

2. 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.  

 

ARTIGO 226º - OMISSÕES AO REGULAMENTO 

1. Compete à Diretora resolver os casos omissos.  

 

ARTIGO 227º - DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. A Direção do AEJS não se responsabiliza pela eventual perda ou furto de quaisquer bens ou valores 

de qualquer elemento da Comunidade Educativa. 

2. Nada que conste no presente Regulamento Interno pode contrariar a Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 228º - APLICAÇÃO 

1. O presente Regulamento Interno entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação.  

 

 

Alterações aprovadas em Reunião de Conselho Pedagógico de dia 23 de setembro de 2020. 

Alterações aprovadas em Reunião de Conselho Geral de dia 7 de outubro de 2020 
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Anexo 1 – Regimento do Conselho Geral 

 

PREÂMBULO 

1. O presente Regimento é complementar das normas legais e regulamentares aplicáveis ao Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas José Saramago, em conformidade com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e do 

Regulamento Interno da Escola. Tem por finalidade definir alguns dos procedimentos administrativos e 

o modo de funcionamento interno, do referido conselho, aplicando-se a todos os seus membros. 

2. No exercício das suas funções, os membros do Conselho Geral estão exclusivamente ao serviço do 

interesse público, devendo observar os valores fundamentais e princípios da atividade administrativa 

consagrados na constituição e na lei, designadamente os da igualdade, justiça e imparcialidade, 

competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé. 

3. Ao Conselho Geral deve ser conferido um grau de eficácia que lhe permita exercer plenamente as 

competências que lhe estão atribuídas na lei, num clima de diálogo gerador de consensos e de 

complementaridade com os restantes órgãos da escola. 

 

CAPÍTULO I - NATUREZA E ATRIBUIÇÕES 

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 

O presente regimento aplica-se ao Conselho Geral, órgão colegial de administração e gestão do 

Agrupamento de Escolas José Saramago. 

 

Artigo 2º - Definição 

1. O Conselho Geral é o órgão de Administração e Gestão constituído para efeitos de adaptação ao novo 

regime de autonomia, administração e gestão estabelecido pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

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

da atividade da escola. 

3. O Conselho Geral é o órgão de participação e representação da comunidade educativa, nos termos e 

para os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

4. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a articulação com o município faz-se, ainda, através da 

Câmara Municipal no respeito pelas competências do Conselho Municipal de Educação estabelecidas 

pelo Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro. 

5. A atividade dos membros do Conselho Geral visa salvaguardar os interesses do Agrupamento e 

promover a qualidade pedagógica, bem como o bem-estar de toda a comunidade educativa. 
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Artigo 3º - Eleição 

1. O modo de apresentação das candidaturas, a composição das listas e a eleição dos membros do 

Conselho Geral faz-se de acordo com o previsto nos artigos 14º e 15º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 

de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho 

2. Havendo uma única lista a candidatar-se, a votação faz-se nos mesmos termos e modos em que se 

faria, se houvesse várias listas a concorrer.  

 

Artigo 4º - Composição 

1. O Conselho Geral é constituído por vinte e um elementos, distribuídos pelos seguintes corpos: 

a) Sete representantes do pessoal docente; 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Cinco representantes dos pais e encarregados de educação; 

d) Um representante de alunos; 

e) Três representantes do Município Local; 

f) Três representantes da comunidade local - um da área da saúde, um de uma entidade empresarial e 

um de uma instituição particular de solidariedade social. 

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

 

Artigo 5º - Incompatibilidade 

Em observância pelo princípio constitucional da separação de poderes, não é permitido o desempenho 

simultâneo de mais de um cargo ou função a que se refere o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, sempre que daí resulte a 

designação de mesma pessoa em mais de um órgão de administração e gestão, designadamente no 

Conselho Pedagógico tal como prevê o artº 32º nº 6 daquele diploma legal. 

 

Artigo 6º - Competências 

1. Ao Conselho Geral compete: 

a) Eleger o respetivo Presidente de entre os seus membros; 

b) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21º a 23º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as 

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

c) Elaborar e rever, sempre que necessário, o seu Regimento, definindo as suas regras de organização e 

de funcionamento; 

d) Aprovar o Projeto Educativo do Agrupamento e acompanhar e avaliar a sua execução; 

e) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento; 

f) Aprovar os Planos Anual e Plurianual de Atividades dos Agrupamento; 
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g) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento; 

h) Aprovar as propostas de contratos de autonomia, ouvido o Conselho Pedagógico nos termos do artº 

33º alínea c) do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº137/2012, de 2 de julho. 

i) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento; 

j) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da 

ação social escolar; 

k) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

l) Apreciar os resultados do processo de avaliação interna do Agrupamento; 

m) Pronunciar-se sobre critérios de organização dos horários; 

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

o) Promover e incentivar o relacionamento com a comunidade educativa; 

p) Definir os critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas que servirão de base aos protocolos e acordos de cooperação a estabelecer pelo 

Diretor nos termos da alínea i) do nº 4 do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

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

q) Pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse geral para o Agrupamento, por sua iniciativa ou a 

solicitação dos restantes órgãos; 

r) Solicitar e/ou autorizar a presença de elementos estranhos a este órgão que considere imprescindíveis 

à discussão e/ou apreciação de algum dos assuntos tratados; 

s) Autorizar o Diretor, mediante proposta fundamentada deste e ouvido o Conselho Pedagógico, a criar 

assessorias técnico-pedagógicas, nos termos da lei; 

t) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei. 

2. Os documentos referidos nas alíneas f) e h) do ponto anterior só poderão ser aprovados se os mesmos 

se fizerem acompanhar do respetivo parecer emitido pelo Conselho Pedagógico, nos termos das alíneas 

b) e c) do artigo 33º, conjugado com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as 

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

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 do Agrupamento. 

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

pode delegar as competências de acompanhamento da atividade do Agrupamento de Escolas José 

Saramago, entre as suas reuniões ordinárias. 



96 
 

5. A comissão permanente referida no número anterior constitui-se como uma fração do Conselho 

Geral, respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

 

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Artigo 7º - Mandato 

1. O mandato inicia-se imediatamente após a tomada de posse dos membros do Conselho Geral e cessa 

com o ato da tomada de posse do Conselho Geral subsequente, sem prejuízo da cessação individual do 

mandato previsto no Regulamento Interno. 

2. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de 4 anos letivos, à exceção do mandato 

dos Pais e Encarregados de Educação e dos Alunos cuja duração é de 2 anos letivos. 

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

qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

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

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

mandato, respeitando o disposto no n.º 4 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 

Artigo 8º - Eleição do Presidente 

1. Todos os membros do Conselho Geral em efetividade de funções são elegíveis para Presidente. 

2. A eleição é feita através de votação nominal secreta, constituindo o primeiro ponto da ordem de 

trabalhos da primeira reunião do Conselho Geral, realizada após a cooptação dos membros 

representantes da comunidade local. 

3. O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos. 

4. Se, na primeira eleição, nenhum dos membros obtiver a maioria exigida, proceder-se-á, de imediato, 

a um segundo sufrágio, ao qual se submeterão, apenas, os dois membros mais votados na primeira 

eleição. 

 

Artigo 9º - Substituição do Presidente 

5. Em caso de manifesta necessidade e por motivos devidamente justificados, o segundo membro mais 

votado no ato de eleição do Presidente substituirá o mesmo. 

 

Artigo 10º - Competências do Presidente 

1. Ao Presidente compete: 

a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias nos termos do artigo 17º do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012; 
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b) Representar o Conselho Geral nas relações institucionais e de trabalho; 

c) Presidir às reuniões, declarar a sua abertura, suspensão e encerramento e dirigir os trabalhos; 

d) Dar a conhecer aos restantes membros do Conselho Geral todas as informações consideradas 

necessárias ao bom funcionamento do Órgão; 

e) Admitir, e colocar em discussão, propostas, reclamações ou requerimentos apresentados, 

verificando-se a sua regularidade regimental; 

f) Assinar os documentos expedidos pelo Conselho Geral; 

g) Propor, se assim o entender, secções de trabalho para acompanhamento das atividades do 

Agrupamento; 

h) Elaborar, conjuntamente com o Secretário, a súmula dos assuntos tratados, que será subscrita por 

ambos, e dada a conhecer conforme o estabelecido no ponto 2, alínea e), artigo 11º deste Regimento; 

i) Assegurar o cumprimento do Regimento e das deliberações do Conselho Geral; 

j) Desencadear o processo eleitoral do Conselho Geral do Agrupamento; 

k) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por Lei ou pelo Conselho Geral. 

2. No final do mandato, compete ao Presidente: 

a) Convocar e presidir a reuniões do novo Conselho Geral entretanto eleito, sem direito a voto, até à 

eleição do seu Presidente. 

b) Dar posse aos membros do Conselho Geral. 

 

Artigo 11º - Secretariado 

1. As reuniões serão secretariadas por um membro do Conselho Geral em efetividade de funções, 

nomeado pelo Presidente, no início de cada ano de mandato. 

2. Compete ao Secretário coadjuvar o Presidente no exercício das suas funções, nomeadamente: 

a) Proceder à conferência das presenças nas reuniões, assim como verificar em qualquer momento o 

quórum, registar as votações e servir de escrutinador; 

b) Organizar as inscrições dos membros do Conselho Geral que pretendam usar da palavra; 

c) Ordenar a matéria a submeter à votação; 

d) Lavrar as atas das reuniões que serão por si subscritas conjuntamente com o Presidente; 

e) Elaborar, conjuntamente com o Presidente, a súmula dos assuntos tratados, que será subscrita por 

ambos e divulgada a toda a comunidade educativa no placar destinado ao Conselho Geral e na página 

do Agrupamento. 

3. Na ausência do Secretário, este deverá ser pontualmente substituído por outro membro, nomeado 

pelo Presidente no início da reunião. 

 

 



98 
 

Artigo 12º - Direitos dos Membros 

Constituem direitos de cada um dos membros do Conselho Geral: 

a) Propor e integrar ou eleger e ser eleito para grupos de trabalho e comissões no âmbito do Conselho 

Geral; 

b) Apresentar propostas, requerimentos, moções e votos de louvor; 

c) Participar nas discussões, deliberações e votações; 

d) Fazer declaração de voto; 

e) Fazer constar da ata o seu voto de vencido e as razões que o justificam; 

f) Renunciar ao mandato, por motivo devidamente fundamentado, mediante declaração escrita, 

apresentada ao Presidente e aprovada pelo Conselho Geral; 

g) Exercer os demais direitos que lhe sejam conferidos pela legislação em vigor. 

 

Artigo 13º - Deveres dos Membros 

Constituem deveres dos membros do Conselho Geral: 

a) Comparecer com pontualidade às reuniões; 

b) Desempenhar, conscientemente, as tarefas que lhe forem atribuídas e os cargos para que sejam 

designados; 

c) Participar nas votações; 

d) Observar a ordem e a disciplina fixadas neste Regimento e na Lei; 

e) Contribuir para a eficácia e prestígio do Conselho Geral e para a observância do Regimento e da 

legislação em vigor. 

f) Comunicar antecipadamente, sempre que possível, ao Presidente as faltas às reuniões, apresentando 

a respetiva justificação; 

g) Apresentar as suas propostas em tempo útil. 

 

Artigo 14º - Suspensão de Mandato 

1. Os membros do Conselho Geral podem pedir ao Presidente a suspensão do seu mandato, por uma ou 

mais vezes, desde que se encontrem numa das seguintes situações: 

a) O deferimento de requerimento de substituição temporária motivado por doença, pelo exercício da 

licença por maternidade ou paternidade ou por atividade profissional inadiável; 

b) O procedimento criminal ou disciplinar, após despacho de pronúncia ou acusação. 

2. A suspensão torna-se efetiva após a tomada de conhecimento pelo Presidente do Conselho Geral, 

dando conhecimento aos restantes conselheiros. 
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3. No decurso de um ano letivo, a suspensão não poderá ultrapassar os cento e oitenta dias, sob pena 

de se considerar tal situação como renúncia, o que o Presidente declarará, submetendo a decisão a 

ratificação na primeira reunião que ocorrer. 

4. Durante o seu impedimento, os membros do Conselho Geral serão substituídos nos termos do ponto 

1, do artigo 17º do presente Regimento. 

5. Havendo renúncia ou suspensão, a convocação do membro substituto, nos termos dos números 

anteriores, compete ao Presidente do Conselho Geral e deverá ocorrer no período que medeia a 

declaração de impedimento e a realização de uma nova reunião do Conselho Geral. 

6. Caso seja o Presidente a solicitar a suspensão do mandato, deverá este dirigir o pedido por escrito, ao 

Conselho Geral, que se pronunciará. Sendo o pedido aceite, o Presidente será substituído nos termos 

do artº 9º deste Regimento, durante o período da suspensão. 

 

Artigo 15º - Cessação da suspensão 

1. A suspensão do mandato cessa, findo o período da mesma ou com o regresso antecipado do membro 

suspenso, devendo isso, neste último caso, ser comunicado por escrito ao Presidente do Conselho Geral. 

2. Os poderes do membro substituto cessam, automaticamente, com a retoma do mandato do membro 

substituído. 

 

Artigo 16º - Perda de mandato 

1. Perdem o mandato: 

a) Os membros do Conselho Geral que perderem a qualidade que determinou a sua eleição ou 

designação; 

b) Os membros do Conselho Geral que, num ano letivo, faltem a mais de três reuniões, seguidas ou 

interpoladas, sem justificação considerada válida pelo Conselho Geral. 

2. A perda do mandato dos membros do Conselho Geral que será declarada pelo Presidente, deve 

constar da ata e ser tornada pública. 

 

Artigo 17º - Cessação de Mandato dos Membros 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral pode cessar antes do seu termo: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao Presidente do Conselho Geral, fundamentando os 

motivos; 

b) Quando se verifique causa de impedimento ou fundamento de escusa ou suspeição, nos termos 

previstos no Código do Procedimento Administrativo e demais legislação em vigor; 

c) Se, entretanto, perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação; 

d) Após três faltas injustificadas. 
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2. Da decisão do Presidente relativamente à cessação de mandato dos membros do Conselho Geral, será 

dado conhecimento ao interessado, através de carta enviada por via postal. 

3. As vagas resultantes da cessação de mandato são preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, 

segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato. 

4. As vagas criadas no Conselho Geral por elementos indicados/designados são preenchidas por 

indicação da respetiva estrutura responsável. 

5. A convocação do membro substituto compete ao Presidente. Esta terá lugar no período entre a 

notificação referida no ponto 2 do presente artigo e a realização de uma nova reunião do Conselho 

Geral. 

6. Caso a cessação do mandato seja do Presidente, a segunda pessoa mais votada, no momento da 

eleição deste, assumirá o cargo.  

7. Os membros eleitos ou designados em substituição dos anteriores titulares, terminam o seu mandato 

da data prevista para conclusão do mandato dos membros substituídos. 

 

Artigo 18º - Alteração da Composição do Conselho Geral 

1. Quando algum dos membros deixar de fazer parte do Conselho Geral, por morte, renúncia, perda de 

mandato ou por outra razão que o justifique, será substituído: 

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

pertencia o titular do mandato; 

b) Por elementos a designar pela respetiva entidade, nos outros casos. 

2. A convocação do membro substituto compete ao Presidente do Conselho Geral e deverá ocorrer até 

à reunião seguinte. 

3. Esgotada a possibilidade de substituição e caso, por esse facto, o Conselho Geral fique impossibilitado 

de funcionar, sem prejuízo de comunicar a situação ao Delegado Regional dos Estabelecimentos 

Escolares, o Presidente dará início ao processo eleitoral para eleição de um novo Conselho Geral que, 

exercerá funções, até ao fim do mandato em curso. 

 

Artigo 19º - Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente, sempre que 

se justifique, na escola sede do Agrupamento de Escolas José Saramago. 

2. O Conselho Geral reúne: 

a) Quando convocado pelo Presidente; 

b) A requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções; 

c) Por solicitação da Diretora. 
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3. O Conselho Geral pode reunir em qualquer dia útil, em horário que permita a participação de todos 

os seus membros, sendo possível, de acordo com a maioria, fixar um dia da semana para a sua realização. 

4. Quaisquer alterações ao dia e hora fixados para as reuniões devem ser comunicadas a todos os 

membros do Conselho Geral, pelo meio mais expedito, de forma a garantir o seu conhecimento 

oportuno. 

5. A duração máxima das reuniões é de duas horas. Excecionalmente e de acordo com a totalidade dos 

presentes na reunião poderão prolongar-se por mais uma hora, desde que se preveja a conclusão dos 

trabalhos. 

6. Se não se verificar a condição referida no ponto anterior, a sessão será suspensa, para continuar em 

nova reunião em dia a combinar entre os presentes, e dar-se-á conhecimento aos eventuais ausentes, 

tendo em conta a urgência dos trabalhos. 

7. A nova reunião da primeira sessão suspensa não carece de convocatória uma vez que os assuntos 

constam da ordem de trabalhos anterior. 

5. Das reuniões serão lavradas atas e súmula das mesmas. 

 

Artigo 20º - Convocatórias 

1. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias são efetuadas pelo Presidente do Conselho 

Geral ou por quem o substituir nessas funções 

2. As reuniões ordinárias são convocadas com uma antecedência mínima de cinco dias úteis. 

3. As reuniões extraordinárias são convocadas com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

4. A convocatória será afixada em local próprio na sala dos professores, na sala do pessoal não docente 

da escola sede, em todos os estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento e enviada, via 

email, postal ou outra, a cada um dos restantes membros. 

5. Da convocatória constará a ordem de trabalhos, a data, a hora e o local da reunião. 

6. As convocatórias serão acompanhadas de todos os documentos necessários à discussão dos assuntos 

agendados. 

 

Artigo 21º - Votações e Deliberações 

1. As deliberações são tomadas por votação nominal, salvo as que envolvam a apreciação do 

comportamento ou das qualidades de qualquer pessoa, as quais deverão assumir a forma de escrutínio 

secreto; em caso de dúvida, o Conselho Geral deliberará a forma de votação. 

2. As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos dos membros presentes na reunião, 

salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija maioria qualificada ou maioria relativa. 

3. Não pode haver abstenções conforme o estipulado no artigo 23º do CPA; 
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4. O Presidente do Conselho Geral possuiu voto de qualidade em caso de empate, salvo nas votações 

por escrutínio secreto. 

5. Na situação de empate em votações por escrutínio secreto, proceder-se-á, de imediato, a nova 

votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte, a qual pode ser 

de caráter extraordinário, tratando-se de matéria de grande urgência; se na primeira votação dessa 

reunião se mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal. 

6. Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação, os membros do Conselho 

Geral que se encontrem ou se considerem impedidos, nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 22º - Objeto das Deliberações 

Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem de trabalhos da reunião, salvo se, 

tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos membros do Conselho Geral 

reconhecerem urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 

 

Artigo 23º - Quórum 

1. Sem prejuízo da tolerância de trinta minutos, o Conselho Geral só poderá deliberar em primeira 

convocatória quando estiver presente a maioria legal dos seus membros com direito a voto. 

2. Não comparecendo o número de membros exigido, será convocada nova reunião, com o intervalo 

mínimo de vinte e quatro horas, podendo o Conselho Geral deliberar desde que esteja presente um 

terço dos seus membros. 

3. A convocatória para a nova reunião será comunicada pelos meios mais expeditos e com a menção de 

que o Conselho Geral pode deliberar desde que esteja presente um terço dos seus membros. 

4. Quando, por falta de quórum, não se realizar qualquer reunião, haverá lugar ao registo de presenças, 

à marcação de faltas e à elaboração de ata com registo da ocorrência. 

5. Não haverá lugar à substituição dos membros do Conselho Geral que se encontrem impedidos de 

comparecer à reunião. 

 

Artigo 24º - Atas das reuniões 

1. De cada reunião será lavrada ata pelo secretário, que será colocada à votação pelo Presidente no 

início da reunião seguinte, podendo, sempre que o Conselho Geral assim decida, ser aprovada em 

minuta no final da respetiva reunião. 

2. Das atas constarão obrigatoriamente os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o 

resultado das respetivas votações, as declarações de voto, quando existam e as opiniões dos membros 

que assim o pretendam. 
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3. Tanto as declarações de voto como as opiniões referidas no número anterior deste artigo serão 

apresentadas por escrito ou ditadas pelos respetivos autores, devendo, no primeiro caso, ser numeradas 

e assinadas pelo próprio e pelo Secretário, e anexadas à ata até ao final da reunião. 

4. A ata é informatizada e as suas páginas deverão ser devidamente numeradas com referência ao total 

das mesmas. 

5. Após a sua aprovação, a ata é impressa e assinada pelo Presidente e pelo Secretário, que deverão, 

igualmente, rubricar todas as suas folhas. 

6. As atas impressas, devidamente aprovadas e assinadas, deverão ser arquivadas em local próprio, de 

acordo com a lei. 

7. No final do mandato do Conselho Geral, deverá proceder-se à compilação e encadernação de todas 

as atas, sendo lavrado um termo de abertura e de encerramento. 

 

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 25º - Alteração, Revisão, Vigência e Divulgação do Regimento 

1. O presente Regimento deverá ser revisto ordinariamente nos primeiros trinta dias do seu mandato. 

2. A revisão extraordinária deste documento é possível sempre que o Conselho Geral considere 

necessário, para o tornar mais operacional ou introduzir outras alterações decorrentes das ocorridas na 

legislação. 

3. As alterações entrarão em vigor após a sua aprovação. 

4. Este Regimento será disponibilizado a cada elemento do Conselho Geral e publicado na página do 

Agrupamento. 

 

Artigo 26º - Lacunas e omissões 

1. Fazem parte integrante do presente Regimento as normas legais aplicáveis, nomeadamente, as 

previstas no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

137/2012, de 2 de julho e no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas José Saramago. 

2. Em caso de lacunas e omissões aplicam-se, subsidiariamente, as normas legais em vigor 

designadamente as constantes no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 27º - Entrada em Vigor 

O Regimento entrará em vigor imediatamente a seguir à sua aprovação, e, sem prejuízo do disposto nos 

números 1 e 2 do Artº 25º, vigorará até ao final do mandato. 
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Anexo 2 – Regulamento Eleitoral do Conselho Geral 

 

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

da atividade da escola, com respeito pelos princípios consagrados na Constituição da República e na Lei 

de Bases do Sistema Educativo. É o órgão de participação e representação da comunidade educativa, 

devendo salvaguardar, na sua composição, a participação de representantes do pessoal docente, pais e 

encarregados de educação, do pessoal não docente, dos alunos, do município e da comunidade local. 

 

Capítulo I 

Artigo 1º - Objeto 

1 - O presente regulamento rege-se pelas normas consagradas no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

abril, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e estabelece as regras básicas 

essenciais para a eleição do Conselho Geral. 

 

Artigo 2º - Composição 

1 - O Conselho Geral será composto por representantes dos docentes, dos pais e encarregados de 

educação, do pessoal não docente, do município e da comunidade local, nos termos do artigo 12º, do 

Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, republicação do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril. 

2 - O Conselho Geral será composto por 21 membros, distribuídos da seguinte forma: 

a) Sete representantes do pessoal docente; 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Cinco representantes dos pais e encarregados de educação; 

d) Um representante de alunos; 

e) Três representantes do Município Local; 

f) Três representantes da comunidade local - um da área da saúde, um de uma entidade empresarial e 

um de uma instituição particular de solidariedade social. 

 

Capítulo II 

Artigo 3º - Abertura do Processo Eleitoral 

1 - O processo eleitoral para o Conselho Geral, terá início de acordo com o calendário em anexo e 

divulgado pelos seguintes meios: 

a) Na escola sede – no placard adstrito ao Conselho Geral; 

b) Em todas as escolas do Agrupamento – Nos locais habituais para a divulgação de informações (Pessoal 

Docente e Não Docente); 

c) Através da página eletrónica do Agrupamento www.aejs.pt. 
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2 - O Presidente do Conselho Geral sensibilizará o Município, a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, em exercício, para que sejam designados os seus representantes a este Conselho. 

3 – Aquando o referido no nº1 e nº2, do presente artigo, o Presidente do Conselho Geral convocará a 

Mesa Eleitoral. 

 

Artigo 4º - Cadernos Eleitorais 

1 - O Presidente do Conselho Geral fará entrega, quinze dias úteis antes da data marcada para a 

realização do ato eleitoral, dos cadernos eleitorais à Mesa da Assembleia Eleitoral, estando os mesmos 

disponíveis para consulta nos Serviços Administrativos do Agrupamento. 

2 – Até ao décimo dia útil seguinte à data de divulgação dos cadernos eleitorais, qualquer eleitor poderá 

reclamar por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Geral, qualquer irregularidade patente nos 

cadernos eleitorais. 

3 – A Mesa das Assembleias Eleitorais decidirá das reclamações, em reunião realizada expressamente 

para o efeito, no dia subsequente ao fim do prazo mencionado no número anterior, procedendo na 

mesma reunião às eventuais correções e à afixação de imediato dos cadernos definitivos. 

 

Artigo 5º - Corpos Eleitorais 

1- O corpo eleitoral do Pessoal Docente é constituído por todos os educadores/professores e 

formadores em exercício de funções neste agrupamento de escolas. 

2 - O corpo eleitoral do Pessoal Não Docente é constituído por todos os assistentes técnicos, assistentes 

operacionais e técnicos especializados em exercício efetivo de funções no Agrupamento. 

3 - O corpo eleitoral dos Pais e Encarregados de Educação integra todos os pais ou encarregados de 

educação com filhos ou educandos matriculados no agrupamento. 

 

Capítulo III - Apresentação de candidaturas 

Artigo 6º - Condição de candidaturas 

1 - Os candidatos ao Conselho Geral como representantes do Pessoal Docente e Não Docente 

constituem-se listas separadas a submeter à Assembleia Eleitoral. 

2 – Nos termos do artigo 50º do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho, republicação do Decreto-Lei 

nº75/2008, de 22 de abril, não poderão ser candidatos: 

a) Os Docentes e Não Docentes a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a multa, durante o 

cumprimento da pena e nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento; 

b) O disposto na alínea a), 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. 
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3 - As listas propostas para a eleição do Pessoal Docente devem indicar 7 candidatos a membros efetivos 

e 7 candidatos a membros suplentes. 

4 - As listas propostas para a eleição do Pessoal Não Docente devem indicar 2 candidatos a membros 

efetivos e 2 candidatos a membros suplentes. 

5 - As listas a que se refere os pontos 1 e 3 devem ser formalizadas em impresso próprio, devidamente 

rubricadas pelos candidatos cabeça de lista. 

6 – As listas do Pessoal Docente devem conter o nome e pelo menos o último apelido, o nível de ensino, 

o departamento curricular e o estabelecimento em que presta serviço. 

7 - As listas do Pessoal Não Docente devem conter o nome e pelo menos o último apelido, a categoria 

profissional e o estabelecimento em que presta serviço. 

8 - As listas do Pessoal Docente devem assegurar, sempre que possível, a representação dos diferentes 

níveis e ciclos de ensino. 

 

Artigo 7º - Publicitação 

1 - As candidaturas são entregues em modelo especialmente concebido para o efeito, disponível na 

página eletrónica do Agrupamento www.aejs.pt, ou nos Serviços Administrativos do Agrupamento. A 

entrega das listas é realizada Serviços Administrativos do AEJS, até cinco dias úteis antes da abertura da 

Assembleia Eleitoral, que imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais mencionados no nº 2, do 

artigo 3º do presente regulamento. 

 

Capítulo IV - Ato Eleitoral 

Artigo 8º - Mesas da Assembleia Eleitoral 

1 - A Mesa da Assembleia Eleitoral é constituída por três elementos efetivos, um dos quais presidente, 

dois secretários e dois suplentes sendo uma Mesa Eleitoral única para o Pessoal Docente e Pessoal Não 

Docente. 

2 - A Mesa da Assembleia Eleitoral deve ter na sua constituição o Pessoal Docente e Pessoal Não 

Docente. 

3 - Em situação alguma poderão estar menos de dois elementos na Mesa Eleitoral. 

 

Artigo 9º - Competências da Mesa da Assembleia Eleitoral 

1 – Compete à Mesa da Assembleia Eleitoral: 

a) Receber do Presidente do Conselho Geral os cadernos eleitorais; 

b) Decidir de eventuais reclamações sobre os cadernos eleitorais; 

c) Proceder à abertura e encerramento da(s) urna(s); 
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d) Efetuar os escrutínios e apurar os resultados; 

e) Lavrar a ata das Assembleias Eleitorais; 

f) Proclamar os resultados apurados. 

 

Artigo 10º - Delegados 

1 – Cada lista poderá indicar um representante para acompanhar todos os atos da eleição. 

 

Artigo 11º - Votação 

1 - A votação para as listas dos representantes dos Docentes e Não Docentes decorrerá das dez às 

dezasseis horas, do dia afixado pelo Calendário em Anexo a este Regulamento. 

2 - As urnas poderão encerrar, desde que todos os elementos constantes dos cadernos eleitorais tenham 

votado. 

3 – Nos termos Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, republicação do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 

de abril, a votação realiza-se por sufrágio secreto e presencial. 

4 - Em nenhuma circunstância, é permitido o voto por correspondência ou por delegação. 

5 – Sempre que haja dúvidas por parte de qualquer membro da Mesa sobre a identificação de qualquer 

votante, poderá ser exigida a sua identificação através de documento atualizado contendo fotografia. 

 

Artigo 12º - Boletins de Voto 

1 – As listas do corpo Docente e Não Docente a sufrágio terão boletins de voto de cor diferente, definidos 

e divulgados até ao quinto dia útil anterior ao ato eleitoral. 

 

Artigo 13º - Escrutínios 

1 - A conversão de votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional 

da média mais alta de Hondt. 

 

Artigo 14º - Proclamação de resultados 

1 – Os resultados são proclamados pela Mesa da Assembleia Eleitoral, através da afixação/divulgação 

das respetivas atas nos locais referidos no nº 1 do artigo 3º. 

2 – As atas referidas no número anterior serão assinadas por todos os membros da Mesa. 

3 – As atas referidas no n.º1 serão enviadas ao Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, até quatro 

dias úteis após a conclusão do processo eleitoral. 

4 – As referidas atas serão acompanhadas pelo presente Regulamento e pelas observações que, sobre 

o respetivo processo, sejam formuladas durante as vinte e quatro horas seguintes à conclusão do 

mesmo. 
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Capítulo V - Disposições Finais 

Artigo 15º - Repetição do Ato Eleitoral 

1 – Numa situação de não apresentação de listas repete-se o ato eleitoral no mais curto período de 

tempo. 

 

Artigo 16º - Mandato 

1 - O mandato dos membros do Conselho Geral rege-se pelo disposto no artigo 16º do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 

Artigo 17º - Situações Omissas 

1 – As situações omissas no presente Regulamento serão resolvidas em conformidade com o estipulado 

no Regulamento Interno e na legislação em vigor aplicável. 

 

Artigo 18º - Entrada em vigor 

1 - O presente Regulamento entra em vigor no momento da sua publicação. 
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Anexo 3 – Regimento do Conselho Pedagógico 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º Finalidades 

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

Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento 

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

 

Artigo 2º Âmbito e Aplicação 

O presente Regimento aplica-se após a sua aprovação pelo Conselho Pedagógico e tem como objetivo 

uniformizar os procedimentos conducentes ao seu eficaz funcionamento. 

 

CAPÍTULO II – CONSTITUIÇÃO 

Artigo 3º Composição 

1. O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas José Saramago (AEJS) é composto por 14 

elementos, de acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 

137/2012, de 2 de julho, e tem a seguinte composição: 

a) A Diretora;  

b) Os Coordenadores dos Diretores de Turma do 2º e 3º Ciclos;  

c) O Coordenador do Ensino Secundário e dos Cursos Profissionais; 

d) Os Coordenadores dos seis Departamentos Curriculares;  

e) Um Coordenador da Biblioteca Escolar;  

f) Um representante da Educação Especial; 

g) O Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

h) O Coordenador do Serviço de Psicologia e Orientação. 

2. Poderão estar presentes outros elementos sempre que a Presidente do Conselho Pedagógico os 

convocar por sua iniciativa ou a pedido dos próprios. 

3. Os elementos referidos no número anterior não têm direito a voto em Conselho Pedagógico. 

 

 

Artigo 4º Eleição e Designação dos Representantes 

1. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares são eleitos pelos membros do Departamento 

sob proposta da Diretora nos termos previstos na lei. 
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2. Os Coordenadores dos Diretores de Turma do 2º e 3º Ciclos são nomeados pelo Diretor de entre os 

docentes em exercício de funções no AEJS. 

3. O Coordenador da Biblioteca Escolar é designado após concurso interno. Caso não haja nenhum 

candidato será efetuado um concurso externo de acordo com a Lei em vigor. 

 

Artigo 5º Mandato 

1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico tem a duração de 4 anos e cessa com o mandato 

da Diretora. 

2. Os membros do Conselho Pedagógico podem ser exonerados a todo o tempo por despacho 

fundamentado da diretora, após consulta ao respetivo departamento. 

3. Os membros do Conselho Pedagógico podem ser ainda exonerados a seu pedido, devidamente 

fundamentado. 

 

Artigo 6º Secção de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente 

1. A Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico é constituída nos termos 

do artigo 12º do Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, pelos seguintes membros: 

a) A Diretora, que preside e coordena; 

b) Quatro docentes eleitos de entre os membros do Conselho Pedagógico. 

2. A Secção de Avaliação rege-se por regimento próprio. 

 

CAPÍTULO III – COMPETÊNCIAS 

Artigo 7º Competências 

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

Conselho Pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pela Diretora ao Conselho Geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos Planos Anual e Plurianual de 

Atividades 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 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, no âmbito do 

agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados 

para a formação e a investigação; 

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

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a formação de grupos/turmas e a elaboração dos 

horários; 

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

na legislação aplicável; 

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

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

prestado e dos resultados das aprendizagens; 

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

desempenho do pessoal docente; 

o) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações. 

 

Artigo 8º Competências do Presidente do Conselho Pedagógico 

1. Compete, ainda, nos termos deste Regimento, ao Presidente do Conselho Pedagógico: 

a) Representar este órgão; 

b) Convocar e presidir às reuniões, dirigir os trabalhos e declarar o seu encerramento ou interrupção; 

c) Manter a ordem, tomando as medidas que entender adequadas; 

d) Conceder a palavra ou retirá-la quando se desviar do assunto em discussão; 

e) Dar conhecimento ao Conselho Pedagógico das mensagens ou informações que lhe foram dirigidas. 

 

CAPÍTULO IV – DIREITOS E DEVERES 

Artigo 9º Direitos dos membros 

1. Além dos direitos previstos na lei, os membros têm o direito de: 

a) Participar nos debates e nas votações; 

b) Apresentar propostas, individualmente; 

c) Propor a constituição de comissões especializadas;  

d) Interpelar o Conselho, invocando a lei e o Regimento;  

e) Propor alterações ao Regimento. 
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Artigo 10º Deveres dos membros 

Além dos deveres previstos na lei, os membros têm o dever de: 

a) Serem sempre portadores das propostas dos representados, bem como comparecer às reuniões nos 

dias e às horas marcadas; 

b) Respeitar a lei e o presente Regimento. 

 

CAPÍTULO V – REUNIÕES 

Artigo 11º Funcionamento 

1. O Conselho Pedagógico do AEJS reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

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

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

o justifique. 

2. As reuniões ordinárias realizar-se-ão às 4ªs feiras, às 16 horas. 

3. 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 33º, do Decreto-Lei 

nº 137/2012, de 2 de julho, podem participar, sem direito a voto, a convite da presidente do conselho 

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

alunos, ou outros elementos. 

 

Artigo 12º Convocatórias 

As reuniões são convocadas com um prazo de 48 horas. A convocatória será enviada por mail para todos 

os membros do Conselho Pedagógico e afixada no local destinado para o efeito no placar da sala dos 

professores. 

Artigo 13º Duração 

As reuniões do Conselho Pedagógico terão a duração de duas horas, podendo prolongar-se por um 

período não superior a uma hora, quando tal for deliberado por maioria dos membros do Conselho 

presentes. 

 

 

Artigo 14º Quórum 

1. As reuniões do Conselho Pedagógico não terão lugar se não estiver presente a maioria do número 

legal dos seus membros (metade mais um). 

2. Na falta de quórum, serão marcadas faltas, registadas as presenças e lavrada a respetiva ata. 
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Artigo 15º Atas 

1. As atas são redigidas pelo Secretário, de forma rotativa, e a elas serão anexados todos os 

documentos decorrentes da reunião. 

2. No final de cada reunião, o Secretário lê uma minuta contendo todos os pontos que foram 

aprovados. 

3. As atas serão aprovadas no final de cada reunião. 

4. Nas 72h seguintes às reuniões, será publicitado, nos mesmos locais e pelos modos a que faz 

referência o artigo 12º, um resumo dos assuntos e decisões mais importantes. 

 

Artigo 16º Deliberações e Votações 

1. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos da reunião, salvo 

se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos membros reconhecerem a urgência 

de deliberação imediata sobre outros assuntos. 

2. As votações relativas a eleições ou deliberação de assuntos que digam respeito a membros do 

Conselho Pedagógico do AEJS devem ser efetuadas por voto secreto. 

3. As declarações de voto terão de ser passadas a escrito e apresentadas ao Secretário no prazo 

máximo de 48 horas após a reunião. 

4. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver 

efetuado por escrutínio secreto. 

5. Havendo empate em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova votação 

e, se o empate se mantiver, proceder-se-á a votação nominal. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17º Alterações ao Regimento 

As alterações ao Regimento são aprovadas por maioria absoluta dos membros do Conselho 

Pedagógico. 

 

Artigo 18º Omissões 

1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a lei. 

2. Compete ao Presidente interpretar o Regimento e integrar as omissões depois de ouvido o Conselho 

Pedagógico. 

 

Artigo 19º Entrada em Vigor 
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O Regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação em Conselho Pedagógico 

devendo ser entregue um exemplar a cada membro do Conselho Pedagógico do AEJS. 

Anexo 4 – Departamento de Educação Pré-escolar 

 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento destina-se a estabelecer formas de participação e representação dos docentes 

do Departamento da Educação Pré-Escolar nas estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e 

estipular as regras de organização pedagógica do Departamento, aplicando-se a todos os docentes que 

o integram. 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

O Departamento de Educação Pré-Escolar é constituído por todos os Educadores do Agrupamento. 

 

Artigo 3º - Competências 

Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas José Saramago, 

compete ao Departamento de Educação Pré-Escolar articular com o Conselho Pedagógico e com a 

Direção da Escola, na promoção da qualidade do ensino e consequente incremento do nível de 

aprendizagem dos alunos. 

Sem prejuízo de outras competências a fixar no Regulamento Interno, compete ao Departamento 

Curricular: 

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

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

c) Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo dos Jardins de Infância numa 

perspetiva de fomento da qualidade e da inovação educativa; 

d) Proceder à análise e debate dos problemas didático - pedagógicos, inseridos numa perspetiva de 

política educacional; 

e) Promover a articulação entre o Pré-Escolar e o Primeiro Ciclo e os diferentes níveis de ensino do 

Agrupamento; 

f) Promover a articulação escola – família; 

g) Participar na execução das deliberações emanados do Conselho Pedagógico e Direção para uma 

mais rápida e eficiente resolução dos problemas escolares; 
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h) Planificar e dinamizar as atividades previstas no Plano Anual de Atividades e outros projetos a 

desenvolver, de acordo com orientações emanadas do órgão de gestão; 

i) Avaliar trimestralmente a execução do Plano Anual de Atividades; 

j) Elaborar uma avaliação trimestral da implementação das atividades da componente sócio 

educativa; 

k) Avaliar o desempenho global dos grupos, salientando os casos;  

l) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

m) Elaborar ou reformular o Regimento Interno do Departamento, nos primeiros 30 dias de cada 

mandato. 

 

Capítulo III - COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO  

Artigo 4º - Coordenador 

1 - A coordenação do Departamento de Educação Pré-Escolar cabe a um coordenador, eleito pelos 

elementos que compõem o Departamento e de acordo com a legislação em vigor. 

2 - O Coordenador dispõe de um tempo para o desenvolvimento do trabalho, de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

Artigo 5º - Competências do Coordenador 

Sem prejuízo de outras competências fixadas no Regulamento Interno, compete ao Coordenador do 

Departamento Curricular: 

a) Representar os docentes do departamento no Conselho Pedagógico, atuando como transmissor 

entre este órgão e o Departamento, assim como junto dos restantes órgãos de gestão e 

administração, estruturas e serviços da Escola; 

b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares, promovendo a adequação dos seus 

objetivos e conteúdos à situação concreta da Escola; 

c) Coordenar a planificação das atividades a desenvolver anualmente pelo Departamento; 

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

e) Estimular a formação contínua e apoiar os docentes menos experientes; 

f) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

g) Propor em Conselho Pedagógico a adoção de medidas destinadas a melhorar a aprendizagem 

dos alunos. 
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h) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da 

escola; 

i) Dar conhecimento à Direção, no final do ano letivo, do relatório crítico do trabalho 

desenvolvido. 

 

Artigo 6º - Cessação de Funções 

1 - De acordo com a Lei em vigor, o mandato do Coordenador de Departamento tem a duração de quatro 

anos e cessa com o mandato do diretor. 

2 - O Coordenador do Departamento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado 

do Diretor, após consulta ao respetivo Departamento e por deliberação de pelo menos dois terços dos 

docentes do Departamento. 

3 - A requerimento do próprio Coordenador, dirigido ao Diretor, com a antecedência prevista na 

legislação em vigor. 

 

Capítulo IV - REUNIÕES 

Artigo 7º - Periodicidade 

1 - O Departamento da Educação Pré-Escolar reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente mediante convocação do Coordenador ou por solicitação de pelo menos um terço 

dos membros do Departamento que o solicitem por escrito, indicando o assunto a tratar. 

2 - A duração máxima das reuniões é de duas horas. 

3 - A duração a que se refere o número anterior pode ser excedida, sempre que a decisão seja tomada 

por unanimidade. 

4 - Caso não seja cumprida a ordem de trabalhos durante o tempo previsto, a reunião será interrompida 

e prosseguirá na semana seguinte, na hora e dia previamente estipulados, exceto no caso de 

deliberações urgentes. 

 

Artigo 8º - Convocatória 

1 - As convocatórias deverão conter a fixação dos dias, horas e local das reuniões e a ordem de trabalhos 

a tratar. 

2 - As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias serão feitas com uma antecedência 

mínima de 48 horas. Em caso de reunião extraordinária os conselheiros serão convocados 

individualmente pelo meio mais expedito. 

3 - Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros do 

Departamento, de forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento. 
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4 - Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem de trabalhos, desde que a alteração seja aceite 

por dois terços dos docentes presentes na reunião. 

 

Artigo 9º - Direção das reuniões 

1 - Cabe ao Coordenador de Departamento dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o cumprimento 

das normas em vigor e a regularidade das deliberações.  

2- Em caso de impedimento do Coordenador este será substituído por um docente do grupo mandatado 

pela Direção. 

 

Artigo 10º - Deliberações 

1 - Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que pelo menos 

dois terços dos membros reconheçam a urgência de deliberação imediata de outros pontos incluídos na 

ordem de trabalhos e de acordo com o ponto 5 do artigo 9º deste regimento. 

2 - Com exceção da eleição do Coordenador de Departamento, em que se utiliza o escrutínio secreto, as 

deliberações são tomadas por votação nominal. 

3 - As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes na reunião. 

4 - Em caso de empate o Coordenador tem voto de qualidade. 

 

Artigo 11º - Quórum 

1 - Só poderá haver deliberações se estiverem presentes a maioria dos membros que compõem o 

Departamento. 

2 - Não se verificando o quórum previsto no número anterior, será convocada nova reunião prevendo-

se nessa convocatória que o Departamento delibere, caso estejam presentes, um terço dos membros 

do Departamento. 

 

Artigo 12º - Ata da reunião 

1 - Cada reunião será secretariada, rotativamente, por um dos seus membros e por ordem alfabética 

dos respetivos nomes com exceção do Coordenador. 

2 - O secretário lavrará a ata de cada reunião, em suporte informático, a qual conterá tudo o que nela 

ocorreu. 

3 - A ata, depois de lavrada, será colocada à aprovação de todos os seus membros sendo enviada por 

email pelo Coordenador a todos os elementos do Departamento e será entregue na Direção até 5 dias 

úteis após a reunião. 
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4 - Qualquer dos membros do Departamento que tenha voto de vencido, poderá fazê-lo constar em ata, 

bem como as razões que o justificaram. 

 

 

Capítulo V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 13º - Revisão 

O presente Regimento poderá ser revisto e alterado por proposta dos Educadores do Departamento, 

aprovada segundo as disposições legais. 

 

Artigo 14º - Omissões 

1 - Nos casos omissos neste regimento interno aplicar-se-á o que estiver determinado no Regulamento 

Interno da escola e nos diplomas legais em vigor, aos quais este não se pode sobrepor. 
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Anexo 5 – Departamento de 1º Ciclo 

 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Artigo 1º - Objeto e âmbito 

 O presente Regimento regulamenta a atividade do Departamento do 1º Ciclo do Agrupamento de 

Escolas José Saramago e aplica-se a todos docentes do 1º ciclo. 

 O Departamento do 1º Ciclo será o órgão de coordenação e orientação educativa das EB1 que dele 

fazem parte, com vista à adoção de medidas de pedagogia diferenciada e de reforço da articulação 

interdisciplinar. 

 O Departamento do 1º Ciclo será um órgão de articulação curricular ao qual compete colaborar com 

todos os órgãos representativos da estrutura organizacional do Agrupamento, no qual está integrado, 

com vista ao desenvolvimento global e harmonioso dos alunos, bem como da comunidade em geral. 

 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

 Este Departamento é composto por todos os professores do 1º ciclo do Ensino Básico do 

Agrupamento.  

Artigo 3º - Competências 

1- Ao Departamento compete: 

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

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

c) Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo da escola numa perspetiva de 

fomento da qualidade e da inovação educativa; 

d) Proceder à análise e debate dos problemas didático - pedagógicos, inseridos numa perspetiva 

de política educacional; 

e) Promover a articulação entre o primeiro ciclo e os diferentes níveis de ensino do Agrupamento; 

f) Promover a articulação escola – família; 

g) Participar na execução das deliberações emanados do Conselho Pedagógico e da Direção para 

uma mais rápida e eficiente resolução dos problemas escolares; 

h) Planificar e dinamizar as atividades previstas no Plano Anual de Atividades; 

i) Avaliar trimestralmente a execução do Plano Anual de Atividades; 

j) Acompanhar e avaliar as atividades de enriquecimento curricular de cada estabelecimento; 

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

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

l) Fazer a apreciação trimestral da implementação das atividades de Enriquecimento Curricular; 
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m) Avaliar o desempenho global dos alunos, salientando os casos mais específicos e/ou 

merecedores de atenção especial;  

n) Participar na elaboração do relatório crítico anual de avaliação do trabalho desenvolvido em 

Conselho de Docentes; 

o) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

p) Elaborar ou reformular o Regimento Interno do Departamento, nos primeiros 30 dias de cada 

mandato.  

2- Dever de cada elemento do Departamento: 

a) Assumir atitudes de dignidade e civismo;  

b) Ser assíduo e pontual;  

c) Estabelecer um bom relacionamento, baseado no respeito mútuo;  

d) Colaborar nas tarefas que lhe forem propostas;  

e) Conhecer a legislação escolar;  

f) Desempenhar com seriedade as tarefas que lhe forem propostas;  

g) Contribuir, com a sua dedicação e esforço, para a resolução de dificuldades ou problemas do 

Agrupamento; 

h) Ser discreto e não propalar assuntos debatidos/analisados nas reuniões;  

i) Respeitar as opiniões e decisões da maioria. 

 

    3- A palavra será concebida aos membros do Departamento pelo Coordenador, ou quem presidir, 

para: 

a) Exercer o direito de defesa;  

b) Tratar de assuntos de interesse geral do Conselho de Docentes;  

c) Participar nos debates e apresentar propostas;  

d) Invocar o Regimento ou interrogar a Direção;  

e) Fazer requerimentos;  

f) Apresentar reclamações, recursos, protestos ou contraprotestos;  

g) Pedir e dar explicações ou esclarecimentos;  

h) Formular declarações de voto;  

i) Tudo o mais contido na lei ou no presente Regimento. 

 

Capítulo III - COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO E REPRESENTANTES 

Artigo 4º - Coordenador 

1. O Departamento do 1º Ciclo é coordenado pelo professor titular eleito pelos docentes do 

Departamento. 

2. O Coordenador dispõe de redução para o desenvolvimento do trabalho, de acordo com a 

Legislação em vigor. 

3. No caso de ausência prolongada o Coordenador será substituído por um docente representante 

de ano, nomeado pela Diretora. 
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Artigo 5º - Representantes  

Os representantes dos Conselhos de Ano e dos estabelecimentos escolares são nomeados pela Diretora, 

de entre os docentes do Departamento. 

 

Artigo 6º - Competências do Coordenador 

a) Coordenar as reuniões de Departamento do 1º Ciclo; 

b) Convocar, obrigatoriamente, as reuniões ordinárias e extraordinárias, com quarenta e oito horas 

(48 horas) de antecedência;  

c) Representar, por inerência de funções, o Departamento que coordena no Conselho Pedagógico; 

d) Coordenar e organizar a avaliação das turmas; 

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

f) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Departamento que coordena; 

g) Assegurar o cumprimento das orientações emanadas dos órgãos de administração e gestão; 

h) Delegar em elementos do Departamento, constituídos em grupo de trabalho, a execução de 

tarefas que envolvam a análise e a reflexão prévias de questões de índole científico pedagógico; 

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

a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola ou Agrupamento de 

Escolas; 

j) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a 

adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

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

da qualidade das práticas educativas; 

l) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do Agrupamento de 

Escolas, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

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

Departamento  

n) Comunicar superiormente todas as infrações do pessoal docente e não docente de que tenha 

conhecimento; 

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

Agrupamento de Escolas; 

p) Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
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Artigo 7º - Competências dos Representantes. 

 Coordenar e organizar os trabalhos no âmbito da programação tendo em conta os seus regimentos 

internos. 

 

Artigo 8º - Cessação de Funções 

O mandato do coordenador do Departamento do 1º Ciclo pode cessar: 

a) A todo o tempo, por decisão fundamentada da Diretora; 

b) A todo o tempo, por deliberação por maioria absoluta de mais de 2/3 dos professores do 

departamento; 

c) A todo o tempo por despacho do Diretor Geral de Educação; 

d) A requerimento do interessado, dirigido ao (à) Diretor (a), com a antecedência mínima de 

acordo com a legislação em vigor; 

e) A proposta referida no número anterior terá que ser fundamentada e será entregue ao (à) 

Diretor (a) para decidir de acordo com o referido na alínea a). 

 

Capítulo IV - REUNIÕES 

Artigo 9º - Periodicidade  

1. O Departamento do 1º Ciclo reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua iniciativa, ou a requerimento 

de um terço (1/3) dos seus membros em efetividade de funções, ou ainda, sempre que um 

pedido de parecer do Conselho Geral ou da Direção do Agrupamento o justifique.                                  

2. As reuniões de Departamento terão a duração de duas horas, realizando-se na EB José 

Saramago.  

a) Caso não seja cumprida a ordem de trabalhos durante o tempo previsto, a reunião será 

interrompida e prosseguirá na semana seguinte, na hora e dia previamente estipulados, 

exceto no caso de deliberações urgentes;  

b) A duração da reunião poderá ser excedida, sempre que a decisão seja tomada por 

unanimidade. 

Artigo 10º - Convocatória 

 As convocatórias para as reuniões ordinárias e extraordinárias serão feitas com quarenta e oito horas 

(48 h) de antecedência e enviadas por correio eletrónico, aos docentes que fazem parte do 

Departamento, indicando a hora, o local e a ordem de trabalho. Quaisquer alterações nas convocatórias 

deverão ser comunicadas a todos os membros respetivos, de forma a garantir o seu seguro e atempado 

conhecimento. Podem ser introduzidos outros assuntos na ordem do dia, desde que a alteração seja 

aceite pela maioria dos presentes. 
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Artigo 11º - Direção das reuniões 

A presidência das reuniões cabe ao Coordenador de Departamento, ou, em sua ausência, será 

substituído por um docente representante de ano, nomeado pela Diretora. 

 

Artigo 12º - Deliberações  

O Departamento do 1º Ciclo só poderá deliberar quando esteja presente a maioria do número legal dos 

seus membros.  

 As votações realizar-se-ão: 

a) Por escrutínio secreto e presencial sempre que esteja em causa a pessoa de um membro do 

Departamento ou órgão de Direção, Gestão, Administração e estruturas de Orientação 

Educativa; 

b) Por votação de braço no ar, nos demais casos; 

c) Será proibida a abstenção dos membros do Departamento que estejam presentes e não se 

encontrem com impedimento legal de intervenção; 

d) Em caso de empate na votação o Coordenador tem voto de qualidade, salvo se a votação se 

tiver efetuado por escrutínio secreto; 

e) Em caso de empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á a nova votação e, se o 

empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte ou para uma reunião 

extraordinária e, no caso de se manter o empate na primeira votação dessa reunião, proceder-

se-á a votação nominal. 

 

                                                                            Artigo 13º - Quórum 

Sempre que se não disponha de forma diferente e não se verificando na primeira convocatória o quórum 

previsto no número anterior, será feita nova convocatória com o intervalo de, pelo menos, vinte e quatro 

horas (24 h), prevendo-se nessa convocatória que o órgão delibere desde que esteja presente um terço 

(1/3) dos seus membros. 

 

                                                           Artigo 14º - Ata da reunião 

1. De cada reunião será lavrada a respetiva ata, em suporte informático, que será enviada por 

correio eletrónico à Direção. 

2. Na elaboração das atas, não será incluído o Coordenador do Departamento e ter-se-á sempre 

em conta a ordem alfabética dos nomes. 
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3. Depois de lavradas as atas serão postas à aprovação de todos os membros do Departamento, 

no início da reunião seguinte.  

4. As deliberações só poderão adquirir vínculo depois de aprovadas as atas, nos termos do número 

anterior. 

5. Qualquer dos membros que tenha votado de vencido, poderá fazê-lo constar em ata bem como 

as razões que o justificaram. 

6. As atas depois de assinadas serão arquivadas em suporte de papel no dossier do Departamento. 

 

Capítulo V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 15º - Revisão 

O presente Regimento poderá ser revisto e alterado por proposta dos Professores do Departamento, 

aprovada segundo as disposições legais. 

 

Artigo 16º - Omissões   

1. As situações não previstas neste Regimento reger-se-ão pela Legislação em vigor. 

2. Compete ao coordenador decidir da interpretação das eventuais lacunas ou omissões deste 

regimento, cabendo sempre recurso para o plenário do Departamento e Direção da Escola. 
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Anexo 6 – Departamento de Expressões 

 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente regimento define a composição e funcionamento do Departamento de Expressões. Destina-se 

a estabelecer formas de participação e representação dos grupos, que constituem o Departamento, nas 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e estipular as regras de organização pedagógica do 

respetivo grupo, aplicando-se a todos os membros do Departamento em referência. 

 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

1. O Departamento de Expressões é constituído pelos docentes dos Grupos de recrutamento 240, 

Educação Visual e Educação Tecnológica - 2º Ciclo; 530, Educação Tecnológica – 3º ciclo; 600, Educação 

Visual – 3º ciclo; 250 Educação Musical – 2º Ciclo; 260, Educação Física – 2º Ciclo; 620, Educação Física – 3º 

Ciclo, do grupo 910, Educação Especial e 550, Tecnologias de Informação e Comunicação – 2ºe 3ºCiclos. 

2. Fazem parte do departamento ainda os seguintes membros: 

a) Coordenador do Departamento 

b) Representante do Grupo de Educação Física 

c) Representante do Grupo de Educação Musical 

d) Representante do Grupo de Educação Tecnológica e Educação Visual 

e) Coordenadora do Grupo de Educação Especial 

f) Representante do Grupo de Tecnologias de Informação e Comunicação 

3. Os grupos de recrutamento 240, Educação Visual e Educação Tecnológica - 2º Ciclo; 530, Educação 

Tecnológica – 3º ciclo; 600, Educação Visual – 3º ciclo; 250 Educação Musical – 2º Ciclo; 260, lecionam ainda 

as seguintes disciplinas, quando atribuídas nos horários dos docentes: 

- Oficina de Artes Plásticas e Oficina de Artes e Ofícios (6.ºano); 

- Oficina de Restauro (9.ºano), Oficina de Artes e Ofícios (7.ºano) e Oficina de Multimédia (7.ºano); 

- Oficina de Expressão Musical (3.º Ciclo); 

- Oficina de Expressão Dramática (3.º Ciclo); 

- Complemento à Educação Artística (2º e 3º Ciclos); 

- Oferta Complementar (2º e 3 Ciclos); 

- Coadjuvação; 

- Expressão Dramática, Corporal e Musical. 
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4. O grupo de recrutamento 250 Educação Musical – 2º Ciclo; 240, Educação Visual e Educação Tecnológica 

- 2º Ciclo e Educação Física – 2º Ciclo; desenvolvem coadjuvação no 1º ciclo em todas as escolas do 

Agrupamento.  

5. Os grupos de recrutamento 240, Educação Visual e Educação Tecnológica - 2º Ciclo; 530, Educação 

Tecnológica – 3º ciclo; 600, Educação Visual – 3º ciclo; 250 Educação Musical – 2º Ciclo; 260, Educação Física 

– 2º Ciclo, dinamizam ainda os seguintes Clubes: 

- Clube das Artes; 

- Clube de Música; 

6. Assim como os grupos de recrutamento 260, Educação Física – 2º Ciclo; 620, Educação Física – 3º Ciclo, 

são responsáveis por dinamizar o Desporto Escolar, nas diversas modalidades. 

 

Artigo 3º - Competências 

Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas José Saramago, compete 

ao Departamento Curricular de Expressões articular com o Conselho Pedagógico e com a Direção do 

Agrupamento, na promoção da qualidade do ensino e consequente incremento do nível de aprendizagem 

dos alunos. 

Sem prejuízo de outras competências a fixar no Regulamento Interno, compete ao Departamento 

Curricular: 

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

estabelecidos ao nível nacional; 

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

c) Articular com outras estruturas de orientação educativa do agrupamento, a adoção de metodologias 

específicas destinadas ao desenvolvimento do currículo;  

d) Refletir sobre a implementação da gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

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

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

g) Promover espaços e tempos de partilha de experiências pedagógicas e de divulgação de ações de 

formação dos docentes; 

h) Identificar as necessidades de formação dos docentes que fazem parte do Departamento; 

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

j) Participar na construção do Projeto Educativo do Agrupamento,  
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k) Eleger o respetivo Coordenador de Departamento. 

 

Capítulo III - COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO E REPRESENTAÇÃO DOS GRUPOS/ DISCIPLINARES 

Artigo 4º - Coordenador 

1. O Coordenador é eleito pelo Departamento de entre uma lista de três docentes propostos pela 

Diretora para o exercício do cargo (cf Decreto lei 137/2012 de 2 de julho, artigo 43º, 7). 

2. O Coordenador dispõe de redução para o desenvolvimento do trabalho, de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

Artigo 5º - Representantes 

1 - Os Representantes são nomeados anualmente pelo Diretor. 

2 - A coordenação dos grupos disciplinares cabe a um Representante de cada Grupo Disciplinar. 

3 – Apesar de existir um representante do mesmo grupo disciplinar do coordenador de departamento, 

quem preside às reuniões é o coordenador. 

 

Artigo 6º - Competências do Coordenador 

1. Compete ao Departamento Curricular, sem prejuízo de outras competências a fixar no Regulamento 

Interno do Agrupamento: 

a) Representar os docentes do departamento no Conselho Pedagógico, atuando como transmissor entre este 

órgão e o Departamento, assim como junto dos restantes órgãos de gestão e administração, estruturas e 

serviços da Escola; 

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

adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da Escola; 

c) Coordenar a planificação das atividades a desenvolver anualmente pelo Departamento; 

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

e) Estimular a formação contínua e apoiar os docentes menos experientes; 

f) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola, com vista ao desenvolvimento de 

estratégias de diferenciação pedagógica; 

g) Propor em Conselho Pedagógico a adoção de medidas destinadas a melhorar a aprendizagem dos alunos; 

h) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da escola; 

i) Dar conhecimento à Direção, no final do ano letivo, do relatório crítico do trabalho desenvolvido. 
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Artigo 7º - Competências dos Representantes 

Compete ao Representante do Grupo Disciplinar, sem prejuízo de outras competências a fixar no 

Regulamento Interno do Agrupamento: 

a) Articular com o Coordenador de Departamento, apoiando na sua gestão; 

b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes que integram o grupo de recrutamento; 

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

adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta do Agrupamento; 

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

de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

e) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

f) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto (resultados escolares); 

g) Participar na construção do Projeto Educativo de Escola/Agrupamento e no Plano Anual de Atividades; 

h) Avaliar as atividades desenvolvidas pelo grupo disciplinar; 

i) Representar os professores do seu grupo de recrutamento nas reuniões de Departamento; 

j) Organizar o dossier de grupo e ainda a informação e divulgação de toda a correspondência recebida, 

relacionada com o grupo que representa; 

k) Propor critérios para a constituição de turmas e elaboração de horários; 

l) A convocatória deve conter: destinatário; assuntos a tratar; local, data e hora da reunião; identificação e 

assinatura de quem convoca; 

m) Dar início e encerrar as reuniões, assim como assegurar o cumprimento da ordem de trabalhos. 

 

Artigo 8º - Cessação de Funções 

1. De acordo com a legislação em vigor o mandato do Coordenador tem a duração de quatro anos e cessa 

com o mandato do Diretor. 

2. O Coordenador do Departamento pode ser exonerado a qualquer altura por despacho fundamentado 

do Diretor, após consulta ao respetivo Departamento e por deliberação de pelo menos dois terços dos 

docentes do Departamento. 

3. A requerimento do próprio Coordenador, dirigido ao Diretor, com a antecedência prevista na 

legislação em vigor. 

 

 

Capítulo IV - REUNIÕES 

Artigo 9º - Periodicidade 

1. O Departamento e grupo reúnem ordinariamente, sempre que se justificar. 



129 
 

2. As reuniões extraordinárias têm lugar sempre que convocadas pelo Coordenador, Representante de 

Grupo, a pedido do Diretor, por exigência do Conselho Pedagógico ou a pedido de pelo menos um terço 

dos elementos que constituem o Departamento. 

3.  As reuniões têm a duração máxima de duas horas. 

4. A duração a que se refere o número anterior pode ser excedida, sempre que a decisão seja tomada 

por unanimidade. 

5. Caso não seja cumprida a ordem de trabalhos durante o tempo previsto, a reunião será interrompida 

e prosseguirá na semana seguinte, na hora e dia previamente estipulados, exceto no caso de deliberações 

urgentes. 

 

Artigo 10º - Convocatória 

1. As convocatórias deverão conter a fixação do dia, hora e local das reuniões e, de forma expressa e 

específica, os assuntos a tratar, será afixada com a antecedência mínima de quarenta e oito horas em local 

designado para o efeito e/ou enviada por email.  

2. Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros do 

Departamento, de forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento 

3. Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem de trabalho, desde que a alteração seja aceite por 

dois terços dos docentes presentes na reunião. 

4. Para as reuniões ordinárias e extraordinárias, as convocatórias devem afixar-se com a antecedência 

de, pelo menos, dois dias úteis na Sala de Professores e são enviadas por correio eletrónico.  

5. As convocatórias de reuniões que, pela sua urgência, não possam respeitar o estipulado no ponto 

três, deverão ser feitas individualmente de forma a assegurar a tomada de conhecimento por parte de 

todos os elementos convocados.  

6. A folha de presenças é entregue na Direção imediatamente a seguir à reunião.  

 

Artigo 11º - Direção das reuniões  

1. Cabe ao Coordenador, nas reuniões de Departamento, e ao Representante de Grupo, nas reuniões de 

grupo disciplinar e Educação Especial, dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o cumprimento das 

normas em vigor e a regularidade das deliberações. 

2.  Em caso de impedimento do Coordenador este será substituído por um dos representantes do grupo 

disciplinar mandatado pela Direção. 

3. Tal poder de direção inclui o de suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, mediante 

decisão fundamentada, quando circunstâncias excecionais o justifiquem. 
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Artigo 12º - Deliberações 

1. Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que pelo menos dois 

terços dos membros reconheçam a urgência de deliberação imediata sobre os outros assuntos. 

2. As deliberações são tomadas por votação nominal. 

3. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes à reunião. 

4.  Em caso de empate na votação, o Coordenador tem voto de qualidade. 

 

Artigo 13º - Quórum 

1. Só poderá haver deliberações se estiverem presentes a maioria dos membros que compõem o 

Departamento. 

2. Não se verificando o quórum previsto no número anterior, será convocada nova reunião, prevendo-se 

nessa convocação que o Departamento delibere, caso estejam presentes, um terço dos membros do 

Departamento. 

 

Artigo 14º - Ata da reunião 

1. O secretariado das reuniões segue a ordem alfabética da lista dos docentes presentes. 

2. Se o docente designado para secretário estiver ausente, é o nome seguinte na lista a desempenhar 

essa função, exercendo o primeiro as suas funções de secretário na próxima reunião em que estiver 

presente. 

3. As atas são lavradas pelo secretário e postas à aprovação por todos. Deverá ser enviada a todos os 

membros via email e feitas as alterações que se julguem convenientes com conhecimento de todos. Será 

entregue na Direção até 5 dias úteis após a reunião. 

4. O presidente da reunião não poderá desempenhar o cargo de secretário. 

 

Capítulo V - DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES 

Artigo 15º - Instalações específicas 

1. Fazem parte das instalações específicas do Grupo Disciplinar de Educação Tecnológica e Educação 

Visual as salas 5, 12 e 13 e as demais arrecadações a estas anexadas.  

2. Fazem parte das instalações específicas do Grupo Disciplinar de Educação Musical a sala 6 e respetiva 

arrecadação.  

3. Fazem parte das instalações específicas do Grupo Disciplinar de Educação Física Dois balneários: um 

campo polidesportivo descoberto (40mx20m); um campo polidesportivo coberto (20mx12m); um 

monobloco climatizado – n.º3 (12mx6m); gabinete de Educação Física; arrecadação de material e Materiais 

constantes do inventário disponível no dossier de direção de instalações.  
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4. Fazem parte das instalações específicas do Grupo de Educação Especial, uma sala no edifício do 1.º 

ciclo José Saramago, identificada com Grupo de Educação Especial. 

5. Fazem parte das instalações específicas do Grupo TIC, as salas 7 e 8.6. A utilização dos materiais didáticos 

específicos dos grupos deverá ser exclusiva dos professores dos mesmos ou quando devidamente 

requisitados; 7. O Inventário dos materiais pertencentes aos grupos deverá obrigatoriamente ser elaborado 

no final de cada ano letivo e confirmado no início do ano letivo seguinte;8. A danificação voluntária do 

material didático deverá ser alvo de uma participação disciplinar. 

 9. Todo o material elaborado pelos professores do grupo de recrutamento, deverá ser arquivado e/ou 

documentado no dossiê próprio; 

10. Todas as atividades pertencentes aos projetos do grupo deverão ser documentadas e arquivadas no 

dossiê da disciplina e do conhecimento do Coordenador do Departamento. 

 

Artigo 16º - Diretor de instalações  

1. A direção de instalações do Departamento é assegurada pelo Representante da Disciplina. 

 

Artigo 17º - Competências 

1. O diretor de instalações coordena todos os espaços, ferramentas e materiais referentes ao grupo; 

2. É da sua competência, a gestão do material de desgaste rápido das salas/materiais; 

3. O diretor de instalações faz cumprir as regras definidas em grupo relativamente aos procedimentos; 

 

Capítulo VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 18º - Revisão 

1. O presente Regimento será revisto, no início de cada ano letivo, alterado por proposta da maioria 

dos Professores do Departamento/Grupo Disciplinar e aprovada segundo as disposições legais. 

2. Este regimento entrará em vigor o dia seguinte ao da sua aprovação em Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 19º - Omissões 

1. Em todas as situações omissas, o Departamento de Expressões e os Grupos que o constituem reger-se-

ão pelos normativos legais e pelo Regulamento Interno do Agrupamento de escolas. 

 

Serão anexos a este documento: 

- Regulamento de Educação Física;  

- Regulamento da sala de Educação Musical; 

- Regulamento de instalações de Educação Visual e Educação tecnológica; 

- Regulamento das salas de Informática 
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Anexo 6.1 – Departamento de Expressões – Educação Física 

 

I - DIPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento destina-se a estipular as regras de funcionamento interno da disciplina de Educação 

Física (E.F.) e aplica-se a todos os professores, alunos e outros que usufruam do espaço desportivo. 

 

II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Artigo 2º - Atitudes e comportamentos 

Os alunos deverão: 

- Respeitar as decisões dos professores e funcionários, dirigindo-se-lhes de forma respeitosa e educada, 

devendo, de igual modo, serem tratados com correção e respeito; 

- Dirigir-se para os balneários nas aulas de E.F. e Desporto Escolar 5 minutos antes do toque de entrada, 

devendo sempre aguardar autorização prévia do funcionário; 

- Manter os balneários e o recinto desportivo em bom estado de limpeza e conservação, devendo deitar 

todo o tipo de lixo nos caixotes existentes para esse efeito; 

- Comunicar ao professor ou funcionário se verificarem qualquer anomalia nos balneários ou recinto 

desportivo; 

- Se desejarem, entregar os seus valores junto do funcionário de serviço, que os guardará num local próprio 

da turma – 2 sacos por turma, 1 por cada género;  

- Utilizar os espaços próprios para comer sendo que é expressamente proibido comer ou beber em qualquer 

equipamento desportivo; balneários, ou recinto desportivo; 

- Tomar duche após a aula de E.F. e ser breve para que todos os alunos possam também lavar-se com água 

quente e para que não se verifiquem atrasos na entrada para a aula seguinte; 

- Utilizar os materiais pedagógicos para o fim a que se destinam sendo que quaisquer danos originados por 

comportamentos indevidos ou negligentes serão da responsabilidade do aluno/turma presente; punição 

com participação ao encarregado de educação e diretor de turma que tomará as devidas diligências; 

- Sempre que se verifiquem atitudes de indisciplina que afetem o normal funcionamento da aula, o 

professor deverá intervir de acordo com o disposto no Regulamento Interno da Escola. 

 

Artigo 3º - Pontualidade 

Os alunos deverão manter hábitos de pontualidade a fim de melhor rentabilizar o tempo útil de aula. Desta 

forma, os alunos não deverão despender mais do que 5 minutos para se equiparem contanto a partir do 
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momento em que têm autorização para entrar no balneário. O professor iniciará a aula 5 minutos após o 

toque de entrada. 

Artigo 4º - Equipamento do aluno 

A participação nas aulas de Educação Física obriga ao uso de um equipamento próprio e adequado que 

permita total liberdade de movimentos e higiene pessoal e deve ser constituído por: 

- Camisola (T-shirt) + Calções ou fato de treino; 

- Meias; 

- Ténis; 

- Toalha; 

- Sabonete; 

- Chinelos; 

- Caderno diário; 

- Caderneta do aluno. 

É aconselhável que o material desportivo seja utilizado exclusivamente nas aulas de Educação Física. 

Os alunos que não estiverem devidamente equipados não poderão participar nas tarefas letivas da aula, 

havendo lugar a falta de material, falta essa que deverá ser registada pelo Professor, em documentos de 

acordo com as normas vigentes na escola, devendo no entanto, assistir à aula.  

No caso de reincidência, sem que para tal exista qualquer justificação por parte do Encarregado de 

Educação, compete ao Professor informar o Encarregado de Educação, via caderneta do aluno e, 

simultaneamente, avisar o Diretor de Turma. 

No caso de doença de média ou longa duração, que impossibilite o aluno da prática das aulas de Ed. Física 

deverá o Encarregado de Educação apresentar declaração médica, devidamente fundamentada, a fim do 

seu educando ser dispensado das tarefas práticas e passar a ser avaliado de forma diferenciada. 

 

Artigo 5º - Classificação no 2º e 3º Ciclos 

No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico a classificação da disciplina de Educação Física é estabelecida por níveis 

de 1 a 5 e considerada para efeitos de progressão. No ensino secundário, a classificação da disciplina é 

estabelecida por valores de 0 a 20 e considerada para efeitos de progressão. 

 

Artigo 6º - Avaliação 

De acordo com o Protocolo de Avaliação em Educação Física, aprovado em Conselho Pedagógico.  
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Artigo 7º - Atestados médicos 

O aluno só poderá ser dispensado de atividades práticas por razões clínicas sendo que estas deverão ser 

devidamente comprovadas por declaração médica indicando de forma explícita o motivo, limitações, 

incapacidades, atividades condicionais, início e fim desse impedimento; se não referir o fim desse 

impedimento deverá entregar nova declaração indicando a data de cessação desse impedimento. 

O aluno deverá estar sempre presente na aula exceto se o comprovativo médico atestar impossibilidade de 

participar nas atividades escolares. 

 

Artigo 8º - Instalações e Equipamentos desportivos 

A) CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESPORTIVOS 

Os equipamentos desportivos que integram as instalações desportivas específicas para as aulas de 

Educação Física e Desporto Escolar são:  

- Dois balneários. 

- Um campo polidesportivo descoberto (40mx20m); 

- Um campo polidesportivo coberto (20mx12m); 

- Um monobloco climatizado – n.º3 (12mx6m); 

- Gabinete de Educação Física; 

- Arrecadação de material; 

- Materiais constantes do inventário disponível no dossier de direção de instalações.  

Os materiais desportivos são todos aqueles que permitem o desenvolvimento de uma atividade desportiva 

e deverão ser sempre utilizados para o fim a que se destinam e de acordo com as suas regras específicas. 

B) CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

1 - Recinto desportivo  

- As instalações deverão ser utilizadas para o fim a que se destinam e foram solicitadas; 

- Os gabinetes dos professores não podem ser utilizados nem frequentados pelos alunos, a não ser que 

sejam autorizados pelo docente; 

- Os alunos deverão usar calçado e equipamento próprio; 

- Apenas poderão permanecer no recinto os intervenientes diretos na atividade a realizar, desde que 

devidamente equipados, bem como o professor responsável; 

- Quaisquer estragos serão da responsabilidade do aluno utilizador/infrator se se verificar que houve 

intenção e/ou dolo, pelo que os danos decorrentes da sua ação ser-lhe-ão debitados; 

- Estará sempre presente um funcionário da Escola, que procurará dar resposta às questões decorrentes da 

utilização das instalações. 
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- O funcionário deverá garantir a limpeza das instalações após a sua utilização assim como todos os alunos 

e professores deverão contribuir para a salubridade do espaço. 

2 - Distribuição das instalações para as atividades de Educação Física e Desporto Escolar 

- A ocupação/distribuição das instalações desportivas para aulas curriculares da disciplina de Educação 

Física será feita de uma forma rotativa e a sua organização será de decisão do grupo no início de cada ano 

letivo. 

- A ocupação das instalações desportivas para atividades do Desporto Escolar deverá ser feita sem prejuízo 

das atividades curriculares. 

- Na distribuição dos espaços desportivos nos horários curriculares, deverá ser salvaguardado sempre que 

possível o princípio de um espaço para cada turma e um espaço para cada núcleo/equipa de desporto 

escolar. 

3 - Utilização simultânea das instalações desportivas 

Durante os tempos letivos, sempre que se observarem atividades relacionadas com a disciplina de Educação 

Física ou Desporto Escolar, não é permitida a permanência ou circulação de alunos estranhos às turmas ou 

grupos equipa, quer nos espaços destinados à atividade, quer em toda a zona circundante, como por 

exemplo, todo o espaço localizado a nascente do edifício da Escola Básica e Secundária José Saramago. 

4 - Planeamento de atividades 

As aulas serão planeadas de acordo com o espaço desportivo, atividades de referência e orientações 

programáticas estabelecidas no início de cada ano letivo. 

Se tal não for possível será sumariado «Não foi lecionada aula devido à inexistência de sala/espaço de aula 

adequado» ou outro texto que venha a ser decido em reunião de grupo. 

A aula deverá decorrer independentemente do número de alunos presentes e marcada falta desde que não 

se verifique: 

a) Ausência total de alunos sem justificação; será marcada falta coletiva e informado o diretor de turma; 

b) Ausência total de alunos com justificação; o professor deverá sumariar a aula de acordo com a 

justificação da ausência dos alunos. 

c) Ausência parcial justificada; será lecionada aula sem ser adiantada matéria. 

As instalações desportivas são sempre, em primeiro lugar, destinadas às aulas de Educação Física, Desporto 

Escolar e Atividade Interna formalmente organizadas. 

 5 - Condições de cedência e utilização das instalações desportivas 

a) As instalações poderão ser cedidas da seguinte forma: 

 - Em regime de utilização regular (durante o ano letivo); 

 - Em regime de utilização pontual. 

b) O pedido e posterior aceitação compreende o cumprimento deste regulamento. 
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c) Esse pedido deverá ser remetido à Diretora do Agrupamento. 

d) Os pedidos só poderão ter efeito de acordo com a disponibilidade dos espaços. 

e) As instalações só serão utilizadas por quem tiver autorização. 

f) A cedência dos equipamentos só viabiliza a utilização de material que faça parte da instalação desportiva, 

por exemplo, balizas, tabelas, postes e redes de Voleibol e de Badminton, e balneários. 

g) O material que não sirva para o desenvolvimento das atividades lécticas desportivas não poderá ser 

guardado nas instalações desportivas. Deverá sempre ser trazido e levado de volta em cada momento de 

utilização das instalações. 

h) A utilização das instalações desportivas da Escola para fins não desportivos carece sempre de autorização 

prévia da Escola e da responsabilização escrita pelo cumprimento de todas as disposições definidas pela 

Escola. 

6 - Autorização de utilização 

A utilização de qualquer das instalações desportivas para atividades fora do âmbito letivo e de 

complemento curricular, apenas é possível desde que devidamente autorizada pela Diretora. 

7 - Reserva e admissão e de utilização das instalações 

O Grupo de Educação Física reserva-se ao direito de opinar sobre quais os utilizadores a admitir nos 

equipamentos desportivos, privilegiando sempre o normal funcionamento das atividades lécticas. 

8 - Material desportivo pedagógico 

- Os materiais a utilizar nas aulas serão decididos por cada professor. 

- A utilização só poderá iniciar-se quando o responsável pelo grupo/equipa estiver presente. 

- Depois de utilizado o material deve ser arrumado no espaço específico que lhe está destinado. 

- A arrumação, colocação e disposição do material existente nas instalações não poderá ser alterada. 

- O material da arrecadação ou adquirido para o efeito é para uso exclusivo da atividade escolar do 

Agrupamento. 

 

Artigo 9º - Competências do Assistente Operacional de apoio às instalações Desportivas 

- Manter limpas as instalações desportivas: Polidesportivos; monobloco 3; gabinete de Ed. Física; 

Arrecadação; Instalações Sanitárias. 

- Manter arrumados e prontos a utilizar todos os materiais desportivos. 

- Efetuar a recolha dos valores dos alunos antes das aulas e redistribui-los no seu término.  

- Estar disponível para dar apoio aos professores durante todo o tempo em que estiverem a decorrer aulas 

de Educação Física e treinos de Desporto Escolar. 

- Auxiliar os alunos em caso de lesão ou indisposição física durante as aulas e, se necessário, solicitar um 

serviço de emergência médica, de acordo com as indicações do professor responsável. 
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Artigo 10º - Ausência de funcionário auxiliar 

Sempre que, por qualquer motivo, não haja funcionário no apoio às instalações desportivas onde ocorrem 

as atividades lécticas da disciplina de E.F., não haverá lugar à lecionação prática da aula. 

 

Artigo 11º - Condições climatéricas 

Aquando da realização de aulas em recintos descobertos, e verificando-se condições climatéricas 

desfavoráveis/adversas ao normal funcionamento da aula dever-se-ão ter em conta as seguintes 

alterações: 

a) Se a aula estava planeada para decorrer nos espaços polidesportivos será lecionada numa sala de aula 

abordando-se conteúdos teóricos da disciplina; 

b) Na impossibilidade de lecionar a aula de acordo com a alínea anterior a mesma não se realizará devendo 

o professor sumariar «Não foi lecionada aula devido às condições climatéricas desfavoráveis e à inexistência 

de sala de aula disponível». 

 

Artigo 12ª - Falta de Água 

Sempre que se verifique a interrupção do fornecimento de água, não deverão ser lecionadas aulas práticas.  

 

Artigo 13º - Segurança dos utentes e valores 

Todos os membros da comunidade escolar deverão respeitar as normas vigentes na Escola de forma a 

garantir um funcionamento harmonioso de todas as valências. 

Excetuando casos específicos, os valores deverão ser entregues ao cuidado do funcionário de serviço, que 

os guardará num local próprio da turma. 

 

Artigo 14º - Seguro escolar 

Todos os alunos, no decorrer das aulas de Educação Física e Desporto Escolar são abrangidos. 

Sempre que for necessário prestar assistência médica a um aluno, será solicitada uma entidade clínica para 

esse efeito e este será acompanhado por um funcionário sendo que dar-se-á conhecimento da ocorrência 

ao encarregado de educação do aluno. 

 

Artigo 15º - Dúvidas e omissões 

Qualquer dúvida não contemplada por este documento deverá ser remetida para o Regulamento Interno 

do Departamento de Expressões, Regulamento Interno do Agrupamento e/ou Diretora.  
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Anexo 6.2 – Departamento de Expressões – Educação Musical 
 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento destina-se a estipular as regras de funcionamento interno da disciplina de Educação 

Musical (E.M.) e aplica-se a todos os professores, alunos e outros que usufruam do espaço específico da 

disciplina (sala 6). 

II – EDUCAÇÃO MUSICAL 

Artigo 2º - Atitudes e Comportamentos 

1. Os alunos deverão: 

• Respeitar as decisões dos professores e funcionários, dirigindo-se-lhes de forma respeitosa e educada, 

devendo, de igual modo, serem tratados com correção e respeito; 

• Dirigir-se para a sala 6, ou outra definida para a disciplina, de forma organizada, após autorização do 

funcionário e aguardar calmamente a chegada do professor;  

• Os alunos devem zelar sempre pelo bom funcionamento do material que utilizem e pelo bom estado 

(limpeza e arrumação) dos espaços da sala 6; 

• Comunicar ao professor se verificarem qualquer anomalia nos materiais da sala 6;  

• Utilizar os materiais pedagógicos para o fim a que se destinam sendo que quaisquer danos originados 

por comportamentos indevidos ou negligentes serão da responsabilidade do aluno/turma presente; 

situação que será comunicada com participação ao encarregado de educação e diretor de turma que 

tomará as devidas diligências; 

• Sempre que se verifiquem atitudes de indisciplina que afetem o normal funcionamento da aula, o 

professor deverá intervir de acordo com o disposto no Regulamento Interno do Agrupamento. 

 

Artigo 3º - Pontualidade 

1. Os alunos deverão manter hábitos de pontualidade a fim de melhor rentabilizar o tempo útil de aula.  

2. Após a entrada é realizada a chamada e marcada falta aos ausentes. Apenas no 1º tempo da manhã é 

dado 10’m de tolerância, excecionalmente, conforme previsto no Regulamento Interno. 

 

Artigo 4º - Equipamento do aluno 

A participação nas aulas de Educação Musical obriga ao uso de um equipamento próprio e adequado que 

permita uma correta e ativa participação nas atividades, pelo que se devem fazer acompanhar do material 

constante da “lista de material obrigatório”:  
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Lista de material para o 5º e 6ºano de Educação Musical  

• Flauta; 

• Caderno de registo diário (com pautas musicais); 

• Caneta, lápis, borracha, afia, régua pequena; 

• Fichas de trabalho dadas pelo professor, ao longo do ano; 

• Caderneta do aluno. 

Lista de material para o 8ºano de Educação Musical/Oficinas Expressão Musical e Expressão Dramática  

• Instrumento Musical (a definir com o aluno); 

• Caderno de registo diário (com pautas musicais); 

• Caneta, lápis, borracha, afia, régua pequena; 

• Fichas de trabalho/Guiões dados pelo professor, ao longo do ano; 

• Caderneta do aluno. 

Os alunos que não se fizerem acompanhar do material necessário obrigatório serão alvo de falta de 

material, segundo as normas estabelecidas no Regulamento Interno do Agrupamento.   

Lista de material para o Ensino Secundário 

• A definir anualmente com os alunos, tendo em conta o curso e o trabalho a desenvolver. 

 

Artigo 5º - Classificação no 2º, 3º Ciclos e Secundário 

1. No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico a classificação da disciplina de Educação Musical é estabelecida por 

níveis de 1 a 5 e consideradas para afeitos de progressão. 

2. No ensino secundário, a classificação da disciplina é estabelecida por valores de 0 a 20 e considerada 

para efeitos de progresso/conclusão de módulos. 

Artigo 6º - Avaliação 

1. São apresentados obrigatoriamente no início de cada ano letivo os critérios gerais e específicos de 

avaliação da disciplina. 

 

Artigo 7º - Instalações e Equipamentos 

1. Caracterização dos equipamentos e materiais: 

• Sala 6 e respetiva arrecadação; 

• Materiais constantes do inventário disponível no dossier de direção de instalações.  

2. Condições de utilização dos equipamentos - Sala 6 e respetiva arrecadação (material específico):  

• Aos alunos é interdita a utilização e/ou manuseamento da aparelhagem, assim como permanecer no 

interior da arrecadação sem acompanhamento do professor do Grupo disciplinar.  
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• A sala deve estar organizada de forma a permitir o desenvolvimento de atividades práticas, com as 

carteiras dispostas em “u” ou semelhante. 

• A utilização dos instrumentos é feita somente com a autorização dos professores do Grupo disciplinar. 

• Cabe ao representante do grupo disciplinar providenciar a manutenção e inventariar todo o material. 

• Os alunos não poderão permanecer na sala sem a presença de um professor. 

• Poderão ser utilizados, por outra disciplina, os materiais específicos da disciplina de Educação Musical 

em situação de sala de aula, mediante autorização do representante de grupo disciplinar. 

• Os aquecedores são de utilização exclusiva dos professores. 

• As janelas e persianas só poderão ser mexidas com autorização do professor.  

• Quaisquer estragos serão da responsabilidade do aluno utilizador/infrator se se verificar que houve 

intenção e/ou dolo, pelo que os danos decorrentes da sua ação lhe serão debitados. 

• Os gravadores portáteis poderão ser cedidos a outros grupos disciplinares sob autorização do 

representante do grupo disciplinar de Educação Musical. Estes gravadores só poderão ser utilizados pelo 

professor requisitante. 

• Os instrumentos musicais poderão, excecionalmente, ser cedidos a outros departamentos sob 

autorização do representante do grupo disciplinar de Educação Musical.   

 

Artigo 8º - Dúvidas e omissões 

1. Qualquer dúvida não contemplada por este documento deverá ser remetida para o Regulamento 

Interno do Agrupamento, Regimento Interno do Departamento de Expressões e/ou Diretora.  
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Anexo 6.3 – Departamento de Expressões – Educação Visual e Educação Tecnológica 
 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento destina-se a estabelecer formas de participação e representação dos docentes do 

Grupo disciplinar de Educação Visual e de Educação Tecnológica nas estruturas de coordenação e 

supervisão pedagógica e estipular as regras de organização pedagógica do grupo disciplinar, aplicando-se a 

todos os docentes que o integram, segundo a legislação em vigor. 

 

 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

1. O Grupo disciplinar é constituído pelos professores das disciplinas de Educação Visual e Educação 

Tecnológica do 2.º ciclo e de Educação Visual e Educação Tecnológica do 3.º ciclo e no ano letivo 2017-2018 

integra os docentes dos seguintes grupos de recrutamento: 

a) 240 – Educação Visual e Educação Tecnológica (2º ciclo);  

b) 530 – Educação Tecnológica (3º ciclo); 

c) 600 – Educação Visual (3º ciclo).  

2. Os grupos de recrutamento do grupo disciplinar integram ainda as seguintes disciplinas: 

a) Oficina de Artes Plásticas e Oficina de Artes e Ofícios (2º ciclo) 

b) Oficina de Artes Plásticas (3º ciclo) 

3. No grupo disciplinar os docentes têm os seguintes cargos: 

a) Um representante de grupo. 

b) Um Diretor de Instalações. 

c) Um representante de grupo do Clube das Artes. (Quando atribuído em horário). 

   

Artigo 3º - Instalações do Grupo disciplinar 

1. Fazem parte das instalações do grupo disciplinar as salas 5, 12 e 13 e as demais arrecadações a estas 

anexadas. 

2. Existem diversas ferramentas/mobiliários pertencentes ao grupo disciplinar e devidamente inventariadas 

em documento próprio. 

3. O grupo disciplinar possui ainda um conjunto de materiais de desgaste lento e rápido, inventariado e 

arrumado nas respetivas arrecadações das salas. 
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4. No grupo disciplinar existe um Regimento Interno das Instalações e de todos os materiais a este 

pertencente. 

5. O Clube de Artes funciona com docentes deste grupo disciplinar e é regulamentado por regimento 

próprio. (Quando atribuído em horário aos docentes). 

 

Artigo 4º - Competências 

Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo da Escola Básica José Saramago, compete ao Grupo 

disciplinar curricular colaborar com o Conselho Pedagógico e com o Órgão de Gestão da Escola, na 

promoção da qualidade do ensino e consequente incremento do nível de aprendizagem dos alunos. 

1. Ao Grupo disciplinar compete: 

a) Planificar e adequar à realidade da escola ou do agrupamento de escolas a aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos ao nível nacional; 

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

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

agrupamento de escolas, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos 

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

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

destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

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

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

g) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

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

i) Participar na construção do Projeto Educativo de Escola/Agrupamento e no Plano Anual de Atividades; 

j) Avaliar as atividades desenvolvidas pelo grupo disciplinar; 

k) Elaborar ou reformular o Regimento Interno do Grupo disciplinar nos primeiros, trinta dias de cada 

mandato; 

2. Competências do Diretor de Instalações: 

a) O diretor de instalações coordena todos os espaços, ferramentas e materiais referentes ao grupo 

disciplinar; 

b) Faz cumprir o Regimento interno das Instalações. 
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Capítulo III - COORDENAÇÃO DO GRUPO DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA 

 

Artigo 5º - Coordenação 

A coordenação do Grupo disciplinar de Educação Visual e Educação Tecnológica cabe a um representante 

de grupo, professor desse grupo disciplinar. 

 

Artigo 6º - Requisitos 

O Grupo disciplinar será coordenado por um professor entre os docentes que o integram designado pelo 

Órgão de Gestão.  

 

Artigo 7º - Mandato 

O mandato do representante de grupo terá a duração de um ano letivo.  

 

Artigo 8º - Competências do Representante de grupo 

1. São competências do representante de grupo: 

a)   Representar o grupo sempre que se justifique; 

b)   Gerir e organizar os recursos afetos ao grupo disciplinar; 

c) Colaborar com a Direção e com o Conselho Pedagógico quando solicitado; 

d) Convocar e presidir às reuniões de grupo disciplinar; 

e) Dar conhecimento de informações específicas aos docentes que compõem o Grupo Disciplinar; 

f) Apoiar, sempre que necessário, os elementos pertencentes aos referidos grupos disciplinares; 

g)   Substituir o diretor de instalações nas suas ausências e impedimentos. 

 

Artigo 9º - Cessação de funções 

1- O Representante de grupo pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado da Diretora, 

após consulta ao respetivo Grupo disciplinar e por deliberação de pelo menos dois terços dos docentes do 

Grupo disciplinar. 

2- A requerimento do próprio Representante de grupo, dirigido ao Diretor, com a antecedência prevista 

na legislação em vigor. 

 

Capítulo IV - REUNIÕES 

Artigo 10º - Periodicidade 

1. O Grupo disciplinar reúne ordinariamente uma vez em cada período e extraordinariamente mediante 

convocação do Representante de grupo ou por solicitação do Subdepartamento. 
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2. O Representante de grupo é obrigado a proceder à convocação sempre que pelo menos 1/3 dos membros 

do Grupo disciplinar o solicitem por escrito, indicando o assunto a tratar. 

3. A duração máxima das reuniões é de 2 horas. Sendo marcada nova reunião quando o tempo referido for 

insuficiente para o tratamento de todos os assuntos em agenda. 

4. A duração a que se refere o número anterior pode ser excedida, sempre que a decisão seja tomada por 

unanimidade. 

 

Artigo 11º - Convocatória 

1- As convocatórias deverão conter a fixação do dia, hora e local das reuniões e, de forma expressa e 

específica, os assuntos a tratar. 

2. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser elaboradas com uma 

antecedência mínima de 48 horas. 

3. Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros respetivos, de 

forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento. 

4. As convocatórias das reuniões ordinárias serão enviadas por correio eletrónico e afixadas em espaço 

próprio destinado ao Grupo disciplinar existente na Sala de Professores. 

5. Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem de trabalhos, desde que a alteração seja aceite por 

dois terços dos docentes presentes na reunião. 

 

Artigo 12º - Direção das reuniões 

1. Cabe ao representante de grupo dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o cumprimento das normas 

em vigor e a regularidade das deliberações. 

2. Tal poder de direção inclui o de suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões mediante decisão 

fundamentada, quando circunstâncias excecionais o justifiquem. 

 

Artigo 13º - Deliberações 

1. Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que pelo menos 2/3 dos 

membros reconheçam a urgência de deliberação imediata sobre os outros assuntos. 

2. As deliberações são tomadas por votação nominal. 

3. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes à reunião. 

4. Em caso de empate o Representante de grupo tem voto de qualidade. 
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Artigo 14º - Quórum 

1. Só poderá haver deliberações se estiverem presentes às reuniões acima previstas a maioria dos membros 

com direito a voto. 

2. Não se verificando o quórum previsto no número anterior, será convocada nova reunião com o intervalo 

de, pelo menos, 24 horas, prevendo-se nessa convocação que o Grupo disciplinar delibere desde que esteja 

presente 1/3 dos respetivos membros com direito a voto. 

 

Artigo 15º - Ata da reunião 

1. Cada reunião será secretariada, rotativamente, por um dos seus membros, por ordem alfabética dos 

respetivos nomes com exceção do Representante de grupo. 

2. O Secretário lavrará a ata de cada reunião, em suporte informático, a qual conterá tudo o que nela 

ocorreu e que deverá ser entregue ao Órgão de Gestão num prazo máximo de 2 dias uteis após a reunião. 

3. A ata será lida no início da reunião seguinte, sendo que, poderá ser feita alguma ressalva em algum 

assunto menos explícito. 

4- Qualquer dos membros que tenha votado de vencido poderá fazê-lo constar em ata bem como as razões 

que o justificaram. 

 

Capítulo V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 16º - Revisão 

1 - O presente regimento será revisto no início de cada ano letivo, alterado por proposta da maioria dos 

membros do Grupo disciplinar e aprovado segundo as disposições legais. 

2 - Este regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 

 

Artigo 17º - Omissões 

Nos casos omissos neste regimento interno aplicar-se-á o que estiver determinado no regulamento interno 

da escola e nos diplomas legais em vigor, aos quais este não se pode sobrepor. 
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Anexo 6.3.1 – Departamento de Expressões – Regulamento Interno de Instalações dos Grupos 

disciplinares de Educação Visual e Tecnológica 

 

Capítulo I - Disposições Gerais 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento destina-se a estipular as regras de utilização das instalações (salas 5, 12, 13) do 

grupo disciplinar de Educação Visual e Educação Tecnológica assim como estabelecer o acesso a 

arrecadações e materiais nelas incluídas. 

 

Capítulo II - Definições  

Artigo 1º - Instalações / Equipamentos/ Materiais 

1. São Instalações deste grupo disciplinar as salas 5, 12 e 13 e as respetivas arrecadações adjacentes.  

2. São equipamentos do grupo disciplinar, todos os demais objetos/mobiliários inventariados anualmente e 

que se encontram nestas instalações; 

3. São considerados materiais associados à prática letiva do grupo disciplinar: 

a) Material de uso pessoal - todo aquele que é adquirido por livre iniciativa pelo encarregado de educação. 

b) Material de Uso Coletivo - todo aquele que é adquirido pela escola. 

c) Ferramentas - entende-se como ferramenta o tipo de material de desgaste lento que exige manutenção 

periódica, como por exemplo, alicates, serras, berbequim, pistola de cola quente, etc. 

    d) O material de Uso diário, uso pessoal e específico, indicados na lista de material indispensável no 

início do ano letivo.  

 

Capítulo III – Instalações 

Artigo 1º - Sala de Aula 

1- As salas de aula 5, 12 e 13 são salas apropriadas para a prática de aulas de Educação Visual e Educação 

Tecnológica. 

2- O mobiliário que se encontra associado às salas descritas no ponto 1 é específico para a prática de 

atividades associadas dessas disciplinas, pelo que se distinguem das restantes salas de aula. 

3- As especificidades do mobiliário em causa exigem um cuidado redobrado na prevenção da degradação 

pela dificuldade da sua substituição e preço acrescido, independentemente da disciplina que se lecione 

nestas salas. 

4- A organização dos estiradores e bancadas é decidida em reunião de grupo disciplinar, pelo que deve ser 

respeitada por todos os docentes que lecionem nestas salas. 

5- As bancadas de madeira/trabalho são de uso exclusivo por parte dos professores do grupo disciplinar. 
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6- Os balcões de pedra, com lavatórios, devem estar sempre desimpedidos, exceto quando pontualmente 

seja necessário colocar trabalhos a secar. 

7- Em cada arrecadação existe um armário de armazenamento de materiais de uso coletivo, cuja 

responsabilidade cabe ao Diretor de Instalações. 

 

Artigo 2º - Arrecadações 

1 - As arrecadações associadas ao grupo disciplinar são adjacentes às salas 5, 12 e 13. 

2 - Nas arrecadações 12 e 13, são armazenados: 

a) Materiais de uso individual dos alunos em cacifos próprios e devidamente sinalizados. 

b) Materiais didáticos propriedade de cada docente ou do grupo disciplinar, em mobiliário alocado ao 

docente.  

c) Materiais de uso específico de acordo com os projetos de cada turma guardados em cacifos de turma 

ou do respetivo docente. 

d) Ferramentas, armazenadas em mobiliário próprio, com acesso a todos os docentes de Educação Visual 

e Educação Tecnológica que lecionam nas salas 12 e 13. 

3 - Na arrecadação da sala 5, são armazenados: 

a) Materiais didáticos propriedade de cada docente ou do grupo disciplinar, em mobiliário alocado ao 

docente. 

b) Materiais de uso específico de acordo com os projetos de cada turma. 

c) Ferramentas, armazenadas em mobiliário próprio, com acesso a todos os docentes de Educação Visual e 

Educação Tecnológica que lecionam nas salas 5 ou outros mediante requisição. 

4 - As arrecadações encontram-se fechadas e o acesso ao seu interior é feito através de chave que é 

entregue a cada docente do grupo disciplinar no início do ano letivo através do coordenador.  

5 - O acesso às arrecadações é exclusivo a docentes do grupo disciplinar, e a alunos expressamente 

designados pelos respetivos docentes. 

6 - O acesso de alunos às arrecadações, é feita com o fim de recolher ou armazenar material necessário 

para o funcionamento da aula e acontece sob vigilância dos respetivos professores. 

7- No final de cada ano letivo:  

a) O conteúdo das arrecadações é organizado pelo grupo com o objetivo de preparar o início do ano seguinte  

b) O espaço é limpo e é assegurada a reorganização dos cacifos de turma em função da distribuição do serviço 

docente.  

c) É feita a manutenção das ferramentas, assim como diagnostico e respetiva requisição de ferramentas e 

materiais deteriorados. 
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Artigo 4º - Requisições 

1- As ferramentas podem ser requisitadas pelos professores do grupo quando as existentes na sala não forem 

suficientes. Poderão ainda ser requisitadas por outros professores ou funcionários, desde que estejam 

disponíveis, pois os professores do grupo disciplinar têm prioridade em relação aos outros. 

2- A requisição de ferramentas é feita em impresso próprio (com 48 horas de antecedência) este encontra-se 

dentro dos armários ferramenteiros o qual deve ser preenchido e entregue ao professor responsável que 

empresta este material. 

3- As ferramentas requisitadas ficam sob a responsabilidade do requisitante. 

4- A utilização destas ferramentas deve ser feita exclusivamente pelos requisitantes e pelos alunos quando 

devidamente acompanhados. 

5- O requisitante deve devolver as ferramentas, no prazo combinado (entre requisitante e o professor 

responsável que emprestou) no mesmo estado em que lhe foram entregues, cabendo a este professor 

conferi-las antes e depois da sua utilização. 

 

Artigo 5º - Atitudes e Comportamentos dos alunos 

Os alunos deverão: 

1. Respeitar as decisões dos professores e funcionários, dirigindo-se-lhes de forma respeitosa e educada, 

devendo, de igual modo, serem tratados com correção e respeito; 

2. Dirigir-se para a sala de forma organizada, após autorização do auxiliar de ação educativa e aguardar 

calmamente a chegada do professor; 

3. Comunicar ao professor se verificarem qualquer anomalia na sala; 

4. Devem respeitar e cumprir o regulamento interno; 

5. Sempre que se verifiquem atitudes de indisciplina que afetem o normal funcionamento da aula, o professor 

deverá intervir de acordo com o disposto no Regulamento Interno do Agrupamento; 

6. Os alunos não poderão permanecer na sala sem a presença de um professor; 

7. As janelas e precianas só poderão ser mexidas com autorização do professor; 

8. Quaisquer estragos serão da responsabilidade do aluno utilizador/infrator se se verificar que houve 

intenção e/ou dolo, pelo que os danos decorrentes da sua ação lhe serão debitados; 

9. Os alunos devem zelar sempre pelo bom funcionamento dos materiais que utilizem, do bom estado 

(limpeza e arrumação) e dos espaços da sala; 

10.  Comunicar ao professor se verificarem qualquer anomalia nos materiais/ferramentas em sala de aula; 

11.  Utilizar os materiais pedagógicos para o fim a que se destinam sendo que quaisquer danos originados por 

comportamentos indevidos ou negligentes serão da responsabilidade do aluno/turma presente; situação 
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que será comunicada com participação ao encarregado de educação e diretor de turma que tomará as 

devidas diligências; 

12.  Assegurar o bom funcionamento das atividades desenvolvidas pela disciplina de EV e ET, não danificando 

os trabalhos expostos; 

13.  No final de cada aula arrumar os trabalhos e materiais utilizados nos respetivos armários; 

14.  Assegurar que no final de cada aula a mesma fique limpa e arrumada. 

 

Artigo 6º - Competências do diretor de Instalações 

1. O diretor de instalações é designado anualmente pela diretora. 

2. O diretor de instalações pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado da diretora. 

3. Coordenar a utilização das instalações pelos professores da mesma área disciplinar a fim de otimizar os 

recursos existentes ao serviço das aprendizagens dos alunos; 

4. Zelar pelo bom funcionamento dos recursos materiais que integram os espaços em causa; 

5. Realizar o levantamento das necessidades de aquisição de material para substituição, reposição ou 

enriquecimento do material existente; 

6. Ser interlocutor, a par do coordenador de departamento respetivo, junto dos órgãos de gestão e de 

administração do agrupamento de escolas, para qualquer questão relacionada com a conservação e o 

funcionamento do material; 

7. Proceder à manutenção de um arquivo, permanentemente atualizado, com todos os itens referentes às 

instalações; 

8. Reportar à diretora do agrupamento de escolas todas as situações de violação do código de conduta dos 

espaços em referência e de todas as situações de mau uso dos materiais e instalações em causa; 

9. Elaborar em conjunto com os restantes elementos do grupo disciplinar o inventário do material, que 

compõe o espaço em relação ao qual exerce a função de diretor de instalações. 

 

Artigo 7º - Inventariação 

Todos os equipamentos e demais material pedagógico, considerados bens duradouros devem ser 

inventariados pelos respetivos responsáveis, sendo que, tal inventário deve ser objeto de atualização anual, 

dando baixa do material obsoleto, depois de ouvidos os professores do grupo.  

 

Artigo 8º - Dúvidas e omissões 

Qualquer dúvida ou omissão não contemplada neste documento deverá ser remetida para o regulamento 

interno do Departamento de Expressões e/ou Diretora.  
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Anexo 6.4 – Regimento do Grupo de Educação Especial 
 

Capítulo I – Disposições Gerais 

Artigo 1º – Objeto 

1- O presente regimento interno aplica-se ao Grupo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas José 

Saramago. 

 

Artigo 2º – Âmbito 

1 - O Grupo de Educação Especial, sendo um serviço especializado do agrupamento, tem como objetivo 

promover a existência de condições que assegurem a plena inclusão, contribuindo para a igualdade de 

oportunidades do sucesso educativo de todos os alunos, em conformidade com o DL 54/2018 de 6 de junho. 

2 - São estruturas de orientação educativa 

- Departamento Curricular;  

- Conselhos de Turma – 1º Ciclo, 2º e 3º Ciclos e Secundário; 

- EMAEI; 

- CAA. 

3 - São Serviços Especializados de Educação Especial: 

- Grupo de Educação Especial; 

- Projeto CRI – parceria com a CERCIMA (Psicóloga). 

 

Artigo 3º - Composição 

1 - Fazem parte do Grupo de Educação Especial, os docentes especializados, colocados nos lugares afetos 

ao Grupo 910. 

 

Artigo 4º – Definições e Princípios Orientadores 

1 - O Decreto-Lei nº 54/2018 tem como princípio orientador, a necessidade da escola reconhecer a 

diversidade dos seus alunos, encontrando mecanismos de atuar com essa diferença, adequando os 

processos de ensino ao perfil de funcionalidade de cada aluno mobilizando os meios de que dispõe para 

que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa. A intervenção dos docentes de 

Educação Especial, enquanto dinamizadores, articuladores e especialistas em diferenciação dos meios e 

materiais de aprendizagem e de avaliação das equipas educativas na definição de estratégias e no 

acompanhamento da diversificação curricular. 

2 - Os docentes de Educação Especial são recursos humanos específicos de apoio à aprendizagem e à 

inclusão, conforme a alínea a) do ponto 1 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 54/2018. Da composição da 
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Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva faz parte, enquanto elemento permanente, um 

docente de Educação Especial (designado pelo diretor). À semelhança de outros docentes, os restantes 

elementos do Departamento de Educação Especial podem ser convocados como elementos variáveis da 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

3 - O Grupo de Educação Especial conjuga a sua atividade com os órgãos de direção, administração e gestão, 

as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica do Agrupamento, devendo promover a 

inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem 

como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 

uma adequada preparação para a vida pós-escolar. 

 

Artigo 5º - Competências 

1 -Compete aos docentes de Educação Especial: 

 a) Colaborar com o Conselho Pedagógico e com o Diretor na deteção de crianças com necessidades 

educativas e na organização e implementação de apoios adequados;  

b) Participar na EMAEI, na análise dos alunos sujeitos a referenciação, tendo em vista a elaboração do 

Relatório Técnico-Pedagógico e dos Programas Educativos Individuais, ao abrigo dos artigos 9.º e 10.º do 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de junho;  

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo;  

d) Promover a existência de condições no agrupamento para a integração socioeducativa dos alunos com 

necessidades educativas;  

 

e) Contribuir, através da sua intervenção especializada, para o desenvolvimento integral dos alunos e para 

a construção da sua identidade pessoal, proporcionando-lhes a aquisição e domínio de saberes, 

instrumentos, capacidades, atitudes e valores;  

f) Desenvolver um trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes no processo educativo dos 

alunos ao nível da gestão dos ambientes de sala de aula, da adaptação dos recursos e materiais, na 

adequação das metodologias de ensino e de aprendizagem, na avaliação das aprendizagens, na definição 

de percursos de melhoria das aprendizagens, no trabalho interdisciplinar;  

g) Conceber e participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação 

educativa que promovam o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar;  

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

da comunidade escolar; 

 i) Envolver os alunos ativamente na construção da sua aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das 

áreas de competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente, a 
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capacidade de resolução de problemas, o relacionamento interpessoal, os pensamentos crítico e criativo, 

a cidadania; 

 j) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes noutras estruturas e serviços, 

nomeadamente nas áreas da saúde, da qualificação profissional do emprego, das autarquias e de entidades 

particulares;  

k) Colaborar com o Diretor na deteção de necessidades educativas e na organização e incremento dos 

apoios educativos adequados;  

l) Colaborar com o Diretor, com o conselho pedagógico e com os professores na definição para os planos 

de apoio educativo;  

m) Colaborar com a EMAEI na proposta de medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;  

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

destinadas a melhorar as aprendizagens académico-funcionais tendo em vista a prevenção da exclusão;  

o) Intervir diretamente na aplicação das medidas adicionais, enquanto dinamizador, articulador e 

especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem; 

p) Os docentes de Educação Especial prestam apoio direto aos alunos cujas medidas adicionais se 

encontrem previstas nas alíneas b) – As Adaptações curriculares significativas, c) – O Plano Individual de 

Transição, d) – O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e e) – O 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social do ponto 4 do artigo 10º do Decreto-Lei 

nº 54/2018, nos demais contextos educativos, de acordo com a natureza da sua intervenção, privilegiando 

o contexto de sala de aula, bem como, aos alunos com medidas seletivas devidamente fundamentadas. Aos 

restantes alunos será prestado apoio indiretamente, enquanto dinamizador, articular e especialista em 

diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem e avaliação; 

q) O grupo de Educação Especial presta apoio em contexto de sala de aula e individual em gabinete próprio, 

como parte integrante do CAA; 

r) Trabalham com as famílias, procurando envolvê-las de forma colaborativa e ativa nos assuntos 

relacionados com a vida escolar dos seus educandos, nomeadamente no que diz respeito às medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão mobilizadas, bem como ao acesso a toda a informação constante no 

processo educativo dos mesmos;  

s) Participam nas reuniões de Conselho de Docentes, Conselho de Turma e noutras que se revelarem 

necessárias, sempre que convocados e sempre forem tratados assuntos relacionados com os alunos que 

usufruem de apoio direto ou indireto. 

 

Artigo 6º – Representante do Grupo 

1- De acordo com a legislação em vigor, o representante do Grupo é um docente de Educação Especial, do 

grupo 910, nomeado pela Diretora do Agrupamento. 
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Artigo 7º – Competências do Representante do Grupo 

1- Compete ao Representante do Grupo: 

a) Representar o Grupo de Educação Especial no Conselho Pedagógico, ou em quaisquer outras reuniões 

para que seja convocado; 

b) Apresentar aos órgãos competentes as propostas do Grupo de Educação Especial; 

c) Transmitir e informar sobre as decisões referentes ao Grupo, designadamente as tomadas pelo Conselho 

Pedagógico; 

d) Organizar o trabalho do Grupo de Educação Especial; 

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

Educação Especial; 

f) Acompanhar, junto dos docentes, a definição, implementação e avaliação das medidas 

consubstanciadas no Decreto-Lei nº54/2018 de 6 de julho; 

g) Promover a aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica; 

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

de Escolas em que se insere; 

i) Intervir na avaliação de desempenho dos professores, em caso de solicitação da Coordenadora do 

Departamento; 

j) Assegurar a organização do dossier de Grupo, o qual poderá ser físico ou digital. 

k) Assegurar a manutenção atualizada das atas; 

l) O docente com o cargo de coordenação, enquanto presidente das reuniões, não acumulará a função de 

secretário. 

 

Artigo 8º – Cessação de Funções 

1 - O mandato do Representante do Grupo tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato da 

Diretora. 

2 - O Representante do Grupo pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado da 

Diretora. 

3 - A requerimento do próprio Representante, dirigido à Diretora, com a antecedência prevista na legislação 

em vigor. 

 

Capítulo II – Reuniões 

Artigo 9º – Periodicidade 

1- O Grupo de Educação Especial reúne trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que seja 

convocado pelo representante do grupo. 
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Artigo 10º – Convocatórias 

1- As convocatórias das reuniões serão marcadas com uma antecedência mínima de 48 horas. 

2- As reuniões terão a duração máxima de duas horas, podendo ser prolongadas por mais trinta minutos 

por consenso dos docentes. 

3- A falta de comparência às reuniões terá de ser justificada conforme a lei. 

4- Da reunião será lavrada ata que será lida e aprovada na reunião seguinte. 

5- Secretariado das reuniões: 

- As atas serão elaboradas por um secretário; 

- A seleção do secretário é feita por ordem alfabética. 

 

Artigo 11º – Direção das reuniões 

1- Cabe ao Representante do Grupo dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o cumprimento das 

normas em vigor e a regularidade das deliberações.  

2- Em caso de impedimento do Representante, as reuniões serão presididas por um dos representantes do 

grupo, que o compõem, indicado pelo Coordenador, dando conhecimento prévio à Diretora. 

 

Artigo 12º - Deliberações 

1 - As deliberações do Grupo são tomadas, quando não houver consenso, por votação; assim sendo, as 

decisões terão que ser aprovadas pela maioria dos presentes. 

2- A votação será nominal, tendo o Representante voto de qualidade em caso de empate. 

3- Nos casos previstos na lei, a votação será por escrutínio secreto. 

 

Artigo 13º - Quórum 

1- O Grupo só pode reunir se estiver presente a maioria simples dos seus membros. 

 

Artigo 14º - Ata da reunião 

1- De cada reunião será lavrada a respetiva ata que, depois de lida e aprovada, será entregue na Direção e 

ao Coordenador de Departamento arquivando este uma cópia no dossier do Departamento.  

2- O secretariado das reuniões é assegurado por todos os docentes do Grupo, com exceção do 

Representante, que preside às reuniões, em regime de rotatividade. 

 

Capítulo III – Disposições Finais 

Artigo 15º - Disposições Finais 

1- Este regimento tem a vigência de um ano letivo. 
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2- Todas as questões omissas serão resolvidas nos termos da lei geral e do Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas em reunião do Departamento de Educação Especial. 

3- O presente regimento entra em vigor logo que aprovado pela Direção. 
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Anexo 6.5 – Regulamento de Utilização das Salas de Informática 
 

O objetivo do presente Regulamento é acautelar o interesse de todos os utilizadores promovendo a 

utilização disciplinada, organizada e responsável dos recursos das salas de informática.  

 

Artigo 1º - Objeto 

O presente regulamento tem por objeto a definição das regras de utilização das salas de informática da 

Escola Básica e Secundária José Saramago. 

 

Artigo 2º - Objetivos das Salas de Informática 

1. Proporcionar a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como recurso 

pedagógico. 

2. Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de aptidões e competências na área das TIC. 

3. Promover o uso adequado e seguro dos computadores e da Internet. 

4. Proporcionar um espaço de trabalho que fomente a autonomia e a autoconfiança dos alunos, 

partilhando saberes e experiências. 

5. Promover o desenvolvimento de hábitos de trabalho autónomo e/ou em grupo. 

6. Favorecer o desenvolvimento de técnicas de pesquisa, recolha de informação, tratamento de 

dados e resolução de problemas. 

7. Fomentar a participação dos alunos na vida escolar através de uma ocupação dos seus tempos 

livres. 

 

Artigo 3º - Frequência das Salas de Informática 

1. Existem duas salas de informática, as salas números 7 e 8. 

2. Podem ter acesso às salas de informática os professores e alunos cujas salas lhe foram atribuídas 

nos horários das turmas. 

3. O acesso de alunos às salas de informática, quando as mesmas estiverem disponíveis, têm de 

ser autorizadas por um docente do grupo de informática ou pela direção.  

4. Caso os alunos que incorram numa situação de incumprimento do presente regulamento 

deverão ser convidados a abandonar a sala de informática e o seu acesso e a utilização dos 

equipamentos deve ser condicionado. 

5. A abertura e o fecho das salas deverão ser feitas pelo professor, o qual deverá ser sempre o 

primeiro a entrar e o último a sair da sala.  
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Artigo 4º - Professores Supervisores 

Os professores supervisores das salas de informática são professores das diversas áreas 

disciplinares, destacadas para o efeito, que procurarão orientar e incentivar os alunos na utilização 

deste espaço, acompanhando-os no esclarecimento de dúvidas e na realização de trabalhos. São da 

responsabilidade do professor supervisor das salas de informática as seguintes tarefas:  

a. Permanecer na sala todo o tempo letivo indicado no seu horário. 

b. Zelar pela conservação e correta utilização dos equipamentos e materiais. 

c. Informar os professores do grupo de informática caso exista alguma avaria em algum posto 

de trabalho. 

d. Auxiliar os alunos e vigiar a utilização dos computadores em especial na Internet. 

e. Ordenar a saída de qualquer utilizador que esteja a perturbar a ordem e o bom 

funcionamento da sala. 

f. No final de utilização da sala o professor deve tomar as seguintes diligências necessárias 

para que esta fique pronta a ser utilizada, nomeadamente: 

a. Os computadores todos desligados corretamente 

b. As cadeiras arrumadas e mesas limpas. 

c. O quadro limpo. 

d. Os computadores ligados à corrente. 

e. A sala devidamente organizada e limpa. 

 

Artigo 5º - Deveres dos alunos nas salas de informática 

Cada utilizador da sala de informática deve estar consciente dos seus deveres e responsabilidades 

quando utiliza um computador com ligação à internet, bem como das consequências a que ficará 

sujeito, caso seja autor de uma infração ao presente regulamento. 

1. Os alunos só podem utilizar a sala ou outro equipamento informático na presença de um 

professor. 

2. No início da utilização do posto de trabalho, os alunos devem verificar a existência de 

alguma avaria e deverão avisar de imediato o professor. 

3. Os alunos devem dirigir-se para o posto de trabalho indicado pelo professor.  

4. Os alunos devem procurar apenas sítios na internet que estejam relacionados com os 

trabalhos escolares em desenvolvimento.  

5. Os alunos só devem utilizar jogos de carater didático nos computadores. 

6. Os alunos devem zelar pelo asseio da sala, sendo expressamente proibido comer e beber 

neste espaço. 
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7. Os alunos devem zelar pela boa conservação do material informático, não sendo permitido 

riscar, sujar ou danificar este material. 

8. Os utilizadores são responsabilizados e responsáveis pelos danos causados no equipamento 

por si utilizados. 

 

Artigo 6º - Incumprimento 

No caso do incumprimento do regulamento poderão ocorrer as seguintes sanções: 

1. Reposição do equipamento em causa ou pagamento do valor correspondente. 

2. Caso não seja possível identificar os infratores, os danos serão assumidos por todos os que 

estavam presentes na altura em que o facto ocorreu. 

3. Outras medidas disciplinares da responsabilidade dos órgãos competentes da escola. 
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Anexo 7 – Departamento de Ciências Socias e Humanas 

 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas constitui uma estrutura de orientação 

educativa que, no desempenho das suas funções, colabora com os órgãos de administração e gestão da 

escola e é responsável pela coordenação das atividades a desenvolver pelos respetivos docentes no 

domínio científico-pedagógico e pelo desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação 

interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo. 

 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

  O Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas é constituído grupos disciplinares de História 

e Geografia de Portugal do 2º Ciclo (código de grupo de recrutamento 200), de Geografia do 3º Ciclo 

(código de grupo de recrutamento 420), de História do 3º Ciclo (código de grupo de recrutamento 400) 

e de Educação Moral e Religiosa Católica (código de grupo de recrutamento 290). 

 

Artigo 3º - Competências 

     Compete do Departamento: 

1. Elaborar o Regimento Interno nos primeiros trinta dias do mandato da estrutura, onde constem as 

respetivas regras de organização e funcionamento; 

2. Proceder à articulação curricular entre os diferentes ciclos e áreas disciplinares; 

3. Assegurar a coordenação de procedimentos no domínio da avaliação das aprendizagens; 

4. Definir as linhas orientadoras para as planificações e instrumentos de avaliação; 

5. Colaborar na elaboração de propostas com vista à execução do Projeto Educativo e do Plano Anual 

de Atividades. 

6. Analisar e sugerir propostas de alteração/revisão ao Regulamento Interno do Agrupamento. 

7. Colaborar com o Conselho Pedagógico na elaboração e execução do plano de formação dos 

professores do Departamento. 

8. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas. 

9. Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica. 

10. Promover a interdisciplinaridade. 

11. Coordenar todas as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do Departamento. 

12. Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 
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13. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão. 

14. Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, de acordo com os recursos da 

Escola ou através da colaboração de programas e na apreciação de projetos. 

15. Colaborar com o Conselho Pedagógico na conceção de programas e na apreciação de projetos. 

16. Elaborar e executar a avaliação do Plano Anual de Atividades, tendo em vista os interesses e 

necessidades dos alunos e os recursos existentes no Agrupamento; 

17. Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo estabelecidos a 

nível nacional. 

18. Assegurar, de forma articulada com as outras estruturas de orientação educativa do Agrupamento, 

a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de estudo, 

quer das componentes de âmbito local do currículo. 

19. Elaborar propostas curriculares diversificadas em função da especificidade de grupos de alunos. 

20. Elaborar os inventários do material existente e afeto ao Departamento; 

21. Inventariar as necessidades em equipamento e material didático. 

 

Capítulo III - COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO EREPRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DISCIPLINARES 

Artigo 4º - Coordenador 

O Coordenador é eleito pelos membros do Departamento, de entre uma lista de três docentes proposta 

pela Diretora nos termos previstos na Legislação em vigor.  

 

Artigo 5º - Representantes 

1 - Os Representantes são nomeados anualmente pelo Diretor. 

2 - A coordenação dos grupos disciplinares cabe a um Representante de cada Grupo Disciplinar. 

3 – Apesar de existir um representante do mesmo grupo disciplinar do coordenador de departamento, 

quem preside às reuniões é o coordenador. 

 

Artigo 6º - Competências do Coordenador 

     Compete ao Coordenador de Departamento: 

1. Representar o departamento no Conselho Pedagógico, ou em quaisquer outras reuniões para que 

seja convocado. 

2. Apresentar aos órgãos competentes as propostas do departamento. 
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3. Transmitir e informar sobre as decisões referentes ao departamento, designadamente as tomadas 

pelo Conselho Pedagógico. 

4. Organizar o trabalho do departamento. 

5. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 

Departamento. 

6. Promover a aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica. 

7. Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do 

Agrupamento de Escolas em que se insere. 

8. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, bem como a sua 

adequação à situação concreta da escola. 

9. Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção 

de medidas destinadas a melhorar a aprendizagem dos alunos. 

10. Intervir na avaliação de desempenho dos professores. 

11. Nos casos em que, legalmente, haja lugar a delegação de competências, estas devem ser expressas 

em documento próprio e/ou em ata. 

12. Assegurar a organização do dossier de Departamento, o qual poderá ser físico ou digital. 

13. Assegurar a manutenção atualizada das atas. 

14. Apresentar à Direção um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 7º - Competências dos Representantes 

São competências do Representante de Grupo Disciplinar: 

a) Apoiar o Coordenador na gestão do Departamento; 

b)  Fazer a gestão e organização dos recursos afetos ao subdepartamento; 

c) Colaborar com a Direção e com o Conselho Pedagógico quando solicitado; 

d) Convocar e presidir às reuniões de subdepartamento;  

e)  Dar conhecimento de informações específicas aos docentes que compõem o Grupo Disciplinar; 

f) Apoiar, sempre que necessário, os elementos pertencentes aos referidos grupos disciplinares; 

g) Substituir o Coordenador nas suas ausências e impedimentos. 

 

Artigo 8º - Cessação de Funções 

1. O mandato do Coordenador do Departamento tem a duração de quatro anos e cessa com o 

mandato da Diretora. 

2. O Coordenador do Departamento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado 

da Diretora;  
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3 - A requerimento do próprio Coordenador, dirigido à Diretora, com a antecedência prevista na 

legislação em vigor. 

 

Capítulo IV - REUNIÕES 

Artigo 9º - Periodicidade 

1. O Departamento reúne, ordinariamente, uma vez por mês ou conforme exigência do Conselho 

Pedagógico. 

2. O Departamento reunirá extraordinariamente por proposta fundamentada do Coordenador, por 

determinação do Diretor da escola ou quando solicitado por dois terços dos elementos que constituem 

o Departamento. 

3. As reuniões terão a duração máxima de duas horas, findas as quais se ponderará pela sua 

continuidade ou pela marcação de nova reunião. 

 

Artigo 10º - Convocatória 

1. Cabe à Diretora fazer a convocatória das reuniões. 

2. As convocatórias serão enviadas por correio eletrónico. 

3. As reuniões serão convocadas com a antecedência mínima de dois dias, salvo situações especiais 

decorrentes da calendarização das reuniões do Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 11º - Direção das reuniões 

1. Cabe ao Coordenador de Departamento dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o 

cumprimento das normas em vigor e a regularidade das deliberações.  

2. Em caso de impedimento do Coordenador, as reuniões serão presididas por um dos representantes 

dos grupos disciplinares que o compõem, indicado pelo Coordenador, dando conhecimento prévio 

à Diretora. 

 

Artigo 12º - Deliberações 

3. As deliberações do Departamento são tomadas, quando não houver consenso, por votação; assim 

sendo, as decisões terão que ser aprovadas pela maioria dos presentes. 

4. A votação será nominal, tendo o Coordenador voto de qualidade em caso de empate. 

5. Nos casos previstos na lei, a votação será por escrutínio secreto. 
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Artigo 13º - Quórum 

     O Departamento só pode reunir se estiver presente a maioria simples dos seus membros. 

 

Artigo 14º - Ata da reunião 

1. De cada reunião será lavrada a respetiva ata que, depois de lida e aprovada, será entregue Direção 

arquivando-se também uma cópia no dossier do Departamento.  

2. O secretariado das reuniões é assegurado por todos os professores do Departamento, com exceção 

do Coordenador, que preside às reuniões, em regime de rotatividade. 

 

Capítulo V - DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES 

Artigo 15º - Instalações específicas 

     O Departamento de Ciência Sociais e Humanas dispõe de um espaço próprio para a guarda de 

materiais dos diferentes grupos disciplinares. 

 

Artigo 16º- Diretor de instalações  

     A direção de instalações do Departamento é assegurada pelos Representantes de Grupo Disciplinar. 

 

Artigo 17º - Competências 

     Compete aos representantes dos diferentes grupos disciplinares ou ao Coordenador do 

Departamento quando estes não existam, a organização do espaço das instalações e a feitura e 

manutenção de um inventário dos materiais do respetivo grupo disciplinar. 

 

Capítulo VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 18º - Revisão 

O presente Regimento poderá ser revisto e alterado por proposta dos professores do Departamento, 

aprovada segundo as disposições legais. 

 

Artigo 19º - Omissões 

     As dúvidas e/ou omissões que surjam da aplicação do presente Regimento serão resolvidas por 

deliberação do Departamento. 
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Anexo 8 – Departamento de Línguas 

 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento destina-se a estabelecer formas de participação e representação dos docentes 

do Departamento de Línguas nas estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e estipular as 

regras de organização pedagógica do Departamento, aplicando-se a todos os docentes que o integram. 

 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

O Departamento de Línguas é constituído pelos subdepartamentos de Português, Inglês e Francês e 

integra os docentes dos seguintes grupos de recrutamento: 

210 – Português e Francês (2º ciclo) 

220 – Português e Inglês (2º ciclo) 

300 – Português (3º ciclo) 

330 – Inglês (3º ciclo)     

120 – Inglês (1º ciclo) 

 

Artigo 3º - Competências 

Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas José Saramago, 

compete ao Departamento Curricular de Línguas articular com o Conselho Pedagógico e com a Direção 

da Escola, na promoção da qualidade do ensino e consequente incremento do nível de aprendizagem 

dos alunos. 

Sem prejuízo de outras competências, compete ao Departamento Curricular: 

l) Planificar e adequar à realidade do agrupamento de escolas a aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos ao nível nacional; 

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

n) Articular com outras estruturas de orientação educativa do agrupamento, a adoção de 

metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento do currículo;  

o) Refletir sobre a implementação da gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas 

a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

p) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos; 

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
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r) Promover espaços e tempos de partilha de experiências pedagógicas e de divulgação de ações 

de formação dos docentes; 

s) Identificar as necessidades de formação dos docentes que fazem parte do Departamento; 

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

u) Participar na construção do Projeto Educativo do Agrupamento,  

v) Eleger o respetivo Coordenador de Departamento. 

 

Capítulo III - COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO E REPRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DISCIPLINARES 

Artigo 4º - Coordenador 

1 - A coordenação do Departamento de Línguas cabe a um coordenador, eleito pelos elementos que 

compõem o Departamento e de acordo com a legislação em vigor. 

2 - O Coordenador dispõe de redução para o desenvolvimento do trabalho, de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

Artigo 5º - Representantes 

1 - Os Representantes são nomeados anualmente pelo Diretor. 

2 - A coordenação dos grupos disciplinares cabe a um Representante de cada Grupo Disciplinar. 

3 – Apesar de existir um representante do mesmo grupo disciplinar do coordenador de departamento, 

quem preside às reuniões é o coordenador. 

 

Artigo 6º - Competências do Coordenador 

Sem prejuízo de outras competências fixadas no Regulamento Interno, compete ao Coordenador do 

Departamento Curricular: 

j) Representar os docentes do departamento no Conselho Pedagógico, atuando como transmissor 

entre este órgão e o Departamento, assim como junto dos restantes órgãos de gestão e 

administração, estruturas e serviços da Escola; 

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

a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da Escola; 

l) Coordenar a planificação das atividades a desenvolver anualmente pelo Departamento; 

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

n) Estimular a formação contínua e apoiar os docentes menos experientes; 

o) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 
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p) Propor em Conselho Pedagógico a adoção de medidas destinadas a melhorar a aprendizagem 

dos alunos. 

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

escola; 

r) Dar conhecimento à Direção, no final do ano letivo, do relatório crítico do trabalho 

desenvolvido. 

 

Artigo 7º - Competências dos Representantes 

São competências do Representante do Grupo Disciplinar: 

h) Apoiar o Coordenador na gestão do Departamento; 

i)  Colaborar na gestão e organização dos recursos afetos ao Grupo Disciplinar; 

j) Colaborar com a Direção e com o Conselho Pedagógico quando solicitado; 

k) Convocar e presidir às reuniões de Grupo Disciplinar, à exceção do Grupo Disciplinar do 

Coordenador de Departamento, que é quem preside;  

l)  Dar conhecimento de informações específicas aos docentes que compõem o Grupo Disciplinar; 

m) Apoiar, sempre que necessário, os elementos pertencentes aos referidos grupos disciplinares; 

n) Substituir o Coordenador nas suas ausências e impedimentos. 

 

Artigo 8º - Cessação de Funções 

1 - De acordo com a legislação em vigor o mandato do Coordenador de Departamento tem a duração 

de quatro anos e cessa com o mandato do diretor. 

2 - O Coordenador do Departamento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado 

do Diretor, após consulta ao respetivo Departamento e por deliberação de pelo menos dois terços dos 

docentes do Departamento. 

3 - A requerimento do próprio Coordenador, dirigido à Diretora, com a antecedência prevista na 

legislação em vigor. 

 

Capítulo IV - REUNIÕES 

Artigo 9º - Periodicidade 

1 - O Departamento de Línguas reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente mediante 

convocação do Coordenador ou por solicitação de pelo menos um terço dos membros do Departamento 

que o solicitem por escrito, indicando o assunto a tratar. 
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2 - Os grupos disciplinares reunirão sempre que surjam assuntos específicos a tratar mediante 

convocação do Representante de Grupo Disciplinar ou por solicitação dos docentes do grupo disciplinar, 

sempre que pelo menos um terço dos seus membros o solicite por escrito. 

3 - A duração máxima das reuniões é de duas horas. 

4 - A duração a que se refere o número anterior pode ser excedida, sempre que a decisão seja tomada 

por unanimidade. 

5 - Caso não seja cumprida a ordem de trabalhos durante o tempo previsto, a reunião será interrompida 

e prosseguirá na semana seguinte, na hora e dia previamente estipulados, exceto no caso de 

deliberações urgentes. 

 

Artigo 10º - Convocatória 

1 - As convocatórias deverão conter a fixação dos dias, horas e local das reuniões e a ordem de trabalhos 

a tratar. 

2 - As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias serão feitas com uma antecedência 

mínima de 48 horas. Em caso de reunião extraordinária os conselheiros serão convocados 

individualmente pelo meio mais expedito. 

3 - As convocatórias das reuniões ordinárias serão enviadas por email e afixadas em espaço próprio do 

Departamento existente na Sala de Professores. 

4 - Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros do 

Departamento, de forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento. 

5 - Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem de trabalhos, desde que a alteração seja aceite 

por dois terços dos docentes presentes na reunião. 

 

Artigo 11º - Direção das reuniões 

1 - Cabe ao Coordenador de Departamento dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o cumprimento 

das normas em vigor e a regularidade das deliberações.  

2- Em caso de impedimento do Coordenador este será substituído por um dos representantes do grupo 

disciplinar mandatado pela Direção. 

3- Cabe aos Representantes dos Grupos Disciplinares assegurar o cumprimento das normas em vigor e 

a regularidade das deliberações.  

4 - Tal poder de direção inclui o de suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, mediante 

decisão fundamentada, quando circunstâncias excecionais o justifiquem. 
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Artigo 12º - Deliberações 

1 - Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que pelo menos 

dois terços dos membros reconheçam a urgência de deliberação imediata de outros pontos incluídos na 

ordem de trabalhos e de acordo com o ponto 5 do artigo 9º deste regimento. 

2 - Com exceção da eleição do Coordenador de Departamento, em que se utiliza o escrutínio secreto, as 

deliberações são tomadas por votação nominal. 

3 - As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes na reunião. 

4 - Em caso de empate o Coordenador tem voto de qualidade. 

 

Artigo 13º - Quórum 

1 - Só poderá haver deliberações se estiverem presentes a maioria dos membros que compõem o 

Departamento. 

2 - Não se verificando o quórum previsto no número anterior, será convocada nova reunião prevendo-

se nessa convocatória que o Departamento delibere, caso estejam presentes, um terço dos membros 

do Departamento. 

 

Artigo 14º - Ata da reunião 

1 - Cada reunião será secretariada, rotativamente, por um dos seus membros e por ordem alfabética 

dos respetivos nomes com exceção do Coordenador. 

2 - O secretário lavrará a ata de cada reunião, em suporte informático, a qual conterá tudo o que nela 

ocorreu. 

3 - A ata, depois de lavrada, será colocada à aprovação de todos os seus membros sendo enviada por 

email pelo Coordenador a todos os elementos do Departamento e será entregue na Direção até 5 dias 

úteis após a reunião. 

4 - Qualquer dos membros do Departamento que tenha voto de vencido, poderá fazê-lo constar em ata, 

bem como as razões que o justificaram. 

 

Capítulo VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 15º - Revisão 

O presente Regimento poderá ser revisto e alterado por proposta dos professores do Departamento, 

aprovada segundo as disposições legais. 
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Artigo 19º - Omissões 

1 - Nos casos omissos neste regimento interno aplicar-se-á o que estiver determinado no Regulamento 

Interno da escola e nos diplomas legais em vigor, aos quais este não se pode sobrepor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Anexo 9 – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento, destina-se a estipular as regras de organização interna do Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais e aplica-se a todos os docentes que o integram. 

 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais é composto pelos Grupos de Físico-Química, 

Ciências Naturais e Matemática.  

Integra os docentes dos seguintes Grupos de Recrutamento 230 - Matemática e Ciências Naturais; 500 

- Matemática; 510 - Físico-Química; 520 - Biologia e Geologia.  

 

Artigo 3º - Competências 

1. Ao Departamento compete: 

a) Planificar e adequar à realidade da escola ou do Agrupamento de Escolas a aplicação dos planos de 

estudo estabelecidos ao nível nacional; 

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

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

Agrupamento de Escolas, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer 

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

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

destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

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

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

g) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

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

i) Participar na construção do Projeto Educativo de Escola/Agrupamento e no Plano Anual de Atividades; 

j) Colaborar com o Órgão de Gestão e com o Conselho Pedagógico, quando por eles solicitado; 

l) Avaliar a atividade desenvolvida pelo Departamento; 

m) Eleger o seu Coordenador de acordo com a lei  
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n) Elaborar ou reformular o Regimento Interno do Departamento, nos primeiros 30 dias de cada 

mandato; 

 

Capítulo III - COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO E REPRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DISCIPLINARES 

Artigo 4º - Coordenador 

1. A Coordenação do Departamento cabe a um coordenador. 

2. A Coordenação de cada Grupo Disciplinar cabe a um Representante. 

 

Artigo 5º - Representantes 

1 - Os Representantes são nomeados anualmente pelo Diretor. 

2 – Apesar de existir um representante do mesmo grupo disciplinar do coordenador de departamento, 

quem preside às reuniões é o coordenador. 

 

Artigo 6º - Competências do Coordenador 

As competências do Coordenador do Departamento são: 

a) Promover a o trabalho colaborativo entre todos os docentes que integram o Departamento 

Curricular; 

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

adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da Escola ou do Agrupamento de 

Escolas; 

c) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola ou do Agrupamento com vista 

ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

d) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção 

de medidas destinadas a melhorar a aprendizagem dos alunos; 

e) Delegar em elementos do Departamento, constituídos em grupo de trabalho, a execução de tarefas 

que envolvam a análise e a reflexão prévias de questões de índole científico pedagógico; 

f) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da 

qualidade das práticas educativas; 

g) Estimular a formação contínua e apoiar os docentes menos experientes; 

h) Apresentar ao Órgão de Gestão, no final do ano letivo, um relatório crítico anual do trabalho 

desenvolvido; 

i) Representar os docentes no Conselho Pedagógico, atuando como transmissor entre este órgão e o 

Departamento, assim como junto dos restantes Órgãos de Gestão e Administração, estruturas e 

serviços da Escola bem como colaborar na orientação pedagógica da Escola; 
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j) Colaborar com o Órgão de Gestão em assuntos no âmbito do Departamento, ou sempre que para 

isso for solicitado; 

k) Coordenar a planificação das atividades a desenvolver pelo Departamento; 

l) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da escola ou 

do Agrupamento de Escolas; 

m) Exercer as demais competências atribuídas na legislação em vigor e no Regulamento Interno. 

 

Artigo 7º - Competências dos Representantes 

1. Cabe ao Representante de Grupo: 

a) Apoiar o Coordenador na gestão do Departamento; 

b) Colaborar na gestão e organização dos recursos materiais afetos ao Grupo Disciplinar; 

c) Colaborar com o Órgão de Gestão e com o Conselho Pedagógico quando for solicitado; 

d) Convocar e presidir as reuniões de Grupo disciplinar; 

e) Substituir o Coordenador nas suas ausências e impedimentos. 

 

Artigo 8º - Cessação de Funções 

1. O mandato do Coordenador pode cessar a todo o tempo, por decisão fundamentada da Diretora 

após consulta do respetivo Departamento. 

 

Capítulo IV - REUNIÕES 

Artigo 9º - Periodicidade 

1. O Departamento reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente mediante 

convocação do Coordenador ou por solicitação do Departamento, sempre que pelo menos 1/3 dos 

membros do Departamento o solicitem por escrito, indicando o assunto a tratar. 

2. Os grupos disciplinares reunirão uma vez por mês e extraordinariamente mediante convocação do 

Coordenador ou por solicitação do Departamento, sempre que pelo menos 1/3 dos membros do 

Departamento o solicitem por escrito, indicando o assunto a tratar. 

3. A duração máxima das reuniões é de 2 tempos. 

4. Caso não seja cumprida a ordem de trabalhos durante o tempo previsto, a reunião será interrompida 

e prosseguirá na semana seguinte, na hora e dia previamente estipulados, exceto no caso de 

deliberações urgentes. 

5. A duração a que se refere o número três pode ser excedida, sempre que a decisão seja tomada por 

unanimidade. 
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Artigo 10º - Convocatória 

1. As convocatórias deverão conter a fixação dos dias, horas e local das reuniões e, de forma expressa 

e específica, os assuntos a tratar. 

2. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias serão feitas com uma antecedência 

mínima de 48 horas. 

3. As convocatórias das reuniões ordinárias serão enviadas por email e afixadas em espaço próprio 

existente na Sala de Professores. 

4. Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros respetivos, 

de forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento. 

5. Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem do dia, desde que a alteração seja aceite pela 

maioria dos presentes. 

 

Artigo 11º - Direção das reuniões 

1. Cabe ao Coordenador dirigir os trabalhos das reuniões de Departamento e assegurar o cumprimento 

das normas em vigor e a regularidade das deliberações. 

2. Cabe ao Representante Disciplinar dirigir os trabalhos das reuniões de Grupo e assegurar o 

cumprimento das normas em vigor e a regularidade das deliberações. 

3. Tal poder de direção inclui o de suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões mediante 

decisão fundamentada, quando circunstâncias excecionais o justifiquem. 

 

Artigo 12º - Deliberações 

1. Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que a maioria dos 

membros reconheçam a urgência de deliberação imediata sobre os outros assuntos. 

2. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes à reunião. 

3. Em caso de empate o Coordenador tem voto de qualidade. 

 

Artigo 13º - Quórum 

1. Só poderá haver deliberações se estiverem presentes às reuniões acima previstas a maioria dos 

membros com direito a voto. 

2. Não se verificando o quórum previsto no número anterior, será convocada nova reunião com o 

intervalo de, pelo menos, 24 horas, prevendo-se nessa convocação que o Departamento delibere 

desde que esteja presente 1/3 dos respetivos membros com direito a voto. 
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Artigo 14º - Ata da reunião 

1. Cada reunião será secretariada, rotativamente, por um dos seus membros, por ordem alfabética. 

2. De todas as reuniões será lavrada ata pelo secretário, registada em suporte informático e arquivada 

em dossiê próprio, que será assinada por todos os presentes depois de lida e aprovada; 

3.  Qualquer membro que tenha votado de vencido poderá fazê-lo constar em ata bem como as razões 

que o justificaram. 

 

Capítulo V - DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES 

Artigo 15º - Instalações específicas 

1. Consideram-se instalações específicas do Departamento os espaços destinados às atividades e 

funcionamento das disciplinas que o integram, assim como os equipamentos e materiais 

didáticos que o integram, assim como os equipamentos e materiais didáticos à sua guarda. 

 

Artigo 16º - Diretor de instalações  

1. A direção de instalações do Departamento é assegurada pelo Representante da Disciplina. 

 

Artigo 17º - Competências 

São competências do diretor de instalações: 

a) Organizar o inventário do equipamento, material de laboratório e didático existente nas 

instalações e zelar pela sua conservação; 

b) Coordenar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novos materiais e 

equipamentos, ouvido o Grupo Disciplinar; 

c) Colaborar com o coordenador do Departamento no sentido de serem asseguradas as 

necessidades em equipamentos e materiais para o desenvolvimento das atividades previstas para as 

disciplinas. 

 

Capítulo VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 18º - Revisão 

O presente Regimento poderá ser revisto e alterado por proposta dos Professores do Departamento, 

aprovada segundo as disposições legais. 
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Artigo 19º - Omissões 

Compete ao Coordenador do Departamento decidir da interpretação das eventuais lacunas ou omissões 

deste regimento, cabendo sempre recurso para o plenário do Departamento. 
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Anexo 10 – Regimento do Conselho de Diretores de Turma e dos Conselhos de Turma 

 

Capítulo I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente regimento pretende definir as condições de funcionamento do Conselho de Diretores de 

Turma e dos Conselhos de Turma como estruturas de orientação educativa indispensáveis à boa 

articulação entre professores, alunos e pais e encarregados de educação. 

 

Capítulo II - ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 2º - Composição 

O Conselho de Diretores de Turma dos 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e do Secundário é constituído pelos 

Diretores de Turma de todas as turmas dos 2º, 3º Ciclos e do Secundário. 

 

Artigo 3º - Competências 

Sem prejuízo de outras competências a fixar no Regulamento Interno, compete ao Conselho de 

Diretores de Turma: 

a) Coordenar e planificar as atividades das turmas do 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e do 

Secundário; 

b) Aplicar as orientações emanadas da Direção e do Conselho Pedagógico, assim como cumprir as 

disposições legais da direção de turma; 

c) Analisar as normas de funcionamento dos Conselhos de Turma; 

d) Analisar os procedimentos a desenvolver antes e após os Conselhos de Turma; 

e) Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las, através dos Coordenadores, ao 

Conselho Pedagógico; 

f) Analisar e debater problemas inerentes ao exercício do cargo de Diretor de Turma e propor 

estratégias de superação dos mesmos; 

g) Analisar os problemas de integração dos alunos; 

h) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os Serviços Especializados de 

apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas 

destinadas a melhorar as aprendizagens; 

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

emanadas do Conselho Pedagógico; 

j) Identificar necessidades de formação no âmbito da Direção de Turma; 
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k) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da orientação 

educativa e da coordenação das atividades das turmas; 

l) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos Diretores de Turma em exercício; 

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

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

o) Reformular o seu Regimento Interno. 

 

Capítulo III - COORDENAÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA E DIRETORES DE TURMA 

Artigo 4º - Coordenadores 

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

turmas de um mesmo ano de escolaridade ou de um mesmo ciclo. 

2. A coordenação da Direção de Turma cabe a um coordenador, por cada ciclo. 

3. Os Coordenadores dos Diretores de Turma são nomeados pelo Diretor. 

4. O mandato dos Coordenadores tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 

Diretor. 

 

Artigo 5º - Diretores de Turma 

Os Diretores de Turma são designados anualmente pela Direção, de entre os professores da turma. 

 

Artigo 6º - Competências do Coordenador 

Sem prejuízo de outras competências fixadas no Regulamento Interno, compete ao Coordenador de 

Ciclo: 

a) Representar os diretores de turma no Conselho Pedagógico, atuando como transmissor entre 

este órgão e o Conselho de diretores de turma, assim como junto dos restantes órgãos de gestão 

e administração, estruturas e serviços da Escola; 

b) Coordenar os Diretores de Turma; 

c) Colaborar com os Diretores de Turma e com os serviços de apoio existentes na escola na 

elaboração de estratégias pedagógicas destinadas ao ciclo de escolaridade que coordena; 

d) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos Diretores de Turma e as 

atividades realizadas por cada Departamento Curricular, nomeadamente no que se refere à 

elaboração e aplicação de programas específicos integrados nas medidas de apoio educativo; 

e) Divulgar, junto dos referidos Diretores de Turma, toda a informação necessária ao 

desenvolvimento das suas competências; 
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f) Apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Conselhos de Turma dos anos 

que coordena, nomeadamente no que respeita às áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares; 

g) Apresentar ao Conselho Pedagógico projetos a desenvolver no âmbito do Plano de Turma; 

h) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades de 

enriquecimento curricular; 

i) Preparar, convocar e coordenar reuniões de Conselhos de Diretores de Turma; 

j) Planificar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma e com o outro Coordenador 

de ciclo, as atividades a desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação; 

k) Organizar e manter organizado o material de apoio à Direção de Turma; 

l) Exercer as demais competências fixadas na lei; 

m) Participar na elaboração do Regulamento Interno da Escola. 

 

Artigo 7º - Competências do Diretor de Turma 

São competências do Diretor de Turma: 

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

educação; 

b) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, promovendo a sua 

participação; 

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

integração dos respetivos educandos na comunidade escolar, do aproveitamento escolar, das 

faltas a aulas e das atividades escolares; 

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

e) Coordenar a planificação e execução de Plano de Turma, em colaboração com os restantes 

professores da turma, bem como a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos 

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

f) Cumprir as decisões tomadas pelo Conselho nas reuniões do seu Conselho de Turma, assim 

como cumprir as disposições fixadas pelos órgãos competentes; 

g) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador; 

h) Desenvolver medidas de apoio aos alunos na integração na turma e na escola; 

i) Desenvolver a sua atividade de forma articulada, quer com a família, quer com os serviços 

especializados de apoio educativo, quer, ainda, com outras estruturas de orientação educativa; 

j) Facultar aos professores da turma os meios e documentos de trabalho e a orientação necessária 

ao desempenho das atividades próprias da ação educativa; 
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k) Participar na elaboração do Regimento Interno do Conselho de Diretores de Turma. 

 

Artigo 8º - Cessação de Funções 

1. O mandato do Coordenador dos Diretores de Turma tem a duração de quatro anos e cessa com 

o mandato do Diretor. 

2. Os Coordenadores dos Diretores de Turma podem cessar as funções a seu pedido, ou por 

proposta de pelo menos dois terços dos membros do Conselho, em ambos os casos, 

devidamente fundamentados, carecendo sempre de parecer favorável da Direção e ouvido o 

Conselho Pedagógico. 

3. O mandato dos Diretores de Turma pode cessar, a todo o momento, por decisão fundamentada 

da Diretora, ouvido o Conselho Pedagógico, ou a pedido do interessado no final de cada ano 

letivo, quebrando a continuidade pedagógica. 

 

Capítulo IV – CONSELHOS DE DIRETORES DE TURMA 

Artigo 9º - Periodicidade 

1. O Conselho de Diretores de Turma reúne ordinariamente antes do início das atividades letivas 

e antes das reuniões de avaliação. Quando o justifique, este Conselho poderá reunir após o 

término das atividades letivas, no final de cada ano escolar. 

2. O Conselho de Diretores de Turma funciona em sessões plenárias ordinárias, mas, sempre que 

se justifique, os Coordenadores podem autorizar o seu funcionamento por secções para 

assegurar que os Diretores de Turma de cada ano de escolaridade reúnam de modo a 

cooperarem e planificarem as atividades pedagógicas e promoverem a troca de experiências. 

3. O Conselho de Diretores de Turma reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado 

pelos respetivos Coordenadores, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade 

de funções ou por convocatória da Direção. 

 

Artigo 10º - Convocatória 

1. As convocatórias deverão conter a fixação dos dias, horas e local das reuniões e a ordem de 

trabalhos a tratar. 

2. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias serão feitas com uma antecedência 

mínima de 48 horas. Em caso de reunião extraordinária os conselheiros serão convocados 

individualmente pelo meio mais expedito. 

3. As convocatórias das reuniões ordinárias serão enviadas por email e afixadas em espaço próprio 

da Direção existente na Sala de Professores. 
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4. Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros do 

Conselho, de forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento. 

5. Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem de trabalhos, desde que a alteração seja 

aceite por dois terços dos docentes presentes na reunião. 

 

Artigo 11º - Direção das reuniões 

1. Cabe aos Coordenadores dos Diretores de Turma dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o 

cumprimento das normas em vigor e a regularidade das deliberações.  

2. Cabe aos Coordenadores dos Diretores de Turma assegurar o cumprimento das normas em vigor 

e a regularidade das deliberações.  

3. Tal poder de direção inclui o de suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, mediante 

decisão fundamentada, quando circunstâncias excecionais o justifiquem. 

 

Artigo 12º - Deliberações 

1. Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que pelo menos 

dois terços dos membros reconheçam a urgência de deliberação imediata de outros pontos.  

2. As deliberações são tomadas por votação nominal. 

3. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes na reunião. 

4. Em caso de empate os Coordenadores têm voto de qualidade. 

 

Artigo 13º - Quórum 

1. Só poderá haver deliberações se estiverem presentes a maioria dos membros que compõem o 

Conselho. 

2. Não se verificando o quórum previsto no número anterior, será convocada nova reunião 

prevendo-se nessa convocatória que o Conselho de Diretores de Turma delibere, caso estejam 

presentes, um terço dos membros do Conselho.  

 

Artigo 14º - Ata da reunião 

1. Cada reunião será secretariada, pelo professor secretário, nomeado no início do Conselho, 

através de sorteio, com exceção dos Coordenadores. 

2. O secretário lavrará a ata de cada reunião, em suporte informático, a qual conterá tudo o que 

nela ocorreu. 

3. A ata será entregue ou enviada por email pelo secretário aos Coordenadores, num prazo de 

quarenta e oito horas. A mesma deverá ser lida e aprovada na reunião seguinte.  
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4. Qualquer dos membros do Conselho que tenha voto de vencido, poderá fazê-lo constar em ata, 

bem como as razões que o justificaram. 

 

Capítulo V – CONSELHOS DE TURMA 

Artigo 15º - Periodicidade 

1. Sempre que seja convocado pela Diretora, por sua iniciativa, ou a pedido do Diretor de Turma, 

ou a requerimento de um terço dos seus membros efetivos; 

2. O Conselho de Turma reúne, extraordinariamente, sempre que um motivo de natureza 

pedagógica ou disciplinar o justifique; 

3. As reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas pela Direção. 

 

Artigo 16º - Convocatória 

1. As convocatórias deverão conter a fixação dos dias, horas e local das reuniões e a ordem de 

trabalhos a tratar. 

2. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias, com a respetiva ordem de trabalhos, 

serão feitas com uma antecedência mínima de 48 horas. Em caso de reunião extraordinária, os 

conselheiros serão convocados individualmente pelo meio mais expedito, com pelo menos 24 

horas de antecedência. 

3. As convocatórias das reuniões ordinárias serão enviadas por email e afixadas em espaço próprio 

da Direção existente na Sala de Professores. O Representante dos Alunos, no 3º ciclo, e os 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos da turma são convocados pelo 

Diretor de Turma. 

4. Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros do 

Conselho, de forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento. 

5. Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem de trabalhos, desde que a alteração seja 

aceite por dois terços dos docentes presentes na reunião. 

 

Artigo 17º - Composição 

1. O Conselho de Turma é constituído por: 

a) Todos os Professores da turma; 

b) Pelo Representante dos Alunos, no 3º Ciclo e Secundário;  

c) Por dois representantes dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos da turma; 

2. Podem também participar nas reuniões de Conselho de Turma: 

a) Um técnico da Educação Especial caso existam alunos que beneficiem deste apoio; 

b) O psicólogo; 
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c) Um representante da Direção; 

d) O Professor Tutor, responsável pelo acompanhamento, de forma individualizada, do 

processo educativo de um aluno ou grupo de alunos; 

e) Outro professor que acompanhe qualquer projeto da turma. 

3. Poderão ainda participar nestas reuniões, os estagiários em formação na Escola, sempre que o 

respetivo Orientador considere a sua presença de interesse didático-pedagógico, com o parecer 

da Direção e o Conselho de Turma nada tenha a opor. 

4.  Nos casos de turmas em que os Pais e Encarregados de Educação não procedam à eleição do 

seu representante, o Diretor de Turma deve cooptar um deles, arbitrariamente. 

5. Se, devidamente convocados, o Delegado de Turma ou o Representante dos Pais e Encarregados 

de Educação não comparecerem, o Conselho reúne sem a sua presença. 

6. Quando o Conselho de Turma se reunir para tratar de assuntos relacionados com exames e 

avaliação, apenas estarão presentes os elementos docentes. 

7. Nas reuniões de avaliação de final de período e reuniões em que sejam tratados assuntos 

relacionados com exames e provas de avaliação sumativa externa, caso estas se realizem, 

deverão estar presentes, todos os elementos docentes. 

 

Artigo 18º - Competências 

O Conselho de Turma tem as seguintes atribuições: 

a) Analisar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma, os problemas de 

integração dos alunos e o relacionamento entre professores e alunos da turma; 

b) Elaborar o Plano de Turma, o qual deve integrar estratégias de diferenciação pedagógica 

e de adequação curricular para o contexto da sala de aula, de atividades da turma, 

destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação Escola-

Família; 

c) Analisar a situação da turma e identificar caraterísticas dos alunos a ter em conta no 

processo ensino e aprendizagem; 

d) Colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação da Escola com a Comunidade; 

e) Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar apresentadas por cada 

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

com os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico; 

f) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem, tendo em conta o perfil de cada aluno, 

promovendo a articulação com os respetivos Serviços Educativos, em ordem à sua superação; 

g) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de 

sala de aula e fora dela; 
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h) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

i) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos 

alunos; 

j) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

k) Apreciar as ocorrências disciplinares e propor as medidas educativas disciplinares 

previstas na lei; 

l) Coordenar a atividade dos diversos docentes da turma de forma a maximizar o sucesso 

educativo dos alunos e a qualidade das aprendizagens; 

m) Articular as atividades dos professores da turma com as dos Departamentos, 

designadamente no que se refere ao planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares a 

nível da turma; 

n) Assegurar a organização, acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver 

com os alunos; 

o) Preparar a informação adequada, a disponibilizar aos Pais e Encarregados de 

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

p) Colaborar com os Encarregados de Educação no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem dos alunos; 

q) Zelar pelo pleno exercício dos Direitos dos alunos e assegurar o respeito pelos respetivos 

Deveres; 

r) Adotar as medidas que promovam a assiduidade e o efetivo cumprimento da 

escolaridade obrigatória e permitam situações de insucesso e abandono, em conjunto com os 

Órgãos de Gestão; 

s) Assegurar a plena integração do aluno na Comunidade Educativa, em conjunto com a 

Família; 

t) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que digam 

respeito à turma; 

u) Executar todas as tarefas que por lei, regimento ou pelas Normas de Funcionamento 

da Escola lhe sejam atribuídas; 

v) Dar execução às orientações do Conselho Pedagógico propondo as alterações que a 

prática aconselhe; 

w) Solicitar a colaboração dos Órgãos de Gestão para a resolução de problemas, 

nomeadamente de natureza social, com o objetivo de assegurar a plena integração do aluno na 

Comunidade Educativa; 
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x) Proceder à avaliação das aprendizagens e competências desenvolvidas pelos alunos e 

decidir sobre a sua progressão ou retenção. 

 

Artigo 19º - Direção das reuniões 

1. O Conselho de Turma é presidido pelo respetivo Diretor de Turma. 

2. Na falta do Diretor de Turma, preside à reunião o secretário da mesma. Na falta prolongada do 

Diretor de Turma ou do secretário, a Direção indicará quais os professores que os substituirão. 

 

Artigo 20º - Deliberações 

1. Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que pelo menos 

dois terços dos membros reconheçam a urgência de deliberação imediata de outros pontos 

incluídos na ordem de trabalhos e de acordo com o ponto 5 do artigo 16º deste regimento. 

2. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes na reunião. 

3. Em caso de empate, o Diretor de Turma tem voto de qualidade. 

4. No caso do recurso à votação, todos os membros do Conselho de Turma devem votar mediante 

voto nominal, não sendo permitida a abstenção e sendo o resultado da votação registado em 

ata. A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o Presidente do Conselho de Turma 

voto de qualidade no caso de empate. 

5. Para o Conselho de Turma de natureza disciplinar, a Diretora pode solicitar a presença de um 

Técnico dos Serviços Especializados. 

 

Artigo 21º - Quórum 

1. As reuniões de Conselho de Turma poderão funcionar desde que se encontrem presentes a 

maioria do número de docentes da turma.  

2. Se não se verificar o quórum previsto, será convocada nova reunião pela Direção, prevendo-se 

nessa nova reunião que o Conselho de Turma delibere desde que esteja presente, um terço dos 

docentes que compõem o Conselho de Turma em número não inferior a três. 

3. Para efeitos de avaliação dos alunos, o Conselho de Turma é constituído por todos os 

professores da turma. 

4. Sempre que por motivo imprevisto se verificar a ausência de um membro do Conselho de 

Turma, em reuniões de avaliação dos alunos, a reunião é adiada, no máximo, por 48 horas, de 

forma a assegurar a presença de todos. 

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

de Turma reúne com os restantes membros, devendo o respetivo Diretor de Turma dispor de 

todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno, fornecidos pelo professor ausente. 
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6. O abandono voluntário de qualquer membro do Conselho de Turma será registado em ata, 

considerando-se falta injustificada, cessando-se imediatamente os trabalhos e sendo a reunião 

adiada, conforme o estabelecido por lei. 

 

Artigo 22º - Ata da reunião 

1. Cada reunião é secretariada, pelo professor secretário, nomeado pela Direção. 

2. No final da reunião, deve ser lido o conteúdo da ata. 

3. O secretário lavrará a ata em suporte informático e enviá-la-á ao Diretor de Turma, num prazo 

de 48 horas. 

4. Qualquer dos membros do Conselho de Turma que tenha voto de vencido, poderá fazê-lo 

constar em ata, bem como as razões que o justificaram. 

 

Capítulo VI – ASSEMBLEIAS DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO COM O DIRETOR DE TURMA 

Nas Assembleias de Pais e Encarregados de Educação com o Diretor de Turma, apenas participam os 

Pais e Encarregados de Educação, a menos que o Diretor de Turma considere vantajosa a presença dos 

alunos, cabendo-lhe decidir quando, em que circunstâncias e momentos das referidas Assembleias os 

alunos poderão participar. 

 

Capítulo VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 23º - Revisão 

O presente Regimento poderá ser revisto e alterado por proposta dos Diretores de Turma, aprovada 

segundo as disposições legais. 

Artigo 24º - Omissões 

Nos casos omissos neste regimento interno aplicar-se-á o que estiver determinado no Regulamento 

Interno da escola e nos diplomas legais em vigor, aos quais este não se pode sobrepor. 
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Anexo 11 – Regimento dos Cursos Profissionais 

CAPÍTULO I 

Artigo 1º - Objeto 

1. O presente regulamento define a organização, o desenvolvimento e o acompanhamento dos cursos 

profissionais em funcionamento na Escola Básica e Secundária José Saramago.  

2. O regulamento geral dos cursos profissionais tem por objeto o desenvolvimento do disposto na 

legislação em vigor para esta tipologia de cursos. 

 

Artigo 2º - Organização curricular 

1. Os planos curriculares dos cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma estrutura modular, ao 

longo de três anos letivos, e compreendem as seguintes componentes de formação: sociocultural, 

científica e tecnológica (organizada em UFCDs), uma componente de formação em contexto de trabalho 

(FCT) e ainda uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

 

Artigo 3º - Estrutura Curricular 

1. A estrutura curricular dos cursos profissionais ao longo dos três anos de formação permite uma 

grande flexibilidade e respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada formando. 

2. A flexibilidade do plano de estudos requer no início do cada ciclo de formação os seguintes requisitos: 

a) Planificação do plano de formação de cada curso por disciplina, anos de formação, horas semanais e 

momentos de realização da FCT; 

b) Análise dos programas e dos referenciais das disciplinas para se efetuar a planificação das atividades, 

nomeadamente as de caráter interdisciplinar, que permitam a otimização e articulação de conteúdos; 

c) Planificação anual da disciplina por módulos garantindo-se o cumprimento integral dos seus 

conteúdos em cada ano letivo. 

 

Artigo 4º - Assiduidade 

Nesta oferta formativa profissionalmente qualificante, que exige níveis mínimos de cumprimento da 

respetiva carga horária, 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 módulo de cada 

disciplina, ou componente de formação.  

Em caso de excesso de faltas ao módulo, que se verifica sempre que o aluno ultrapassa o limite de 10% 

de faltas da carga horária do mesmo, são os seguintes os procedimentos a seguir:  

1. Sempre que um aluno falte a uma aula, sendo essa falta justificada, deverá realizar um trabalho/tarefa 

de recuperação relativo ao(s) conteúdo(s) da aula (s) a que não compareceu, permitindo, assim, ao aluno 
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recuperar o atraso das aprendizagens. As atividades de recuperação de aprendizagens poderão revestir 

as seguintes modalidades:  

a) Apresentação de um trabalho, escrito e/ou oral, a definir pelo respetivo professor;  

b) Realização de atividades facilitadoras do atraso das aprendizagens, tais como: realização de 

trabalhos/ fichas formativas, mediante um plano orientador do trabalho a realizar, fornecido pelo 

respetivo professor;  

c) Atualização do caderno diário.  

2. Em caso de excesso de faltas injustificadas ao módulo, que se verifica sempre que o aluno ultrapassa 

o limite de 10% de faltas da carga horária do mesmo, são os seguintes os procedimentos a seguir:  

a) Realização de um plano individual de atividades que permita ao aluno realizar as aprendizagens em 

falta devido à sua assiduidade;  

b) A não realização do plano individual de atividades, o incumprimento ou a ineficácia das medidas 

implica, independentemente da idade do aluno, a exclusão do módulo;  

c) O plano individual de atividades apenas pode ser aplicado em cada disciplina uma única vez no 

decurso de cada ano letivo;  

3. Quando o número de faltas do aluno ultrapassa 10 % da carga horária definida no plano curricular 

anual de uma disciplina, o aluno fica excluído de frequentar a mesma no ano letivo em vigor, apenas 

podendo concluir os módulos por avaliação extraordinária.  

4. Concluído o ano letivo, se o aluno persistir com módulos em atraso, pode requerer a sua realização 

através da avaliação extraordinária.  

5. Sempre que o aluno esteja abrangido pelo regime da escolaridade obrigatória, deverá frequentar o 

curso até ao final do ano letivo, ainda que tenha ultrapassado o limite de faltas permitido.  

6. Os alunos que no decurso do ano letivo perfizerem 18 anos de idade, encontrando-se assim fora da 

escolaridade obrigatória, e tenham ultrapassado o limite de faltas permitido por lei (de acordo com o 

especificado no ponto 3), podem requerer a anulação de matrícula, se assim o entenderem. Caso não o 

façam, ficarão excluídos da frequência do curso no ano letivo a decorrer, a partir da data em que 

perfazem os 18 anos de idade. 

7. Cessa o dever de cumprimento das atividades de recuperação das aprendizagens, sempre que para o 

cômputo do número e limite de faltas 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. Neste caso, estas faltas são consideradas injustificadas. 

 

CAPÍTULO II - Avaliação  

Artigo 1º - Objeto e finalidades 

1- A avaliação incide:  
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a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das disciplinas 

respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho da FCT;  

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva 

qualificação.  

2- A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, designadamente:  

a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas, 

quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, 

esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso;  

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas 

áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora;  

c) Certificar a aprendizagem realizada;  

d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões 

para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento.  

 

Artigo 2º - Intervenientes 

1- Intervêm no processo de avaliação:  

a) O Professor;  

b) O aluno;  

c) O Diretor de Turma;  

d) O Conselho de Turma;  

e) O Diretor de Curso;  

f) O Professor orientador da FCT e da PAP;  

g) O tutor designado pela entidade de acolhimento;  

h) Os órgãos de direção ou gestão e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica da escola;  

j) Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais;  

k) Personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos setores profissionais 

afins aos cursos;  

l) Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;  

2- A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades previstos no número anterior 

assumirão as formas previstas na lei, ou, nas matérias que se inserem no âmbito da autonomia das 

escolas, nos instrumentos aprovados pelos órgãos competentes, de acordo com o regime jurídico 

aplicável à entidade formadora.  

3- Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que intervenham no processo 

formativo do aluno, nos termos estabelecidos no número anterior.  
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Artigo 3º - Critérios de avaliação 

1- No início das atividades escolares, o conselho pedagógico, ouvidos os professores e as estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógica, nomeadamente o diretor de curso e o diretor de turma, define 

os critérios e os procedimentos de avaliação a aplicar tendo em conta a dimensão integradora da 

avaliação, incluindo, designadamente:  

a) As condições de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;  

b) A dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver;  

c) Os conhecimentos, aptidões e atitudes a que se refere a legislação em vigor;  

d) As estratégias de apoio educativo;  

e) A participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e o mundo do trabalho.  

2– Os critérios de avaliação serão divulgados através da página eletrónica do Agrupamento e pelos 

Diretores de Turma, aos alunos e aos encarregados de educação.  

 

Artigo 4º - Avaliação  

A avaliação consiste na formulação de um juízo global, tem como objetivos a classificação e a certificação 

e inclui:  

1) 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.  

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 aluno ou grupo de alunos, 

tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos.  

O aluno pode requerer, tal como anteriormente especificado, a avaliação dos módulos não realizados.  

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.  

A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores.  

2) Avaliação extraordinária 

1- Os alunos com módulos em atraso podem requerer a avaliação dos mesmos nos serviços 

administrativos, em impresso próprio, mediante pagamento de valor de inscrição a definir anualmente, 

para os realizar em períodos distintos:  

a) No início do ano letivo;  

b) No final do ano letivo;  

c) Em período definido pelo Conselho de Turma quando estiver em causa a realização da Formação em 

Contexto de Trabalho.  

2– Os alunos com módulos em atraso, por terem sido excluídos à disciplina pela aplicação da legislação 

em vigor, pagarão um valor de inscrição duas vezes superior ao definido. 
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3- Os alunos que excluíram por faltas ao curso, apenas poderão recuperar os módulos, conforme o ponto 

3 do artigo 4º.  

4- Estas provas têm um peso de 100 % na avaliação final dos módulos.  

5- Os alunos assumem a responsabilidade pela realização da prova, solicitando, se necessário, ao 

Professor objetivos e documentação do(s) módulo(s) em atraso.  

 

Artigo 5º - Insucesso modular 

O insucesso modular acontece em duas situações:  

1- Em caso de insucesso na frequência de um módulo, que ocorre sempre que o aluno obtenha uma 

classificação inferior a 10 valores, são os seguintes os procedimentos a seguir após a avaliação do 

módulo: realização da recuperação do módulo, não podendo exceder os 15 dias após a conclusão do 

mesmo. 

 

Artigo 6º - Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, consubstanciado num 

produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, 

bem como do respetivo relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e 

competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do 

jovem.  

 

Avaliação do Projeto 

1- O relatório será obrigatoriamente entregue ao Professor Orientador que fará uma primeira 

apreciação. Caso o mesmo não atinja os objetivos considerados necessários, o professor orientador deve 

devolvê-lo ao formando para uma remodelação.  

2– Caso a remodelação referida no ponto 1 não atinja de novo os objetivos considerados necessários, 

cabe ao orientador decidir se a PAP é apresentada ao júri.  

a) Nesta circunstância a PAP apenas poderá ser apresentada ao júri no ano letivo seguinte.  

 

Avaliação da PAP 

1- Para a avaliação da PAP, são considerados os seguintes itens:  

Itens de Avaliação PAP Pesos  

Desenvolvimento do projeto 35% 

Relatório 30% 

Apresentação/Defesa do projeto 35% 
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2– Os critérios de avaliação da PAP serão propostos pelo diretor de curso depois de ouvidos os 

professores da componente técnica para aprovação do Conselho Pedagógico.  

3– Os critérios de classificação a observar pelo júri da PAP são os seguintes:  

a) Relatório  

• Grau de rigor técnico e científico e organização do relatório;  

• Qualidade dos materiais utilizados e apresentados como enriquecimento do projeto;  

• Documentação/ ilustração das várias fases do projeto;  

b) Apresentação/Defesa do projeto;  

• Capacidade de argumentação na defesa do projeto;  

• Qualidade dos recursos utilizados na exposição;  

• Clareza e correção da linguagem;  

• Domínio da linguagem técnica.  

4– Sempre que a natureza dos relatórios apresentados exija uma avaliação que pressuponha o 

desempenho concreto de uma tarefa, compete ao júri a definição da metodologia a aplicar para a 

referida avaliação.  

5– De todas as reuniões do júri será lavrada uma ata e uma grelha de avaliação, assinadas por todos os 

elementos do júri presentes.  

 

Artigo 7º - Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

A Formação em Contexto de Trabalho assume a forma de estágio de 600 horas, divididas em 240 horas 

no 2.º ano do curso e 360 horas no 3.º ano do curso.  

 

Avaliação da FCT 

1- A avaliação no processo da FCT assume carácter continuo sistemático e permite, numa perspetiva 

formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando se necessário, 

o reajustamento do plano de formação.  

2– A avaliação assume também um carácter sumativo, conduzindo a uma classificação final da FCT.  

3- A primeira fase da FCT terá um peso de 30% na avaliação final da FCT.  

4- A segunda fase da FCT terá um peso de 70% na avaliação final da FCT.  

5- A avaliação final da FCT tem por base três componentes:  

a) Avaliação realizada pelo monitor da entidade de acolhimento em conjunto com o professor 

acompanhante da FCT e do aluno, e abrange o desempenho do aluno na entidade de estágio (70%).  
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b) Os relatórios de estágio, que são elaborados pelo aluno e devem descrever as atividades 

desenvolvidas no período de estágio, bem como a sua avaliação dos mesmos face ao definido no plano 

de formação (20%). Na segunda fase da FCT este item tem um peso de 30% na avaliação.  

c) Apresentação pública do primeiro relatório de estágio (10%).  

d) As três componentes da avaliação da FCT são de caráter obrigatório, pelo que a FCT só será 

considerada concluída com a sua execução plena.  

e) O aluno só poderá frequentar a segunda fase após concluída na totalidade a primeira fase da FCT, 

com uma avaliação mínima de 8 valores.  

6- A avaliação da FCT deverá responder aos seguintes itens, que se constituem como elementos 

aferidores:  

a) Qualidade do trabalho realizado na entidade de acolhimento;  

b) Aplicação das normas de segurança e higiene no trabalho;  

c) Assiduidade e pontualidade;  

d) Integração na entidade de acolhimento;  

e) Capacidade de iniciativa;  

f) Qualidade e rigor da expressão escrita e oral e dos suportes materiais que enformam os relatórios e 

apresentação oral, na perspetiva da sua boa inteligibilidade.  

7- No caso de reprovação, poderá ser celebrado novo protocolo entre escola, entidade de estágio e 

aluno, no próximo ciclo de FCT, mediante inscrição do aluno nos serviços administrativos e pagamento 

de uma propina a definir anualmente.  

 

Artigo 8º - Regime de precedências 

1- Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, 

é permitido que o aluno frequente módulos mais avançados sem a capitalização de módulos anteriores.  

2- Quando o aluno obtiver avaliação positiva num módulo que seja objeto da precedência curricular 

referida anteriormente (tendo o anterior por capitalizar), a avaliação desse módulo ficará congelada 

durante o ano letivo em que ocorrer a situação, até à capitalização do módulo anterior.  

3- Caso não se verifique a capitalização do módulo em falta, a avaliação do módulo seguinte não será 

lançada e este não ficará capitalizado.  

 

Artigo 9º - Conclusão e certificação 

1- A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as 

disciplinas, na FCT e na PAP.  

Artigo 10º - Classificação final do curso 

1 - A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

CF = [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3 sendo:  

CF = classificação final do curso, arredondada às unidades;  
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MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de 

estudo do curso, arredondada às décimas;  

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades; 

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.  

 

QUADRO SÍNTESE 

CLASSIFICAÇÃO, APROVAÇÃO E PROGRESSÃO  

Classificações A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-

se na escala de 0 a 20 valores, arredondada às décimas. 

A classificação final de cada disciplina obtém-se pela 

média aritmética simples, arredondada à unidade, das 

classificações obtidas em cada módulo. 

Condições de Aprovação e 

Progressão 

A aprovação em cada disciplina depende da obtenção, 

em cada um dos respetivos módulos, de uma 

classificação igual ou superior a 10 valores. 

A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de 

uma classificação final igual ou superior a 10 valores em 

cada uma delas. 

A aprovação na disciplina terá em conta a classificação 

final obtida na avaliação sumativa interna. 

A progressão nas disciplinas depende da obtenção em 

cada um dos respetivos módulos de uma classificação 

igual ou superior a 10 valores. 

A progressão dos alunos para o ano seguinte não será 

possível caso excedam 20% do total dos módulos a 

realizar por ano letivo.  

Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, a escola 

não se compromete a dar continuidade à lecionação 

dos módulos em atraso. 

Legislação: 

- Portaria nº 235-A/2018 

- Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho; 

- Despacho nº 5908/2017; 

- Lei nº 51/2012 

- Decreto-Lei nº 139/2012 
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Anexo 12 – Regimento do Centro de Apoio às Aprendizagens 

Introdução 

Na sequência do Artigo 13º do Decreto-Lei nº 54, de 6 de julho, procedeu-se à elaboração do presente 

regimento, em conformidade com o Regulamento Interno do Agrupamento.  

O presente regimento define os objetivos gerais, os específicos e o funcionamento do Centro de Apoio 

à Aprendizagem (CAA), constituindo-se como uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos 

e materiais, dos saberes e competências do Agrupamento. 

 

Artigo 1º - Objeto e Âmbito de aplicação 

De acordo com o estabelecido no artº 13º, do Decreto-Lei 54/2018, nomeadamente os pontos: 

 3. A ação educativa promovida pelo Centro de Apoio à Aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida 

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

docente de educação especial.  

4. O Centro de Apoio à Aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no contínuo de 

respostas educativas disponibilizadas pela escola. 

5. Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à 

aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4, do artigo 10º, do Decreto-Lei nº 54, de 

6 de julho, é garantida, no Centro de Apoio à Aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho 

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

 

Artigo 2º - Objetivos Gerais 

1. O Centro de Apoio à Aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, 

tem como objetivos gerais:  

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

designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;  

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

 c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

 

Artigo 3º - Objetivos Específicos 

1. Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à Aprendizagem:  

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

demais contextos de aprendizagem;  

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

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

componentes do currículo;  
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d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;  

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

aprendizagem;  

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

 

Artigo 4º - Coordenação/Constituição/ Acompanhamento 

1 - Compete à Diretora do Agrupamento definir a coordenação do CAA, a sua constituição assim como 

o espaço de funcionamento do mesmo numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na escola.                                                                                                

2 - Deverão ser disponibilizados para o CAA os recursos humanos e materiais necessários para o eficaz 

funcionamento do mesmo. 

 

Artigo 5º - Âmbito da Ação / Funcionamento / Espaço Físico 

Âmbito da Ação 

1 - Alunos pertencentes ao Agrupamento de Escolas José Saramago. 

2- Qualquer aluno poderá utilizar o espaço para apoio e orientação, mas será dada prioridade aos alunos 

cujo relatório técnico-pedagógico assim o refira. 

3- O CAA é responsável pela dinamização, implementação, atribuição e monitorização dos recursos 

envolvidos. 

Funcionamento 

1 - Os recursos humanos afetos ao CAA serão definidos, no início de cada ano letivo, pela Diretora do 

Agrupamento.  

 2 - Para o desenvolvimento dos objetivos do CAA serão utilizadas metodologias pedagógicas 

diversificadas centradas nas necessidades e interesses particulares de cada aluno.  

3 - O CAA será coordenado por um docente do Agrupamento e monitorizado pela EMAEI. Estes ficarão 

responsáveis por promover a organização e operacionalização das diferentes áreas pedagógicas e 

disciplinares.   

4- O CAA reúne um conjunto de recursos e materiais pedagógicos de aprendizagem diversificados, 

elaborados ao longo do tempo e organizados pelos professores.  

5 - O CAA pretende expandir a sua ação e orientar os alunos para as outras zonas de intervenção escolar 

sempre que for necessário e possível.  

Espaço Físico 

1 - Compete à Diretora da escola definir os espaços físicos de funcionamento do CAA numa lógica de 

rentabilização dos recursos materiais existentes na escola. 
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 2 - O Centro de Apoio à Aprendizagem do Agrupamento de Escolas de José Saramago situa-se na sede 

e será organizado, sempre que possível, por zonas definidas em função do tipo de trabalho e do tipo de 

recursos, com respostas complementares em todas as escolas do Agrupamento. Salienta-se que, devido 

ao Agrupamento ter várias escolas que distam da sede, a saber EB de Águas de Moura e EB de Cajados, 

o CAA tem extensão às mesmas, através da deslocação de recursos humanos sempre que necessário. 

3 - O seu horário será de acordo com o horário em que decorrem as atividades letivas. 

4 - O espaço funcionará, sempre que possível, a tempo inteiro e procurar-se-á, que estejam presentes 

professores e técnicos de várias áreas/ vertentes para que esteja sempre alguém que possa ajudar os 

alunos nas suas necessidades (académicas ou outras).  

5 - Os materiais ficarão à disposição de todos os alunos.   

 

Artigo 6º - Recursos de Apoio à Inclusão 

O CAA deste Agrupamento reúne os seguintes recursos: 

Recursos de apoio à Inclusão  

- Gabinete de Educação Especial 

- Gabinete de Apoio ao Aluno 

- Tutorias  

- Apoio Tutorial Específico (ATE) 

- Biblioteca 

- Psicologia  

- Psicologia CRI 

- CARITAS – projeto “A Vida é Assim” e acompanhamentos individuais 

- “Blimunda 7 Luas” 

- “Museu para o Futuro” 

- “Aproximar para Melhorar – Parentalidade Positiva” 

-  PES 

- Turma X - 1ºano (Port) / 2º ano (Mat)/ 5ºe 7º (Port e Mat) 

- Desporto Escolar 

- Sala Polivalente *  

- Coadjuvação (1º ciclo) 

- Coadjuvação nas expressões artísticas e físico-motoras (2ºano) 

- Coadjuvação + (6º, 8º e 9º anos) 

- Estudar na escola (5º e 6º anos) 
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* A sala polivalente destina-se ao apoio específico aos alunos e assenta num trabalho a desenvolver nas 

diferentes competências funcionais, ao nível das vertentes social, emocional e comportamental (ex. 

socialização, personalidade, responsabilidade, autonomia, emocional/ afetiva). 

 

Artigo 6º - Monitorização 

1 – Compete à EMAEI acompanhar o funcionamento do CAA. 

2 – Compete à coordenadora do CAA reunir, trimestralmente ou sempre que necessário, com todos os 

intervenientes alocados ao CAA, com vista a uma permanente avaliação e monitorização e a possíveis 

ajustes.  

3 – No final do ano letivo, a coordenadora do CAA fará um trabalho de análise de todo o trabalho 

desenvolvido e apresentará um relatório final à EMAEI. 

 

Artigo 8º - Disposições Finais  

1 - As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento são apresentadas à EMAEI, que tomará 

as providências que considerar adequadas.  

2 - O presente regimento poderá ser revisto, mediante proposta da Diretora ou da EMAEI.   

3 - Em tudo o que fica omisso a este regimento, aplica-se a lei vigente. 
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Anexo 13 – Regimento das Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 

1. O presente regimento define orientações a observar no período de funcionamento dos respetivos 

estabelecimentos de educação e de ensino e apenas nas atividades de enriquecimento curricular. 

2. Consideram-se atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico as atividades 

de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, 

nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola 

com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação. 

3. A entidade promotora das atividades de enriquecimento curricular é definida anualmente, 

mediante propostas apresentadas e aprovadas em Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 2º - Período de funcionamento 

1. As atividades de enriquecimento curricular desenvolvem-se apenas durante os períodos em que 

decorrem as atividades letivas, havendo a interrupção destas, sempre que haja interrupção das 

atividades letivas, nos termos do calendário escolar definido na legislação em vigor. 

2. O horário de funcionamento das atividades está compreendido entre as 16:30 e as 17:30, 

diariamente e de acordo com os horários das várias turmas 

 

Artigo 3º - Regime de inscrição e frequência 

1. As AEC são de oferta obrigatória e de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa.  

2. Uma vez realizada a inscrição dos alunos nas atividades, os encarregados de educação comprometem 

-se a que os seus educandos as frequentem até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de 

assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei nº 51/2012, de 5 de 

setembro, em termos a definir no respetivo Regulamento Interno. 

3. No final de cada ano letivo, em reunião a realizar entre os docentes titulares de turma e os 

encarregados de educação, proceder-se-á às inscrições para as atividades de enriquecimento 

curricular.  
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Artigo 4º - Desistências dos alunos 

1. As desistências de participação nas atividades de enriquecimento curricular devem ser comunicadas 

por escrito ao professor titular de turma, pelos encarregados de educação. Posteriormente, o 

professor titular de turma informa o coordenador de estabelecimento e este comunica à direção do 

Agrupamento de Escolas José Saramago, Palmela, assim como à empresa responsável pelas 

atividades. 

 

Artigo 5º - Alunos 

1. Uma vez aceite a inscrição do aluno para frequência do Programa de atividades de enriquecimento 

Curricular, este só poderá sair da escola, antes do término das atividades, desde que acompanhado 

pela pessoa indicada na ficha de inscrição e, a título excecional, acompanhados por outra pessoa ou 

sozinho, desde que autorizado por escrito. 

2. O aluno deverá fazer-se acompanhar sempre pela caderneta e pelo material solicitado pelos 

professores/dinamizadores das atividades. 

3. Os direitos e deveres dos alunos estão definidos no regulamento interno do agrupamento e no 

estatuto disciplinar do aluno do ensino não superior, conforme Legislação em vigor. 

4. Se um aluno acumular 3 participações por mau comportamento, será suspenso temporariamente  

da frequência das atividades de acordo com o definido na Subsecção IV – Indisciplina, do 

Regulamento Interno do agrupamento, no sentido de não prejudicar os outros alunos e o bom 

funcionamento das mesmas. Neste caso e para este aluno o término das atividades será às 15 horas 

e 45 minutos, ficando impedido de permanecer no recinto escolar. 

 

 

Artigo 6º - Docentes/professores/dinamizadores 

1. Todos os docentes, professores/dinamizadores deverão conhecer o Regimento das atividades de 

enriquecimento curricular do Agrupamento. 

2. Os professores/dinamizadores conjuntamente com os docentes titulares de turma, e sempre que 

possível o responsável pela entidade das atividades e a Direção do Agrupamento de Escolas José 

Saramago, Palmela, deverão reunir no início de cada ano letivo com os encarregados de educação 

das crianças inscritas nas atividades, com a finalidade de esclarecer relativamente à organização e 

regras de funcionamento das atividades das mesmas. 
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3. Sempre que se julgue necessário, (por mau comportamento do aluno, doença, acidente escolar) 

deverá o professor/dinamizador preencher os respetivos formulários de ocorrência e comunica-la 

por escrito na caderneta ou telefonicamente ao encarregado de educação, dando também 

conhecimento ao professor titular de turma. 

4. Em caso de acidente, o professor/dinamizador não deverá abandonar o grupo, chamando um 

assistente operacional que deverá colaborar no ato de socorro à criança e, caso se julgue necessário, 

proceder ao acompanhamento desta à unidade de prestação de assistência médica. 

5. O material utilizado na atividade de um professor/dinamizador, deverá ser devidamente arrumado, 

em local próprio. 

6. No caso de as condições climatéricas não permitirem a realização das atividades no exterior, devem 

existir atividades de substituição (previstas pelo professor/dinamizador) para serem realizadas em 

espaços protegidos. 

7. Sempre que um professor/dinamizador necessitar de faltar em período que possa afetar a sua 

atividade, deverá ser substituído por outro, a colocar pela entidade responsável pela dinamização 

da referida atividade. 

8. O professor/dinamizador deverá elaborar informação de avaliação a ser distribuída aos 

encarregados de educação no final de cada período. 

 

Artigo 7º - Pais e Encarregados de Educação 

1. O encarregado de educação é responsável por eventuais danos causados pelo seu educando, 

sempre que comprovadamente este tenha agido dolosamente. 

2. O encarregado de educação deverá usar sempre a caderneta do aluno para comunicar com o 

docente titular da turma ou com o professor/dinamizador da atividade do programa. 

3. O encarregado de educação deve zelar pelo cumprimento do horário das atividades de 

enriquecimento curricular, devendo autorizar a saída do seu educando, só ou acompanhado por 

outra pessoa, desde que este não o possa garantir, usando para o efeito a caderneta do aluno. 

 

Artigo 8º - Intervalos 

1. A vigilância dos intervalos é da responsabilidade das assistentes operacionais e dos docentes no 

cumprimento do horário destinado à supervisão das atividades.  
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Artigo 9º - Seguro Escolar 

1. Os alunos que frequentam as atividades do programa estão a coberto do Regulamento de Seguro 

Escolar. 

2. Sempre que ocorra algum acidente ou incidente que se encontre coberto pelo Regulamento do 

Seguro Escolar, deverá ser comunicado ao docente titular de turma do aluno em questão, por 

parte do professor/dinamizador, no prazo máximo de 24 horas. 

3. O professor/dinamizador deverá instruir o processo, designadamente, o preenchimento do 

Inquérito de Acidente Escolar, e remetê-lo no prazo máximo de 24 horas ao professor titular de 

turma para posterior encaminhamento aos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas 

José Saramago, Palmela. 

 

Artigo 10º - Organização 

1. O acompanhamento das atividades será efetuado por todos os docentes em exercício de funções 

no estabelecimento, de acordo com a distribuição de horário efetuada. 

2. Na sequência deste acompanhamento, será definida uma metodologia de trabalho de avaliação das 

atividades, que constará de uma articulação entre os docentes com funções de coordenação do 

estabelecimento de ensino e o coordenador pedagógico das AEC. Nas interrupções letivas haverá 

uma reunião entre todos os professores titulares de turmas e os professores/dinamizadores, em 

data e horário a definir. 

3. Do trabalho de avaliação a realizar pelos professores/dinamizadores, incluir-se-ão as seguintes 

funções: 

a. Avaliar a motivação e desempenho dos alunos perante cada atividade; 

b. Manter atualizadas as listas de cada grupo; 

c. Verificar a assiduidade dos seus alunos, informando os pais e encarregados de educação 

sempre que necessário. 

4. As atividades serão organizadas num dossier que assegura uma forma de registo e comunicação 

entre os diversos intervenientes no programa. 

5. Todos os sumários das atividades e assiduidade dos alunos deverão ser registados no Dossier próprio 

para o efeito. 

6. O dossier de grupo/turma deverá organizar-se da seguinte forma: 
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i. Contactos; 

ii. Sumários; 

iii. Folha de presenças; 

iv. Registos de ocorrências; 

v. Comunicação entre professores; 

vi. Planificações.  

vii. Documentos do Seguro Escolar 

 

Artigo 11º - Avaliação das AEC 

A avaliação das AEC não pode ser desligada da sua natureza, nomeadamente das suas referências 

conceptuais, finalidades e objetivos pedagógicos. Considera-se que devem ser desenvolvidos nas AEC 

modelos de avaliação em linha com as práticas da escola do 1º CEB, de acordo com a função educativa 

das AEC neste agrupamento. Assim, é importante considerar a integração dos seguintes princípios: 

a) Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências pretendidas, de 

acordo com os contextos em que ocorrem; 

b) Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 

c) Primazia da avaliação formativa; 

d) Valorização da evolução do/a aluno/a; 

e) Transparência e rigor do processo de avaliação. 

Articulando-os com o Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho que no seu Artigo 24º se refere à avaliação 

interna das aprendizagens: 

1 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, 

recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, 

adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

2 — A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, 

aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter 

informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

3 — A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 

pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 
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4 — O juízo global conducente à classificação não prejudica o necessário reporte, assente em pontos de 

situação ou sínteses, sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, a qualidade das mesmas e os 

percursos para a sua melhoria. 

5 — A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada 

e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo 

de autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos 

de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação. 

6 — Na avaliação interna, para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da 

aprendizagem, constituem referencial os documentos curriculares nos termos previstos no artigo 17º e 

no nº 3 do artigo 18º. 

Tratando-se de atividades de caráter facultativo, os resultados do/a aluno/a nas AEC não têm 

repercussões diretas na avaliação das aprendizagens inerentes à componente letiva obrigatória.  

No entanto, numa perspetiva formativa, define-se o processo de avaliação e registo das competências 

desenvolvidas pelo/a aluno/a, com recurso a instrumentos adequados a cada área, permitindo, assim, 

que os/as encarregados/as de educação e professores/as titulares de turma tomem conhecimento das 

aprendizagens adquiridas pelo/a aluno/a. 

A divulgação aos/às encarregados/as de educação do processo de avaliação das competências 

desenvolvidas pelos/as alunos/as, traduz-se numa ficha de registo da avaliação das AEC, que se elabora 

no final de cada período letivo, sendo feita em duplicado, para o processo individual dos/as alunos/as e 

para entregar aos/às encarregados/as de educação. 

O registo de avaliação tem, como referido, um caráter eminentemente formativo, devendo o/a 

professor/a das AEC avaliar os/as alunos/as com base na aquisição das diferentes competências a avaliar 

de acordo com uma matriz não classificativa, mas que considera a aquisição de competências pelos/as 

alunos/as, a saber: 

NO – Não observado, significa que a competência em avaliação não foi observada, quer porque o/a 

aluno/a não a evidenciou porque faltou nessas aulas ou porque iniciou mais tarde as atividades quer 

porque na planificação das atividades não foi desenvolvida no período em questão; NR – Não Revela, 

significa que o/a aluno/a não revelou a competência em avaliação durante o período em questão, em 

nenhuma das atividades realizadas naquele período; R – Revela, significa que o/a aluno/a revelou a 

competência em avaliação durante o período em questão, pelo menos numa das atividades realizadas 

naquele período; RC – Revela Claramente, significa que o/a aluno/a revelou a competência em avaliação, 

durante o período em questão, em vários momentos das atividades realizadas naquele período. 

“Os/as alunos/as serão avaliados nas AEC tendo em consideração as seguintes competências de caráter 

geral: É assíduo/ a e pontual; desenvolve atitudes e linguagem corretas; respeita normas e regras e 

Empenha-se e participa nas atividades. 



204 
 

As competências de caráter específico reportam-se às atividades escolhidas, sendo elaboradas de 

acordo com a sua componente curricular.  

Para além do exposto, a avaliação nas (das) AEC deve assumir uma perspetiva integrada que contemple 

lógicas de monitorização do desenvolvimento de atividades, com lógicas de avaliação final, sempre 

envolvendo todos os participantes nas atividades e não colocando a questão da avaliação 

exclusivamente nos alunos, que, apesar de sujeitos principais das AEC, nunca estão sós num processo 

com estas características.  

Assim, nas AEC devem ser dimensionadas as componentes sociais da avaliação, em que a relação escola-

família saia reforçada. Assim, faz todo o sentido equacionar as informações acerca dos alunos, como 

fonte de ligação e acompanhamento das diferentes atividades desenvolvidas, sem ficar obcecado com 

as “competências alcançadas” ou “conteúdos aprendidos”. 

 

Artigo 12º - Disposições Finais 

A decisão sobre matérias que não estejam previstas no presente regulamento, designadamente aquelas 

de natureza pedagógica, serão da responsabilidade da Direção do Agrupamento de Escolas José 

Saramago, Palmela, após audição prévia do Conselho Pedagógico. 
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Anexo 14 – Regimento da Comissão de Alunos da EBS José Saramago 

 

Capítulo I - Disposições Gerais 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

O presente documento destina-se a estabelecer formas de participação e representação da Comissão 

de Alunos junto do Agrupamento e estipular as competências desta comissão, segundo a legislação em 

vigor. 

 

Capítulo II - Organização e Competências 

Artigo 2º - Composição 

1. A Comissão de Alunos é constituída por 5 alunos do 3º ciclo e ou secundário do Agrupamento, eleitos 

através do Processo Eleitoral, que se rege por um regulamento: 

a) Um Presidente, um aluno de 9º ano;  

b) Um Vice-presidente, um aluno de 8º ano; 

c) Três Adjuntos, três alunos de 3º ciclo ou secundário. 

 

2. A Comissão de Alunos deverá ser sempre assessorada por um elemento do pessoal docente designado 

pela Direção.  

3. Todo o trabalho realizado pela Comissão de Alunos deve ser acompanhado pelo respetivo Diretor de 

Turma. 

 

Artigo 3º - Instalações 

1. Fazem parte das instalações da Comissão de Alunos a sala de alunos contígua ao bar, a respetiva 

cabine da rádio e o corredor de acesso ao bar.   

2. Sempre que a Comissão de Alunos considere necessário pode solicitar à Direção um espaço para 

reunir/trabalhar. 

 

Artigo 4º - Competências 

Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo da Escola Básica e Secundária José Saramago, 

compete à Comissão de Alunos promover atividades de enriquecimento pedagógico, cívico e lúdico para 

toda a comunidade educativa.  

 

1.À Comissão de Alunos compete: 



206 
 

a) Apresentar um Plano Anual de Atividades a partir do Plano de Ação apresentado na candidatura; 

b) Planificar e adequar à realidade da escola ou do Agrupamento as atividades propostas anteriormente; 

c) Articular com outras estruturas/elementos do Agrupamento, a concretização do seu Plano Anual de 

Atividades. 

d) Assegurar a oportunidade de representatividade/participação de todos os alunos do Agrupamento 

nas dinâmicas realizadas; 

e) Identificar necessidades reais e coerentes; 

f) Analisar, refletir e avaliar as atividades realizadas;  

g) Reunir com a Direção ou com o elemento do corpo docente designado para o efeito; 

h) Elaborar e escolher propostas para a Gala de Finalistas a realizar no final de cada ano letivo; 

i) Dinamizar e promover atividades com vista à realização da Gala de Finalistas; 

j) Acompanhar todo o processo que diz respeito à Gala de Finalistas; 

k) Dinamizar o painel informativo da Comissão; 

l) Utilizar o email da Comissão, de forma séria e como forma de comunicação dentro do Agrupamento; 

m) Cumprir o estipulado no regimento da comissão; 

n) Dinamizar a rádio escola. 

 

Capítulo III - Coordenação da Comissão de Alunos 

Artigo 5º - Coordenação 

A coordenação da Comissão de Alunos recai no presidente da lista vencedora e por um docente 

nomeado pela Direção.   

 

Artigo 6º - Requisitos 

O presidente da Comissão de Alunos é um aluno de 9º ano e é o candidato da lista vencedora.  

O docente que acompanha a Comissão é designado pela Direção de entre os docentes de quadro do 

Agrupamento, com experiência nesta função e com conhecimento da comunidade em que se insere o 

Agrupamento.   

 

Artigo 7º - Mandato 

O mandato da Comissão de Alunos terá a duração de um ano letivo e termina sempre a 31 de agosto 

desse mesmo ano.  

 

Artigo 8º Competências do Presidente da Comissão de Alunos 

1. São competências do Presidente: 

a) Representar a Comissão e os alunos do Agrupamento sempre que se justifique; 
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b) Colaborar com a Direção e com qualquer outro órgão do Agrupamento quando solicitado; 

c) Reunir com os restantes elementos da Comissão; 

d) Solicitar à Direção do Agrupamento um espaço adequado para reunir com os restantes elementos; 

e) Articular com o docente designado, todas as propostas e intensões de atividades;  

f) Coordenar juntamente com o docente designado, toda a dinâmica das atividades realizadas; 

g) Promover a participação de elementos de outras listas ou turmas nas atividades a realizar; 

h) Dinamizar o painel informativo da Comissão de Alunos 

 

Artigo 9º - Cessação de funções 

1- A Comissão de Alunos ou algum elemento que a compõe pode ser exonerada do seu mandato por 

decisão da Direção, por não cumprimento do Regimento da comissão, Regulamento Interno ou por 

apresentarem atitudes incorretas que ponham em causa os deveres dos alunos e/ou que sejam alvo de 

Medidas Disciplinares. 

2- Sempre que se der o caso do número anterior, o elemento pode ser substituído por um elemento de 

uma outra lista candidata à comissão ou por outro aluno a convite do presidente. Dar-se-á prioridade 

ao presidente da lista seguinte mais votada e consequente.  

 

Capítulo IV - Reuniões 

Artigo 10º - Periodicidade 

1. A Comissão de Alunos reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente mediante 

convocação do Presidente da Comissão ou por convocatória da Direção ou do docente que acompanha 

a Comissão, sempre que pelo menos 3 elementos da Comissão assim o manifestem; 

2. A duração máxima das reuniões é de 45 minutos, sendo marcada nova reunião quando o tempo 

referido for insuficiente para o tratamento de todos os assuntos em agenda. 

3. A duração a que se refere o número anterior pode ser excedida, sempre que a decisão seja tomada 

por unanimidade. 

 

Artigo 11º Convocatória 

1- As convocatórias deverão conter a informação do dia, hora e local das reuniões e, de forma expressa 

e específica, os assuntos a tratar. 

2. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser elaboradas com uma 

antecedência mínima de 48 horas. 

3. Quaisquer alterações nas convocatórias deverão ser comunicadas a todos os membros respetivos, de 

forma a garantir o seu seguro e atempado conhecimento. 
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4. As convocatórias das reuniões ordinárias serão enviadas por correio eletrónico e afixadas em espaço 

próprio destinado à Comissão de Alunos.   

5. Poderão ser introduzidos outros assuntos na ordem de trabalhos, desde que a alteração seja aceite 

por dois terços dos elementos presentes na reunião. 

 

Artigo 12º - Direção das reuniões 

1. Cabe ao presidente da Comissão de Alunos ou ao docente designado, depende de quem marcou a 

reunião, dirigir os trabalhos das reuniões e assegurar o cumprimento das normas em vigor e a 

regularidade das deliberações. 

2. Tal poder de direção inclui o de suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões mediante 

decisão fundamentada, quando circunstâncias excecionais o justifiquem. 

 

Artigo 13º - Deliberações 

1. Só podem ser objeto de decisão os assuntos incluídos na convocatória, a não ser que pelo menos 2/3 

dos membros reconheçam a urgência de deliberação imediata sobre os outros assuntos. 

2. As deliberações são tomadas por votação nominal. 

3. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes à reunião. 

4. Em caso de empate o Presidente da Comissão tem voto de qualidade. 

5. Em caso de indecisão, ou por delicadeza do assunto, cabe à Direção o desempate ou a decisão do 

assunto. 

 

Artigo 14º - Quórum 

1. Só poderá haver deliberações se estiverem presentes às reuniões acima previstas a maioria dos 

membros com direito a voto, a saber, 50% mais um. 

2. Não se verificando o quórum previsto no número anterior, as decisões serão tomadas pelo docente 

designado e pela Diretora.   

 

Artigo 15º - Ata da reunião 

1. Neste tipo de reunião apenas se deve escrever uma breve ata que resuma os assuntos abordados, 

não havendo lugar a uma aprovação por parte da Diretora. 

 

Capítulo V - Disposições Finais 

Artigo 16º - Revisão 

1 - O presente regimento será revisto no início de cada ano letivo, quando eleita a nova Comissão de 

Alunos, com a colaboração do docente designado e aprovado segundo as disposições legais. 
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2 - Este regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 

 

Artigo 17º - Omissões 

1. Nos casos omissos neste regimento interno aplicar-se-á o que estiver determinado no Regulamento 

Interno do Agrupamento, nos diplomas legais em vigor, ou definido pela Direção aos quais este não se 

pode sobrepor. 
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Anexo 15 – Regulamento do Processo Eleitoral da Comissão de Alunos da EBS José Saramago 
 

Artigo 1º - Generalidades 

1. O processo eleitoral para a Comissão de Alunos da Escola Básica e Secundária José Saramago realiza-

se por sufrágio secreto e presencial. 

2. A comissão eleitoral é formada pelos seguintes elementos: 

a) A Diretora; 

b) O Subdiretor; 

c) Um docente designado pela Direção. 

 

Artigo 2º - Candidatura eleitoral 

1. As listas eleitorais devem ser constituídas por um presidente, um vice-presidente e três adjuntos; 

2. Podem candidatar-se os alunos que frequentam o 3º ciclo e/ou secundário, sendo obrigatório o 

presidente frequentar o 9º ano. 

3. Os 5 elementos que constituem cada lista não podem integrar qualquer outra lista preponente. 

4. As listas candidatas devem ser entregues no gabinete da Direção até às 12 horas do dia 18 de outubro 

de 2018. 

5. A candidatura deve ser apresentada numa folha própria, que se encontrará à disposição dos 

candidatos na reprografia, à qual deve ser anexado um plano de ação. 

6. O Plano de Ação, deve indicar/resumir todas as atividades/ações que a lista pretende desenvolver 

durante o mandato. 

7. Cada elemento da lista candidata, deve anexar aos documentos a autorização do encarregado de 

educação, também disponível na reprografia. 

8. Após a entrega das listas, a Comissão Eleitoral reunirá a fim de as ratificar, procedendo à sua 

divulgação em local público. 

9. Cada lista poderá indicar até dois alunos representantes para acompanharem todos os atos de eleição. 

10. Qualquer irregularidade detetada em qualquer lista candidata, implica a sua anulação de imediato. 

 

Artigo 3º - Calendarização 

1. O calendário do processo eleitoral é o seguinte: 

a) Afixação e divulgação das listas: 19 de outubro de 2018; 

b) Campanha eleitoral: 22 a 24 de outubro de 2018; 

c) Período de reflexão: 25 de outubro de 2018; 

d) Eleições: 26 de outubro de 2018 das 8h 30m às 13h 30m; 
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e) Tomada de posse: nos 5 dias úteis seguintes após a validação dos resultados. 

 

Artigo 4º - Campanha Eleitoral 

1. A campanha eleitoral deverá decorrer única e exclusivamente nos dias a definir, no mês de outubro, 

no pleno respeito entre os alunos e salvaguardando princípios de cidadania, sendo a propaganda 

eleitoral responsabilidade de cada uma das listas candidatas e afixada em placards distribuídos para esse 

efeito. No dia a seguir à campanha eleitoral, segue-se o período de reflexão e de voto, durante o qual 

não poderá existir qualquer tipo de campanha no sentido de apelo ao voto. Caso contrário a lista será 

retirada de imediato do ato eleitoral. 

2.Toda a informação afixada em placards para esse efeito deve ser autorizada pela Direção. 

3.Todas as atividades a desenvolver durante a campanha eleitoral devem ser devidamente autorizadas 

pela Direção. 

4.Qualquer irregularidade detetada na campanha implica a anulação imediata da candidatura da lista 

envolvida. 

 

Artigo 5º - Mesa Eleitoral e Eleições 

1. A mesa eleitoral é eleita de entre os delegados de turma do 3º ciclo e secundário do ensino básico, 

sendo constituída pelos seguintes elementos: 

a) Um aluno presidente; 

b) Um aluno secretário; 

c) Dois alunos escrutinadores.   

2. A Diretora designará um elemento da comunidade educativa para acompanhar o ato eleitoral. 

3. O ato eleitoral decorrerá na sala dos alunos. 

4. É considerada eleita a lista que obtiver maior número de votos validamente expressos. 

5. Caso nenhuma lista possa ser declarada vencedora nos termos do número anterior, realizar-se-á uma 

segunda volta, à qual concorrerão as duas listas mais votadas. 

6. Os resultados eleitorais serão divulgados num placard na sala dos alunos e no Site do Agrupamento 

(www.aejs.pt). 
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Anexo 16 – Regimento Interno da Disciplina - Equipa de Apoio ao Aluno 

 

1. Introdução  

A atitude e os padrões de comportamento em sala de aula são determinantes e habitualmente têm uma 

influência diretamente proporcional nos resultados escolares obtidos pela maioria dos alunos. 

A criação do Regimento para a Indisciplina no Agrupamento de Escolas José Saramago está relacionada 

com a intenção de clarificar e uniformizar todo um conjunto de procedimentos relacionados com este 

tema.  

Assumindo como principal objetivo a criação de um ambiente que assegure o desenvolvimento dos 

valores definidos no Projeto Educativo do Agrupamento e, por consequência, uma educação para a 

cidadania participativa e responsável, este regimento considera as questões disciplinares vividas na 

escola e procura promover a plena integração dos alunos na comunidade escolar. Esta tarefa implica o 

envolvimento de todos os intervenientes no respeito pelos direitos e deveres definidos no Regulamento 

Interno do Agrupamento e no Estatuto do Aluno e procura a afirmação da escola enquanto instituição 

de importância primordial na difusão de conhecimentos, valores éticos, sociais, culturais e de cidadania, 

indispensáveis na integração plena dos indivíduos na nossa sociedade.  

2. Objetivos  

Este plano constitui-se como uma ferramenta que procura colocar em prática um conjunto de iniciativas 

que permitam:  

a) Identificar rapidamente as situações de indisciplina, dando-lhes uma resposta imediata; 

b) Responder, com soluções, a casos de indisciplina em sala de aula ou no recreio;  

c) Organizar e uniformizar procedimentos no que diz respeito à interpretação e resolução de situações 

de indisciplina;  

d) Definir normas de atuação perante situações de indisciplina reincidentes;  

e) Contribuir para a melhoria do comportamento dos alunos em aula e fora dela, permitindo um 

ambiente propício à aprendizagem. 

f) Promover a educação cívica dos alunos. 

3. Estratégia de Uniformização 

Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 

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

aluno, 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. 
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As medidas disciplinares corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em 

coerência com a gravidade das ocorrências e/ou sua reincidência, as necessidades educativas do aluno 

e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho 

da turma e do projeto educativo da escola, nos termos do respetivo regulamento interno. 

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. 

 3.1 – Gradação das medidas 

De uma maneira geral, as medidas a aplicar perante uma situação específica ou perante o somatório de 

comportamentos incorretos que sejam contrários aos deveres instituídos pelo Regulamento Interno do 

Agrupamento e/ou do Estatuto do Aluno, devem seguir uma determinada gradação e progressão, 

consoante a sua gravidade, os antecedentes e as características que envolvem a essência destas mesmas 

infrações.  

As medidas disciplinares corretivas poderão ser cumulativas. A aplicação de uma ou mais das medidas 

corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma medida disciplinar sancionatória e por cada 

infração apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 

Assim e numa perspetiva gradativa/progressiva temos as medidas organizadas de acordo com a seguinte 

sequência: 

- Advertência oral; 

- Advertência escrita; 

- Saída temporária da sala de aula; 

- Saída definitiva da sala de aula; 

- Supressão de intervalos durante um período de tempo definido; 

- Repreensão registada; 

- O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas; 

- Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade durante um período de 

tempo definido (cada dia de incumprimento implica o acréscimo de 1 semana na duração prevista da 

medida e pode implicar a aplicação de 1 MDS); 

- Suspensão até 3 dias; 

- Suspensão de 4 a 12 dias; 

- Mudança de Turma; 

- Transferência de escola. 
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 3.2 – Responsabilidade de Intervenção e Atuação 

A resposta às situações de indisciplina está organizada em três diferentes níveis, correspondentes a 

diferentes graus das infrações. Os procedimentos a adotar e as estruturas envolvidas são igualmente 

diferenciadas de acordo com a gravidade das situações.  

  3.2.1. Infrações Pouco Graves 

- São sempre resolvidas pelo professor ou pelo assistente operacional;  

- Dão origem a advertência oral. 

  3.2.2. Infrações Graves 

- São resolvidas pelo professor ou pelo assistente operacional e pelo diretor de turma/EAA; 

- Dão origem a advertência oral severa; 

- Podem dar origem a saída temporária do espaço aula; 

- Podem ser objeto de participação disciplinar;  

- São dadas a conhecer ao encarregado de educação, através da caderneta do aluno;  

- Podem dar origem à saída definitiva do espaço aula com o respetivo encaminhamento para o GAA 

(acompanhado por um assistente operacional). 

  3.2.3. Infrações Muito Graves 

- São resolvidas pelo diretor de turma, EAA e pela Diretora do Agrupamento; 

- Dão origem à saída definitiva do espaço aula com o respetivo encaminhamento para o GAA 

(acompanhado por um assistente operacional);  

- Dão origem a participação disciplinar; 

- São comunicadas imediatamente ao encarregado de educação;  

- Dão origem à marcação de reunião do aluno e do encarregado de educação, com o diretor de turma 

e/ com a EAA; 

- Podem dar origem à marcação de reunião do aluno e do encarregado de educação com a Diretora do 

Agrupamento e a EAA; 

- Podem dar origem a averiguação sumária; 

- Podem dar origem a aplicação de MDS/C; 

- Podem dar origem à instauração de procedimento disciplinar; 

- Podem dar origem à aplicação de medida disciplinar sancionatória de suspensão da frequência das 

atividades letivas, até 12 dias. 

 3.3 – Procedimentos de atuação 

Independentemente da sua gravidade, as situações de indisciplina deverão, em primeiro lugar e sempre 

que possível, ser resolvidas pelos professores ou pelos assistentes operacionais que registam a situação. 
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Os professores, os funcionários e os diretores de turma devem procurar intervir seguindo as orientações 

da gradação das medidas de intervenção. Os procedimentos devem seguir critérios uniformes, 

observando também o descritivo na tipologia dos comportamentos e das possíveis medidas a aplicar, 

apresentada mais à frente.  

Depois de esgotadas as medidas de intervenção de menor peso gradativo, sempre que um docente 

decida expulsar em definitivo, um aluno para fora do espaço aula, por razões que justifiquem tal medida, 

o aluno deve ser encaminhado imediatamente para o gabinete de apoio ao aluno (GAA), acompanhado 

de uma tarefa aplicada pelo docente da disciplina em causa. Este encaminhamento deve ser registado 

no modelo próprio (ordem de saída de sala de aula - ficha de encaminhamento) e o acompanhamento 

deve ser realizado por um assistente operacional. 

No gabinete, o aluno encontrará outro docente (pertencente à EAA) que o supervisionará na execução 

da tarefa e, paralelamente atuará em função do comportamento/reincidência (advertência e/ou 

fomento da reflexão e análise crítica, comunicação ao DT e contacto do EE). 

Sempre que um docente atribui ordem de saída definitiva do espaço aula a um aluno, deverá, para além 

da ficha de encaminhamento, preencher o modelo digital de participação disciplinar e enviá-lo ao 

respetivo diretor de turma e à EAA. É importante que esta tarefa seja realizada nas 24h úteis seguintes, 

devendo o professor ser bastante rigoroso e explícito na descrição da ocorrência. Nestas situações, o 

docente deve sempre proceder à advertência registada, informando o respetivo EE, pela caderneta do 

aluno. 

No gabinete, o docente que está em serviço, informa, por email, o respetivo DT, acerca do sucedido e 

da atuação efetuada. Este após receber a participação disciplinar, informa a EAA (gaa@aejs.pt), acerca 

das diligências realizadas. 

Sempre que a ocorrência for participada por um assistente operacional ou por um aluno, deve ser 

preenchido o modelo de participação disciplinar em formato papel. Em função da gravidade do 

comportamento, o aluno pode ser imediatamente convocado para uma audição no GAA. Em todos os 

casos procede-se à comunicação imediata ao diretor de turma, através do contacto eletrónico. Sempre 

que necessário, o EE é imediatamente informado, pela EAA. 

Sempre que a situação o aconselhe (por informação por parte de assistentes operacionais, professores 

da turma, alunos ou EAA), deverá ser o diretor de turma a resolver os casos de indisciplina, de acordo 

com as competências que lhe são conferidas por lei.  

Todos os casos de encaminhamento, deverão ser sempre dirigidos para o GAA. Entretanto a EAA decidirá 

e atuará em consonância. Os alunos apenas serão encaminhados para a Direção em alturas em que a 

EAA não esteja disponível (por não se encontrar nenhum professor de serviço) ou quando a própria EAA 

assim decidir, mas sempre em resultado de ocorrências muito graves. 
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Em todas as ocorrências muito graves, o Diretor de Turma, a EAA, ou inclusivamente a Direção, devem 

convocar com a máxima urgência, o Encarregado de Educação para tomar conhecimento do 

comportamento do seu Educando e das medidas a serem aplicadas. Nestas situações, a EAA pode 

instaurar imediatamente uma averiguação sumária, verificando-se também a possibilidade de abertura 

de um procedimento disciplinar. 

Seguidamente apresenta-se um quadro que resume os procedimentos de cada um dos atores perante 

os episódios de indisciplina. Além deste quadro, apresenta-se outro que define, também de forma 

resumida, as normas de atuação perante a reincidência de registo de situações de indisciplina. 

 

 

 

 



 

 

 

 GRAVIDADE P.D. GAA PROFESSOR PARTICIPANTE EAA DT DIREÇÃO 
O

C
O

R
R

ÊN
C

IA
 

Pouco Grave SEM 
Participação 
Disciplinar 

SEM 
Encaminhamento para 

GAA 

- Advertência oral ao aluno.    

Grave 

- Advertência registada na caderneta do aluno;  
- Comunicação ao DT via oral ou eletrónica. 

 
- Possível Contacto 
do EE 

 

COM 
Participação 
Disciplinar 

SEM 
Encaminhamento para 

GAA 

- Advertência registada na caderneta do aluno; 
- Participação Disciplinar enviada para EAA e 
DT. 

- Possível Atuação. 

- Contacto do EE; 
- Informação à EAA 
com atuação 
realizada. 

 

COM 
Encaminhamento para 

GAA 

- Advertência registada na caderneta do aluno; 
- Preenchimento da Ficha de Encaminhamento 
para o GAA; 
- Participação disciplinar enviada para EAA e 
DT. 

- Atuação; 
- Contacto do EE; 
- Informação ao DT. 

 

Muito grave 

- Advertência registada na caderneta do aluno; 
- Preenchimento da Ficha de Encaminhamento 
para o GAA; 
- Participação disciplinar enviada para EAA e 
DT. 

- Contacto do EE; 
- Atuação; 
- Averiguação 
sumária; 
- Informação ao DT; 
- Participação na 
reunião com EE. 

- Contacto do EE e 
convocatória para 
reunião; 
- Informação à EAA 
com atuação 
realizada. 

Possível aplicação 
de MD corretivas 
ou sancionatórias 

 GRAVIDADE P.D. GAA EAA DT CONSELHO DE TURMA DIREÇÃO 

R
EI

N
C

IN
D

ÊN
C

IA
 

O
C

O
R

R
ÊN

C
IA

S 
G

R
A

V
ES

 

3ª 

COM 
Participação 
Disciplinar 

COM 
Encaminhamento 

para GAA 

- Atuação. Reunião entre DT e EE. - Análise da situação em reunião ordinária.  

5ª 
- Averiguação sumária;  
- Reunião entre EAA, DT 
e EE. 

- Marcação de reunião 
com EE. 

- Análise da situação em reunião ordinária; 
- Possibilidade de reunião extraordinária 
para análise da situação e definição de 
estratégias de melhoria. 

- Repreensão 
Registada. 

6ª e seguintes - Averiguação sumária. 

- Possível 
aplicação de 
novas MD 
corretivas ou 
sancionatórias 



O Regulamento Disciplinar apresentado a seguir define, para as várias dimensões da indisciplina, os 

diferentes tipos de comportamentos de indisciplina e apresenta as respetivas medidas disciplinares que 

podem ser adotadas.  

Este documento foi construído numa perspetiva progressiva de gravidade dos atos de indisciplina e, esta 

não considera apenas o ato, mas também as consequências negativas que este possa provocar ou que 

dele possam resultar. Por isso, importa salientar que apesar dos cenários apresentados, a gravidade das 

consequências dos comportamentos de indisciplina pode sempre interferir e influenciar as medidas que 

venham a ser adotadas em cada situação.  

Qualquer infração que não se encontre prevista no Regulamento Disciplinar será prontamente tratada 

e resolvida de acordo com a legislação em vigor.  

Este regimento pretende ser um documento orientador, que servirá, sobretudo, para que haja uma 

clarificação mais operacional da consequência dos atos dos alunos.  

Será sempre um documento aberto, que se encontra em constante construção e, por isso será revisto 

anualmente, podendo inclusivamente, ser atualizado ao longo do ano, sempre que se julgue necessário. 

  

 

 

 

 



4. Tipificação das Infrações e Medidas Disciplinares 

Regulamento disciplinar 

Dimensões de comportamentos 
de indisciplina 

Classificação dos comportamentos de indisciplina em função da 
gravidade 

Medidas Disciplinares a aplicar 

Comportamentos de indisciplina 
para com os professores 

Muito 
grave 

1- Agressão física Encaminhamento GAA. Convocatória para Encarregado 
de Educação vir à escola imediatamente. Averiguação 
sumária. Probabilidade de Procedimento Disciplinar. 
Probabilidade de suspensão das atividades letivas 

2- Agressão verbal e/ou gestual ou ameaça 

3- Roubo / Extorsão ou Furto  

4- Reincidência reiterada em qualquer das infrações graves Encaminhamento GAA. Convocatória para Encarregado de Educação vir à escola 
imediatamente. Possibilidade de Averiguação sumária. Possível aplicação de MD 
Sancionatória ou Corretiva 5- Recusa no cumprimento de qualquer MD associada a qualquer infração grave 

Grave 

6- Abandonar a sala de aula sem autorização 

Advertência severa do docente. Comunicação ao DT e ao 
EE. Possibilidade de encaminhamento para o GAA 
sempre que não se verificar melhoria comportamental 

7- Gravação de sons ou imagens sem autorização 

8- Utilizar o telemóvel para comunicar ou para jogar 

9- Mentir com dolo 

10- Reincidência reiterada em qualquer das infrações pouco graves 

Pouco 
grave  

11- Não realizar as tarefas propostas 

Advertência do Docente.  

12- Levantar-se sem autorização 

13- Conversar com colegas 

14- Intervir de forma despropositada 

15- Não trazer material 

16- Ignorar as instruções/orientações dadas 

17- Perturbar o normal funcionamento das aulas (no recreio) 

18- Estar desatento 

19- Atrasar-se 
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Dimensões de comportamentos 
de indisciplina 

Classificação dos comportamentos de indisciplina em função da 
gravidade 

Medidas Disciplinares a aplicar 

  

Comportamentos de indisciplina 
para com os assistentes 

operacionais 

Muito 
grave 

1- Agressão física Encaminhamento GAA. Convocatória para Encarregado de 
Educação vir à escola imediatamente. Averiguação sumária. 
Probabilidade de Procedimento Disciplinar. Probabilidade de 
suspensão das atividades letivas 

2- Roubo / Extorsão ou Furto  

3- Agressão verbal e/ou gestual ou ameaça continuada 

4- Reincidência reiterada em qualquer das infrações graves Encaminhamento GAA. Convocatória para Encarregado de Educação vir à escola 
imediatamente. Possibilidade de Averiguação sumária. Possível aplicação de MD 
Sancionatória ou Corretiva 5- Recusa no cumprimento de qualquer MD associada a qualquer infração grave 

Grave 

6- Mentir com dolo 
Advertência severa. Comunicação à EAA que informa o 
DT. Possível encaminhamento para o GAA 

7- Gravação de sons ou imagens sem autorização 

8- Reincidência reiterada em qualquer das infrações pouco graves 

Pouco 
grave 

9- Ignorar as instruções/orientações dadas 
Advertência do AO  

10- Perturbar o normal funcionamento das aulas 

 

Comportamentos de indisciplina 
para com os colegas 

Muito 
grave 

1- Agressão física Comunicação à EAA. Convocatória para Encarregado de 
Educação vir à escola imediatamente. Averiguação sumária. 
Probabilidade de Procedimento Disciplinar. Probabilidade de 
suspensão das atividades letivas 

2- Roubo / Extorsão ou Furto  

3- Agressão verbal e/ou gestual ou ameaça continuada 

4- Reincidência reiterada em qualquer das infrações graves Comunicação à EAA. Convocatória para Encarregado de Educação vir à 
escola imediatamente. Possibilidade de Averiguação sumária. Possível 
aplicação de MD Sancionatória ou Corretiva 5- Recusa no cumprimento de qualquer MD associada a qualquer infração grave 

Grave 
6- Comentários desajustados ou depreciativos Comunicação à EAA que informa o DT. Advertência severa. 

Possível encaminhamento para o GAA 7- Mentir com dolo 

 

Comportamentos de indisciplina 
contra as instalações escolares 

Muito 
grave 

1- Furto de materiais Comunicação à EAA. Convocatória para Encarregado de 
Educação vir à escola imediatamente. Possibilidade de 
Averiguação sumária. Possível aplicação de MD Sancionatória 
ou Corretiva 

2- Danificar/vandalizar mobiliário, materiais ou espaços 

3- Reincidência reiterada em qualquer das infrações graves 

4- Recusa no cumprimento de qualquer MD associada a qualquer infração grave 

Grave 5- Sujar propositadamente os espaços 
Comunicação à EAA que informa o DT. Advertência severa. Possível 
encaminhamento para o GAA 

 

Outros comportamentos de 
indisciplina 

Muito 
grave 

1- Transporte/utilização de armas ou engenhos passíveis de causar danos físicos Encaminhamento para o GAA. Convocatória para Encarregado 
de Educação vir à escola imediatamente. Averiguação sumária. 
Probabilidade de Procedimento Disciplinar. Probabilidade de 
suspensão das atividades letivas 

2- Transporte/Consumo de drogas ilícitas 

3- Consumo de álcool, tabaco ou similares (cigarros eletrónicos) 

4- Transporte de álcool ou tabaco 
Apreensão. Encaminhamento GAA. Convocatória para Encarregado de Educação vir à escola 
imediatamente. Averiguação sumária. Probabilidade aplicação de MDS 

 


