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PREÂMBULO 

 

O Agrupamento de Escolas José Saramago (AEJS), sendo uma instituição de ensino público, tem como 

missão cumprir os princípios gerais plasmados na Lei de Bases do Sistema Educativo, dando resposta 

às necessidades resultantes da realidade socioeconómica em que se insere. O AEJS pretende contribuir 

para o desenvolvimento pleno e harmonioso dos alunos, promover a formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários e valorizar a dimensão humana do trabalho. Proporcionará 

ferramentas diversificadas que possibilitem a exploração das suas capacidades intelectuais, físicas e 

artísticas, formando cidadãos com  espírito crítico e criativo, capazes de julgarem o meio social em que 

se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva.  

O regime de funcionamento do AEJS e das suas estruturas organizativas deverá resultar das linhas 

orientadoras de ação educativa e das prioridades definidas no Projeto Educativo, dentro dos 

parâmetros superiormente estabelecidos para a concretização da vida na escola. Tentando, sempre, 

garantir a democratização, a igualdade de oportunidades e a qualidade da educação, respondendo 

assim às necessidades da Comunidade Escolar. 

Neste Regulamento Interno (RI) reúnem-se as regras fundamentais com o objetivo de organizar a vida 

escolar e orientar a  participação de todos os membros da comunidade, sendo este um instrumento 

do exercício da autonomia do Agrupamento  nos termos definidos no regime de autonomia, 

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

secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação atual dada pelo 

Decreto- Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.  
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º - OBJETO 

1 - O presente regulamento define o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas José 

Saramago (AEJS), de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação 

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

membros da comunidade escolar. 

2 - O Regulamento Interno (RI) respeita as caraterísticas da comunidade escolar e também os valores, 

os princípios e os objetivos consagrados no projeto educativo do agrupamento (PEA). 

 

 

ARTIGO 2º - ÂMBITO E APLICAÇÃO 

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. 

 

2 - O presente regulamento aplica-se aos estabelecimentos de ensino que dele fazem parte:  

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 (Escola sede). 
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CAPÍTULO II - REGIME DE FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

 

SECÇÃO I - OFERTA DE ESCOLA 

Artigo 3º - OFERTA FORMATIVA 

1 - O Agrupamento tem a seguinte oferta formativa: 

a) Pré escolar; 

b) 1ºCiclo; 

c) 2º Ciclo; 

d) 3º Ciclo; 

e) Ensino Secundário - Cursos Profissionais. 

 

SECÇÃO II - HORÁRIOS 

Artigo 4º - HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

1 - O horário de funcionamento de cada estabelecimento de ensino do Agrupamento é definido pelo 

Diretor, ouvido o coordenador de estabelecimento, de acordo com a legislação em vigor. 

2 - O horário de funcionamento poderá ser alterado pelo Diretor, sempre que este o considere 

necessário, de acordo com a legislação em vigor. 

3 - 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.  

4 - As atividades letivas, na Escola Básica e Secundária José Saramago, funcionam dentro do horário 

diurno, sendo o mesmo aprovado pelo Conselho Geral mediante proposta do Diretor, no final de cada 

ano letivo, consoante as necessidades.  

5 - O período de funcionamento das atividades será afixado em local de fácil acesso aos envolvidos, 

e/ou comunicado aos mesmos.  

6 - O horário de funcionamento dos serviços da escola sede será afixado em local próprio 

salvaguardando, sempre que possível, os interesses dos utentes.  

 

 

SECÇÃO III - ATIVIDADES 

ARTIGO 5º - ATIVIDADES CURRICULARES 

1 - No 2º, 3º ciclos e secundário, o início e o fim de cada aula é assinalado com um toque de campainha 

ou outro sinal que o substitua - toque de entrada, após o qual alunos e docentes devem dirigir-se para 
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as respetivas salas de aula ou outros locais onde possam decorrer determinados trabalhos escolares 

ou quaisquer atividades curriculares.  

2 - Em cada aula, o professor deve registar, na plataforma eletrónica, as faltas dos alunos e o sumário 

da atividade letiva.  

3 - Os docentes não podem dar por terminada uma aula antes do toque de saída nem conceder 

dispensa aos alunos ou permitir que estes saiam mais cedo, a não ser por motivo devidamente 

justificado.   

4 - O regime de funcionamento na Educação Pré-escolar e no 1º ciclo é o regime normal: 

a) Em caso de falta prevista, o professor deve solicitar autorização ao Diretor com cinco dias de 

antecedência. Quando tal não puder acontecer, o docente deve, com a maior brevidade possível, 

avisar o Diretor para que este possa gerir os recursos humanos existentes, de forma a assegurar o bom 

funcionamento do período letivo. No pré-escolar e no 1º ciclo deve também informar o Coordenador 

da escola, de modo a que este consiga avisar os encarregados de educação dos alunos.  

b) Sempre que possível, o professor coadjuvante, assegurará a atividade letiva;  

c) No caso de falta imprevista do Professor Titular da Turma e quando não for possível assegurar a sua 

substituição, os alunos são distribuídos pelas restantes turmas da escola;  

d) Salvaguarda-se o direito dos pais/encarregados de educação (EE) poderem deixar ou não na 

instituição os respetivos educandos, cujo professor está a faltar, caso fiquem na instituição, ficarão ao 

cuidado do Professor Titular de outra turma do mesmo estabelecimento de ensino.  

5 - As aulas e as atividades a efetuar fora do recinto escolar, sob acompanhamento do docente, 

carecem de autorização do Diretor do AEJS e de informação escrita dos EE dos alunos implicados. 

 

 

ARTIGO 6º- 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 desenvolver as suas competências.  

3 - É da responsabilidade do Agrupamento a planificação, execução, acompanhamento e avaliação das 

atividades de complemento curricular efetuadas.  

4 - As atividades de complemento curricular a desenvolver, poderão ser as seguintes:  

a) Visitas de estudo;  

b) Atividade interna de desporto;  

c) Clubes;  
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d) No 1º ciclo a planificação, execução e avaliação das atividades de Enriquecimento Curricular é da 

responsabilidade dos respetivos dinamizadores); 

e) Outras.  

 

SECÇÃO IV - RECINTO ESCOLAR 

ARTIGO 7 º - INSTALAÇÕES DO AGRUPAMENTO 

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, a estabelecer pela autarquia, 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 as 

diretrizes constantes neste regulamento e posteriormente aprovados pelo Diretor.  

 

ARTIGO 8º - 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.  

4 - São também espaços desportivos a utilizar pela escola, o Pavilhão Municipal José Silvério, mediante 

protocolo a estabelecer com a autarquia e com a empresa gestora do mesmo, a Palmela- Desporto. 

a) A deslocação para o Pavilhão será feita a pé, sendo os alunos acompanhados por um 

professor e um assistente operacional. 

 

 

ARTIGO 9º - ACESSO 

1 - Têm acesso à escola os alunos, os professores, os assistentes operacionais, os pais e os 

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 pelo Diretor.  

3 - O acesso de pessoas ao recinto escolar:  
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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 documento de identificação, 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 do Diretor;  

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 10º - 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 de identificação escolar sempre que lhes seja 

solicitado por um professor ou pelo assistente operacional ou de segurança. Quem não o apresentar, 

e não sendo possível provar a sua qualidade de aluno da escola, será impedido de permanecer no 

recinto escolar.  

 

ARTIGO 11º - SAÍDA 

1 - Aos alunos não é permitida a saída do recinto escolar durante os tempos letivos, exceto quando 

tiverem cartão verde e/ou se tiverem autorização escrita dos encarregados de educação ou no final 

dos períodos letivos.  

 

ARTIGO 12º - 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) O Diretor 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;  
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d) O educador/professor deverá acompanhar os seus alunos e permanecer nos locais indicados pelo 

Diretor 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, tal como 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.  

 

 

SUBSEÇÃO I - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR 

ARTIGO 13º - OBJETO E ÂMBITO 

 

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, controlar as entradas e as saídas e consultar a 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”.  
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    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 a partir do 2º ciclo, 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.  

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 www.aejs.pt no separar GIAE (ou Início | GIAE ONLINE)  e introduzir os dados de 

acesso (fornecidos com o cartão).  

6 - Os carregamentos podem ser efetuados em numerário, na papelaria e por transferência bancária.  

7 - Em caso de perda do cartão, deve o encarregado de educação solicitar um novo, mediante o 

respetivo pagamento. 

 

SUBSEÇÃO II - EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 

ARTIGO 14º - UTILIZAÇÃO 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 de estar guardados na mochila do aluno ou em local definido 

pelo professor.  

http://www.aejs.pt/
http://193.236.66.150/index.html
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3 - A captação, reprodução e divulgação de imagens ou gravações deve respeitar a legislação em vigor.  

4 - 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 Diretor de Turma e o encarregado de 

educação do aluno, pela via mais expedita; 

d) A devolução do equipamento será feita diretamente ao encarregado de educação;  

5 - O Diretor poderá delegar no Professor Titular da Turma ou no Diretor de Turma as diligências 

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

 

SUBSEÇÃO III -   CACIFOS DOS ALUNOS 

ARTIGO 15º - OBJETO E ÂMBITO 

 

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) Com a apresentação do documento próprio, o pagamento deve ser feito na reprografia da escola. 

Será entregue um comprovativo sobre o valor pago;  

c) O cacifo deverá ser fechado com um cadeado pessoal adquirido pelo aluno;  

d) 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 cacifo;  

e) Caso opte por utilização partilhada, o cacifo só será disponibilizado após apresentação do 

comprovativo de pagamento de ambos os alunos;  

f) 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 dirigir-se aos Serviços 

Administrativos da escola;  

g) Por razões de ordem contabilística do Agrupamento o pedido de devolução da respetiva caução, 

deve ser feito até à data prevista.  

h) No final do ano letivo, o aluno deverá retirar todos os pertences dos cacifos, bem como o cadeado;  

i) 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;  

j) 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;  
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k) O aluno que utilizar o cacifo será responsável pela sua conservação e manutenção do interior do 

mesmo;  

l) Qualquer dano que ocorra deverá ser comunicado ao assistente operacional responsável pelo setor 

e por este ao Diretor do Agrupamento.  

2 - Responsabilidade:  

a) O aluno é o único responsável pelos materiais, equipamentos e outros bens que estiverem dentro 

do seu cacifo. Deve-se evitar a colocação de alimentos e de 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 no exterior do cacifo não podem ser feitas inscrições a tinta ou com 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 pelo Diretor do Agrupamento.  

 

 

SECÇÃO V – PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

                                                             ARTIGO 16º- OBJETO E ÂMBITO 

 

1 - O Agrupamento de Escolas José Saramago (AEJS) rege-se pelos princípios enunciados no 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril, Regulamento Geral 

de Proteção de Dados (RGPD), assumindo e garantindo uma política de proteção de dados de pessoas 

singulares, tanto no que respeita ao tratamento como à sua circulação, assegurando a privacidade e 

confidencialidade destes. 
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2 - A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais é o AEJS. Os dados a tratar são os 

necessários às atividades inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos escolares do 

Agrupamento de Escolas. 

3 - Cada pessoa singular continua a ser proprietária dos dados facultados ao AEJS. 

4 - Os dados pessoais dos titulares são tratados por força da lei ou porque foram objeto de 

consentimento. A omissão ou inexatidão desses dados ou demais informações prestadas pelo(s) 

titular(es) são da sua inteira responsabilidade, podendo estes contactar a escola (serviços 

administrativos) sempre que haja a necessidade de os retificar ou atualizar, podendo igualmente 

cancelá-los ou opor-se ao seu processamento. 

5 - A política interna do AEJS respeitante à proteção de dados pessoais encontra-se determinada em 

regimento próprio. 

 

 

 

CAPÍTULO III - REGIME DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

SECÇÃO I - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO 

ARTIGO 17 º - OBJETO E ÂMBITO 

 

1 - Os órgãos de administração e gestão são:  

a) O Conselho Geral;  

b) O  Diretor;  

c) O Conselho Pedagógico;  

d) O Conselho Administrativo.  

2 - O funcionamento interno do Conselho Geral (CG), Diretor da Escola, Conselho Pedagógico (CP), 

Conselho Administrativo (CA) e estruturas de apoio rege-se pela legislação em vigor e pelos regimentos 

internos. 

 

SUBSECÇÃO I – CONSELHO GERAL (CG) 

ARTIGO 18º - 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 a representação da Comunidade 

Educativa de acordo com o Decreto- Lei 137/2012. 
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ARTIGO 19º - 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 das autarquias locais ; 

f) três representantes da comunidade local: 

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

 

SUBSECÇÃO II – O DIRETOR 

ARTIGO 20º - DIRETOR 

1 - O recrutamento, mandato e competências deste órgão de gestão e administração estão 

consignados nos artigos 18.º a 30.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, e na Portaria nº 

604/2008, de 9 de julho (procedimento concursal).  

2 - O Diretor tem ainda como outros deveres:  

a) Cumprir a sua carta de missão, conforme o previsto na Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto e os 

demais deveres constantes na legislação em vigor;  

b) Fornecer à Comunidade Educativa informação clara e concisa, relativa a assuntos relevantes para o 

bom e correto funcionamento do Agrupamento, de acordo com este RI e com a legislação em vigor em 

qualquer momento;  

c) Exercer as competências constantes do presente RI, cumpri-lo e fazê-lo cumprir.  

3 - O Diretor é coadjuvado, no exercício das suas funções, por um subdiretor e por adjuntos, cujo 

número será definido de acordo com a legislação em vigor. 

 

SUBSECÇÃO III - O CONSELHO PEDAGÓGICO (CP) 

ARTIGO 21º - CONSELHO PEDAGÓGICO 

1 - O funcionamento, mandato e competências deste órgão de coordenação e supervisão pedagógica 

e orientação educativa estão consignados no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril (Cf. Art.º 31.º a 

34.º). 

ARTIGO 22º - COMPOSIÇÃO 

1 - O presidente do Conselho Pedagógico é o Diretor do Agrupamento.  
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2 - O Conselho Pedagógico é constituído por 13 elementos:  

a) O Diretor;  

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) O Coordenador da Biblioteca Escolar;  

f) O Coordenador da EMAEI; 

g) O Coordenador do Plano Anual de Atividades; 

3 -  Poderão estar presentes outros elementos sempre que o Presidente do Conselho Pedagógico os 

convocar.  

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

 

ARTIGO 23º - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES 

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

de entre uma lista de três docentes, sob proposta do Diretor 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 pelo Diretor de entre os docentes em exercício de funções 

no AEJS.  

3 - O Coordenador da equipa da Biblioteca Escolar é designado pelo Diretor de entre os professores 

bibliotecários.   

 

SUBSECÇÃO IV – CONSELHO ADMINISTRATIVO 

ARTIGO 24 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.  

2 - As competências e o funcionamento deste órgão administrativo-financeiro estão consignados no 

legislado no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril (Cf. Art.º 36.º a 39.º). 

 

ARTIGO 25º - COMPOSIÇÃO 

1 - O Conselho Administrativo é composto pelos seguintes elementos:  

a) O Diretor, que preside;  

b) O Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito;  

c) O Chefe dos Serviços Administrativos ou o Coordenador Técnico.  
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CAPÍTULO IV - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

SECÇÃO I - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

 

ARTIGO 26º - 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 o Diretor, 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) Coordenação de Estabelecimento.  

 

3 - Em colaboração com o Conselho Pedagógico e com o Diretor, as estruturas de orientação educativa 

visam:  

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

curriculares e programáticos definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de 

componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento;  

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

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

d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.  

4 – Todas as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica elaboraram os respetivos 

regimentos internos nos primeiros trinta dias dos seus mandatos, que serão atualizados sempre que 

necessário. 

 

SUBSECÇÃO I - DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

ARTIGO 27º - 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:  

- Educação Pré-Escolar; 

- 1º Ciclo; 
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- Ciências Sociais e Humanas; 

- Línguas; 

- Matemática e Ciências Experimentais; 

- Expressões. 

 

ARTIGO 28º - COMPOSIÇÃO   

1 - Dentro de cada Departamento existem os seguintes grupos de recrutamento: 

Departamento Grupo de recrutamento 

Educação Pré-Escolar 100 (Pré-Escolar) 

1º Ciclo 110 (Ensino Básico-1ºCiclo), 120 (Inglês) 

Ciências Sociais e Humanas 2º ciclo 

200 (Português e Estudos Sociais/História - 2º ciclo) 

290 (EMRC) 

3º ciclo e secundário 

400 (História) 

410 (Filosofia) 

420 (Geografia) 

430 (Economia e Contabilidade) 

Línguas 2º ciclo 

210  (Português e Francês) 

220 (Português e Inglês) 

3º ciclo e secundário 

300 (Português)  

310 (Latim e Grego) 

320 (Francês) 

330 (Inglês) 

Matemática e Ciências Experimentais 2º ciclo 

230 (Matemática e Ciências Naturais)  

3º ciclo e secundário 

500 (Matemática) 

510 (Física-Química) 
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520 (Biologia e Geologia) 

Expressões 2º ciclo 

240 (Educação Visual e Tecnológica) 

250 (Educação Musical)  

260 (Educação Física) 

3º ciclo e secundário 

530 (Educação Tecnológica)  

550 (Informática) 

600 (Artes Visuais) 

620 (Educação Física) 

910 (Educação Especial) 

 

2 - Os docentes dos cursos profissionais integram o Departamento em função do seu grupo de 

recrutamento conforme os cursos em funcionamento. 

 

ARTIGO 29º - REPRESENTANTES DE ANO/REPRESENTANTES DOS GRUPOS DISCIPLINARES 

1 - Os representantes de ano e dos grupos disciplinares são nomeados pelo Diretor de entre os 

docentes do Departamento.  

2 - Os conselhos de ano e os grupos disciplinares reúnem ordinariamente, e extraordinariamente, de 

acordo com a necessidade dos assuntos a tratar.  

 

SUBSECÇÃO II – CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA / COORDENAÇÃO 

ARTIGO 30º - DEFINIÇÃO 

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

Secundário.  

 

ARTIGO 31º - COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

1 - Compete ao Conselho de Diretores de Turma:  

a) Elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

b) Executar as orientações do Diretor e do Conselho Pedagógico, no âmbito da Direção de Turma;  

c) Analisar as sugestões do Conselho de Diretores 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;  
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e) Definir em Regimento Interno as competências do Diretor de Turma de acordo com a Legislação em 

vigor. 

 

 

ARTIGO 32º - MANDATO DOS COORDENADORES DOS DIRETORES DE TURMA 

1 - O mandato dos Coordenadores dos Diretores de Turma tem a duração de 4 anos, podendo ser 

substituído a todo o tempo por conveniência de serviço e cessa com o mandato do Diretor. 

 

ARTIGO 33º - MANDATO DO DIRETOR DE TURMA/PROFESSOR TITULAR DE TURMA 

1 - A coordenação das atividades do Conselho de Turma é realizada pelo Diretor de Turma, designado 

pelo Diretor, nos 2.º e 3.º ciclos e secundário, e pelo Professor Titular de Turma, no 1.º ciclo. 

 2 - O mandato dos Diretores de Turma é de um ano escolar, podendo cessar por despacho 

fundamentado do Diretor.  

3 - Caso o Diretor de Turma se encontre impedido de exercer funções por um período superior a duas 

semanas, será designado pelo Diretor outro professor da turma para o exercício provisório de tais 

funções. 

 

SUBSECÇÃO III - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

ARTIGO 34º - DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

1 – Aos docentes do Departamento de Educação Pré-Escolar compete assegurar a coordenação de 

procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de diferenciação 

pedagógica, na promoção da qualidade do ensino e consequente incremento do nível de 

aprendizagem dos alunos e a avaliação das aprendizagens. 

2 - O Departamento de Educação Pré-Escolar é constituído por todos os Educadores do Agrupamento. 

 

SUBSECÇÃO IV - CONSELHO DE ANO 

ARTIGO 35º - 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 e avaliação do percurso escolar dos 

alunos, na perspetiva da promoção da qualidade educativa, adequando o processo de ensino - 

aprendizagem às características e necessidades dos alunos.   
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ARTIGO 36º - 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.  

 

SUBSECÇÃO V – CONSELHOS DE TURMA 

ARTIGO 37º - DEFINIÇÃO 

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

articulação, acompanhamento e avaliação das atividades da turma.  

 

ARTIGO 38º - COMPOSIÇÃO 

1 - Os Conselhos de Turma do 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário 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 no 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 pelo Diretor;  

f) O Técnico dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, sempre que convocado pelo Diretor.  

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

     i)  Estagiários em formação no Agrupamento, sempre que autorizados pelo Diretor;  

     ii) Os professores tutores dos alunos da turma, sempre que convocados pelo Diretor.  

 

 

SUBSECÇÃO VI – COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

ARTIGO 39º - COORDENADOR/REPRESENTANTE DE ESTABELECIMENTO 

1 - A coordenação de cada estabelecimento de ensino é assegurada por um Coordenador ou 

Representante, designado pelo Diretor, de entre o pessoal docente em exercício efetivo de funções no 

respetivo estabelecimento.  

 

ARTIGO 40º - COMPETÊNCIAS 

1 - Compete ao Coordenador/Representante de cada estabelecimento de ensino:  
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  a) Coordenar e organizar as atividades educativas e de funcionamento do estabelecimento, em  

articulação com o Diretor;  

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

delegadas;  

   c) Transmitir as informações relativas 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;  

   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 ao Diretor os recursos humanos e materiais considerados necessários;  

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

  i) Zelar pelas condições de segurança e solicitar ao Diretor 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.  

 

 

SECÇÃO II - OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

ARTIGO 41º - 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) Projeto de Educação para a Saúde (PES); 

c) Equipa do Plano Anual de Atividades , Projetos e Comunicação;  

d) Equipa de Autoavaliação (EA);  

e) Equipa TEIP.  

 

SUBSECÇÃO I – DESPORTO ESCOLAR 

ARTIGO 42º - 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 
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desportivas, de caráter formal e não formal, a todos os alunos abrangidos pela escolaridade 

obrigatória.  

 

ARTIGO 43º - COMPOSIÇÃO 

1 - Os docentes aos quais é atribuído serviço no âmbito do Desporto Escolar são designados pelo 

Diretor, de acordo com a legislação em vigor.  

2 - As atividades do Desporto Escolar são supervisionadas por um Coordenador, nomeado pelo Diretor;  

 

ARTIGO 44º - 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;  

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 ao Diretor, até trinta de julho de cada ano, um relatório das atividades desenvolvidas;  

i) Exercer as demais funções que lhe vierem a ser atribuídas pelo Diretor.  

 

SUBSECÇÃO II – PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 

ARTIGO 45º - DEFINIÇÃO 

1 - O Projeto de Educação para a Saúde (PES) 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, de acordo com a legislação aplicável.  

 

ARTIGO 46º - COMPOSIÇÃO 

1 - A Equipa de Educação para a Saúde tem a seguinte composição:  

   a) Um Coordenador, nomeado pelo Diretor;  

   b) Outros Docentes, nomeados pelo Diretor, sempre que possível, representativos de todos os 

ciclos de ensino e de acordo com a distribuição de serviço. 
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ARTIGO 47º - COMPETÊNCIAS 

1 - 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;  

   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 ao Diretor e ao Conselho Pedagógico.  

 

SUBSECÇÃO III – EQUIPA DE PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, PROJETOS  E COMUNICAÇÃO  

ARTIGO 48º - DEFINIÇÃO 

1 - A equipa do Plano Anual de Atividades, 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, segundo o Decreto-Lei n.º 137/2012.  

 

ARTIGO 49º - COMPOSIÇÃO 

1 - A equipa do Plano Anual de Atividades, Projetos e Comunicação tem a seguinte composição:  

a) Um Coordenador, nomeado pelo Diretor;  

b) Outros Docentes, nomeados pelo Diretor, sempre que possível, representativos de todos os ciclos 

de ensino.  

 

SUBSECÇÃO IV – EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO (EA) 

ARTIGO 50º - DEFINIÇÃO 

1 - A Equipa de Autoavaliação (EA) é responsável pela autoavaliação do Agrupamento, nos termos 

previstos na legislação em vigor.  

 

ARTIGO 51º - COMPOSIÇÃO 

1 - A composição da equipa é definida anualmente, por nomeação do Diretor. Deve, sempre que 

possível, integrar os seguintes elementos:  

a) Um docente de cada um dos ciclos de ensino;  

b) Um representante dos pais e encarregados de educação;  

c) Um aluno representante da Associação de Estudantes;  
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d) Um representante do pessoal não docente; 

e) O coordenador da equipa TEIP; 

2 - A Equipa poderá contar com outros elementos eventuais que não participam em todas as 

reuniões semanais da equipa. 

3 - O Diretor nomeará um Coordenador para a equipa de entre os docentes que a compõem.  

 

ARTIGO 52º - COMPETÊNCIAS 

1 - Compete à Equipa de Autoavaliação:  

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 

Autoavaliação;  

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

segundo o modelo de avaliação adotado.  

 

 

SUBSECÇÃO V – EQUIPA TEIP 

ARTIGO 53º - DEFINIÇÃO 

1 - A Equipa TEIP é responsável pela monitorização das ações de melhoria previstas no Plano Plurianual 

de Melhoria (PPM)-TEIP. 

 

 

ARTIGO 54º - COMPOSIÇÃO 

1 - A Equipa TEIP tem a seguinte composição:  

a) O Diretor;  

b) Um Coordenador do Plano, nomeado pelo Diretor;  

c) Outros docentes, nomeados pelo Diretor.  

 

 

SECÇÃO III - REUNIÕES 

ARTIGO 55º - REUNIÕES ORDINÁRIAS 

1 - De acordo com o Decreto-lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na falta de determinação legal, estatutária 

ou regimental, ou de deliberação do órgão, cabe ao presidente a fixação do local, dos dias e horas das 
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reuniões ordinárias e, quando aplicável, a indicação dos meios telemáticos disponibilizados para 

participação dos membros. 

2 - Quaisquer alterações ao dia e hora fixados para as reuniões devem ser comunicadas a todos os 

membros do órgão, de forma a garantir o seu conhecimento seguro e oportuno. 

   

  

  ARTIGO 56.º - REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

1 - As reuniões extraordinárias têm lugar mediante convocação do presidente, salvo disposição 

especial. 

2 - O presidente é obrigado a proceder à convocação sempre que pelo menos um terço dos vogais lho 

solicitem por escrito, indicando o assunto que desejam ver tratado. 

3 - A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 15 dias seguintes à apresentação do pedido, 

mas sempre com uma antecedência mínima de 48 horas sobre a data da reunião extraordinária. 

4 - Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião, 

o local, o dia e hora da reunião e, quando aplicável, a indicação dos meios telemáticos disponibilizados 

para participação dos membros. 

5 - Se o presidente não proceder à convocação requerida nos termos do n.º 2, podem os requerentes 

efetuá-la diretamente, com invocação dessa circunstância, expedindo a convocatória para os 

endereços eletrónicos de todos os membros do órgão, quando aqueles se encontrem registados nos 

termos estatutários ou regimentais, ou publicitando-a mediante publicação num jornal de circulação 

nacional ou local e nos locais de estilo usados para a notificação edital. 

6 - A convocatória efetuada de acordo com o disposto no número anterior deve ser feita com a 

antecedência mínima de 48 horas. 

7 - As reuniões extraordinárias têm a duração máxima de 2 horas. 

 

 

SECÇÃO IV – SERVIÇOS EDUCATIVOS 

ARTIGO 57º - 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 Inclusiva;  

   b) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

   c) Biblioteca Escolar;  

   c) Mediação da (In)Disciplina;  

   d) Apoio Tutorial Específico (ATE);  
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   e) Projetos do Agrupamento; 

   f) Atividades de Apoio ao Aluno e à Família (AAAF); 

   g) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s). 

 

 

SUBSECÇÃO I – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

ARTIGO 58º - DEFINIÇÃO 

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

ações de apoio a alunos com medidas universais, seletivas e adicionais.  

 

ARTIGO 59º - COMPOSIÇÃO 

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

2. Ao docente de Educação Especial compete, no âmbito da sua especialidade, apoiar, de modo 

colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes do aluno na definição de 

estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos 

meios de motivação, representação e expressão. 

 

SUBSECÇÃO II - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) 

 

ARTIGO 60º - ÂMBITO 

1 - 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. 

2 - A composição e organização da EMAEI obedecem ao estipulado no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 06 

de julho. 

3 - A Coordenação da Equipa é assegurada por um dos elementos permanentes a designar pelo Diretor, 

de acordo com a legislação vigente. 

 

ARTIGO 61º - OBJETO 

1 - 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. 

 

 2 - Compete à equipa multidisciplinar:  

   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 e o Plano Individual de Transição previstos, respetivamente, nos artigos 24.º e 

25.º do Decreto- -Lei referido no ponto anterior; 

    f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.  

 

 

SUBSECÇÃO III – BIBLIOTECA ESCOLAR 

ARTIGO 62º - DEFINIÇÃO 

1 - A Biblioteca Escolar (BE) é uma unidade de apoio que organiza, processa, divulga e disponibiliza 

documentação e informação de natureza pedagógico-didática em vários tipos de suporte e promove 

atividades culturais diversificadas e motivadoras de aprendizagens não formais. 

2 - A BE integra o Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação e 

Ciência. 

3 -  Biblioteca Escolar desenvolve a sua ação em articulação com todo o AEJS.  

4 - A BE desenvolve a sua ação conforme o estabelecido no Projeto Educativo e as orientações definidas 

pelos órgãos de gestão do Agrupamento. 

 

ARTIGO 63º- COMPOSIÇÃO 

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

a) Um Professor Bibliotecário; 

b) Outros docentes nomeados pelo Diretor.  

c) Assistente operacional , sempre que o rácio de pessoal não docente o permita. 

 

ARTIGO 64º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR 

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

Interno.  

 

SUBSECÇÃO IV – EQUIPA DE MEDIAÇÃO PARA A (IN)DISCIPLINA 

ARTIGO 65º - DEFINIÇÃO 

1 - A equipa de mediação para a (in)disciplina 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 à falta de assiduidade e à prevenção de comportamentos de risco.  
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ARTIGO 66º- COMPOSIÇÃO 

1 - A equipa de mediação para a (in)disciplina é composta por:  

   a) Um Coordenador nomeado pelo Diretor;  

   b) Outros docentes nomeados pelo Diretor.  

 

SUBSECÇÃO V – APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO  

ARTIGO 67º - DEFINIÇÃO 

1 - A medida de Apoio Tutorial Específico (ATE) prevista no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, no seu 

art.º 12.º, é uma medida de proximidade com os alunos, destinada aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do 

Ensino Básico que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções. 

 

2 - A medida de ATE constitui-se como um recurso adicional, visando a diminuição das retenções e do 

abandono escolar precoce e consequentemente, a promoção do sucesso educativo. 

 

SUBSECÇÃO VI – PROJETOS DO AGRUPAMENTO 

ARTIGO 68º - DEFINIÇÃO 

1 - Os projetos visam promover o enriquecimento cultural dos alunos, contribuindo para desenvolver 

conhecimentos, competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e no PE do AEJS. 

2 - Os projetos são assegurados por docentes nomeados pelo Diretor. 

3 - Os projetos são de caráter transitório e implementados anualmente pelo Diretor sob proposta 

apresentada pelos docentes e com parecer favorável do Conselho Pedagógico. 

4 - O funcionamento dos projetos e as atividades por eles desenvolvidas fazem parte do PAA. 

 

SUBSECÇÃO VII – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

ARTIGO 69º - DEFINIÇÃO 

1 - Consideram-se Atividades de Animação de Apoio à Família (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 70º - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1 - Estas atividades organizam-se e funcionam  em conformidade com a Legislação em vigor e o 

protocolo de cooperação estabelecido com a entidade promotora.  

 



31 
 

SECÇÃO IV – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

ARTIGO 71º - 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.  

 

ARTIGO 72º - FUNCIONAMENTO 

1 - As Atividades de Enriquecimento Curricular funcionam de acordo com o estabelecido anualmente 

no regime de funcionamento do Agrupamento e de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

CAPÍTULO V - MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS 

 

          ARTIGO 73º - OBJETO E ÂMBITO  

1 - O AEJS assume o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) como o documento 

de referência para as  decisões a adotar no Agrupamento e para as suas Ofertas Educativas, no âmbito 

da escolaridade obrigatória,  designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na 

avaliação interna e externa do ensino e da  aprendizagem.  

2 - Entende-se por medidas de desenvolvimento dos alunos o conjunto das estratégias e atividades 

concebidas e  realizadas na escola no âmbito curricular e extracurricular, que contribuam para que os 

alunos adquiram e  desenvolvam os conhecimentos, capacidades e valores, com vista a alcançar o 

PASEO.  

3 - As medidas de desenvolvimento serão definidas em função das caraterísticas de cada aluno/turma 

/ano, dos recursos da escola e dos objetivos a atingir.   

4 - As medidas de desenvolvimento assumem a aplicação do Desenho Universal para a Aprendizagem 

(DUA). 

 

SECÇÃO I – ATIVIDADES A DESENVOLVER 

Artigo 74º -PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

1 - O Plano Anual de Atividades constitui um instrumento do exercício da autonomia do Agrupamento  

de Escolas, sendo entendido para este efeito, e segundo o Decreto-Lei n.º 137/2012, como o 
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documento de  planeamento que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de 

organização e de programação  das atividades e que procede à identificação dos recursos necessários 

à sua execução.  

2 - Neste âmbito, é também considerado instrumento de autonomia do Agrupamento de Escolas, para 

efeitos da respetiva prestação de contas, o relatório anual de atividades, sendo entendido para os 

efeitos do referido decreto lei como o documento que relaciona as atividades efetivamente realizadas 

pelo Agrupamento de Escolas e identifica  os recursos utilizados nessa realização.  

3 - Compete ao CP definir, no início do ano letivo, a estrutura e as linhas orientadoras do Plano Anual 

de Atividades, assim como os instrumentos de avaliação das atividades e do próprio plano, garantindo 

que este se coaduna com  a concretização dos objetivos estabelecidos no Projeto Educativo do 

Agrupamento.   

4 - Com vista à sua operacionalização, o Coordenador do Plano Anual de Atividades é nomeado pelo 

Diretor.  

5 -Todas as propostas de atividades deverão ser submetidas ao parecer do Conselho Pedagógico e à 

aprovação em Conselho Geral.  

6 - Das propostas, devem constar obrigatoriamente os responsáveis pela atividade, os objetivos, que 

devem estar em consonância com o Projeto Educativo do Agrupamento, os intervenientes, os recursos, 

os custos, as datas de realização e as formas de avaliação.   

7 - Depois de realizada a atividade, deve o responsável proceder à elaboração de relatório avaliativo 

da mesma.  

 

ARTIGO 75º - 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 ao Diretor.  

2 - Poderão ser extraordinariamente autorizadas visitas não previstas no 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.  
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4 - O responsável pela organização da visita de estudo, mediante a aprovação do Conselho de Turma 

ou o Professor Titular de Turma, pode sugerir ao Diretor 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 ao Diretor.  

5 - Para os alunos que não participarem na visita de estudo devem ser garantidas, sempre que possível, 

atividades de substituição.  

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 pelo Diretor 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 número de visitas a realizar;  

 b) 1º,2º,3º Ciclo e Secundário é autorizada apenas uma visita de estudo, salvo se devidamente 

fundamentada.  

11 - As visitas de estudo ao estrangeiro ou com duração superior a três dias, para além do disposto no 

presente regulamento, regem-se por legislação específica. 

12 - Os pagamentos das visitas de estudo serão realizados por transferência bancária. O pagamento 

não será aceite depois de expirada a data limite. 

 

ARTIGO 76º - CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO EM ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 

1 - Os critérios para a participação nas várias atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas 

são definidos pelo Conselho Geral, conforme o previsto no artigo 13º, ponto 1, alínea p), no Decreto-

Lei nº 75/2008, de 22 de abril. 

2 - Para além dos consignados no ponto 1 as atividades deverão:  

a) Ter relação direta ou contribuir significativamente para a concretização dos objetivos das 

disciplinas, sem prejuízo dos calendários estabelecidos para a avaliação dos alunos;  
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b) 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; 

c)  Integrar formas inovadoras e motivadoras de os alunos acederem ou consolidarem saberes 

ou aprendizagens das diversas disciplinas;  

d)  Contribuir para a promoção e desenvolvimento das relações com a Comunidade Educativa;  

e)  Fomentar a sensibilização para questões de segurança, ambiente e saúde;   

f) Promover os valores fundamentais estabelecidos no Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

 

ARTIGO 77º - 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, deve obedecer aos objetivos do Projeto Educativo do 

Agrupamento, estar contemplada no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e/ou nos Planos de 

Turma e ser encarada como complemento das atividades letivas, competindo a análise das propostas 

apresentadas e a sua aprovação ao Diretor.  

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 do Diretor e, se possível, após 

aprovação do Conselho Pedagógico.  

 

SECÇÃO II – PARCERIAS 

ARTIGO 78º - 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 79º - 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 III - COMISSÃO DE ALUNOS/ ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

ARTIGO 80º - OBJETO 

1 - A Comissão de Alunos/Associação de Estudantes é a organização representativa dos alunos da 

escola sede, constitui-se anualmente e rege-se pela Legislação em vigor.  

 

ARTIGO 81º - COMPOSIÇÃO 

1 - Poderão ser membros da Comissão de Alunos/Associação de Estudantes, apenas os alunos 

matriculados no 3º Ciclo e Secundário.  

 

ARTIGO 82º - COMPETÊNCIAS 

1 - As competências da Comissão de Alunos/Associação de Estudantes são definidas pela legislação em 

vigor.  

 

CAPÍTULO VI - SERVIÇOS ESCOLARES 

SECÇÃO I - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

ARTIGO 83º - ÂMBITO 

1 - Os Serviços Administrativos são unidades orgânicas flexíveis com o nível de secção, chefiadas por 

trabalhador detentor da categoria de Coordenador Técnico da carreira geral de Assistente Técnico,  

2 - Os Serviços Administrativos estão organizados por áreas devidamente interligadas, assegurando, 

com o máximo de qualidade e de eficiência, apoio nos seguintes domínios: Alunos, Pessoal Docente e 

Não Docente, Ação Social Escolar, Contabilidade, Tesouraria e Expediente.  

3 - O horário deverá estar afixado em local visível. 

 

SECÇÃO II - OUTROS SERVIÇOS 

ARTIGO 84º - 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.  

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.  
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ARTIGO 85º - 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 86º - 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.  

 

Artigo 87º - REFEITÓRIOS 

1 - O refeitório deve funcionar no período compreendido entre as 12h e as 14h30 horas e o seu 

horário de funcionamento deve estar exposto em local visível, junto às instalações.  

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 E.B. de Cajados e E.B. de Águas de Moura as refeições são marcadas pelas Assistentes 

Operacionais na Plataforma SIGA, no dia anterior ao seu consumo, até às 16h00. Em caso de falta do 

aluno, a escola tem de ser informada do dia do seu regresso para a sua refeição ser marcada para o 

dia seguinte. 

6 - 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. 

7 - O preço da refeição é determinado pela legislação em vigor. 

8 - É proibida a manipulação de dinheiro por parte dos funcionários de serviço no refeitório. 
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9 - Podem utilizar os refeitórios, os alunos, os professores e o pessoal não docente da escola e 

ainda outros elementos devidamente autorizados pelo Diretor. 

10 - É da responsabilidade dos utentes deste serviço passar o cartão no leitor existente no 

refeitório para o efeito.  

11 - No início de cada semana, a ementa deve ser exposta nas instalações dos refeitórios, na 

papelaria, na secretaria, na sala de professores e na página do Agrupamento.  

12 - 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. 

13 - No refeitório da EBS José Saramago: 

a. As refeições servidas são de acordo com as ementas emanadas da DGESTE.  

b. Ao membro da Direção responsável pelos refeitórios, compete fazer cumprir o estabelecido 

no caderno de encargos, de acordo com o contrato entre a autarquia e a empresa prestadora de 

refeições . 

c. À empresa responsável pela prestação deste serviço compete cumprir o estabelecido no 

caderno de encargos de acordo com o contrato entre a autarquia  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. 

 

ARTIGO 88º - 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 pelo Diretor, 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 no caso dos 

utilizadores externos ocasionais.  

6 - É proibido o manuseamento de dinheiro por parte dos funcionários de serviço no bar.  
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SECÇÃO III – MATERIAIS 

ARTIGO 89º - REQUISIÇÃO DE MATERIAL 

1 - Todo o material deve ser requisitado pelo respetivo pessoal docente ou não docente ao Diretor, 

em impresso próprio para o efeito.  

 

ARTIGO 90 º - 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.  

2 - Considera-se “bem duradouro”, aquele que, se presume, terá 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 ao Diretor 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.  

 

ARTIGO 91º - 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 do Diretor.  

2 - O espaço destinado às exposições comerciais e vendas, será indicado pelo Diretor de acordo com 

as características do produto exposto e a disponibilidade da escola.  

 

 

SECÇÃO IV – CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES À COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL 

ARTIGO 92º - PRINCÍPIOS  

1 - A cedência das instalações de acordo com regulamento a definir pela autarquia. 
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2 - 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 a circulação dos intervenientes no processo educativo, durante o seu horário habitual.  

 

ARTIGO 93º - OCUPAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

1 - Entende-se por curta duração a ocupação das instalações com reuniões, encontros e outras 

atividades que não se alongue 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 ao Diretor autorizar a cedência das instalações.  

 

ARTIGO 94º - OCUPAÇÃO DE MÉDIA DURAÇÃO 

1 - Entende-se por média duração a ocupação das instalações com reuniões, encontros e outras 

atividades que não se alongue 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 ao Diretor autorizar a cedência das Instalações.  

 

ARTIGO 95º - 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 ao Diretor autorizar a cedência das instalações.  

 

ARTIGO 96º - 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.  
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ARTIGO 97º - REQUISITOS 

1 - Os pedidos para cedência das instalações fora do âmbito do processo de ensino e aprendizagem, 

efetuados ao Diretor 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; 

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 acordo, que inclua, 

nomeadamente:  

a) Estado do equipamento e das instalações no início e final da sessão;  

b) Assinatura do representante da entidade responsável pela utilização e do funcionário de apoio;  

c) A responsabilidade dos utilizadores pela conservação das instalações e equipamentos usados;  

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.  

4 - Pela ocupação de curta duração que não visa 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 da autarquia.   

6 - Após cada sessão de utilização das instalações, deve ser preenchido um impresso próprio, onde 

conste:  

a) Estado do equipamento e das 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 ao Diretor, que efetuará as devidas diligências.  
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CAPÍTULO VI - COMUNIDADE EDUCATIVA 

SECÇÃO I - ALUNOS 

ARTIGO 98º - 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, quando devidamente fundamentados, 

ficam sujeitos à análise e decisão do Diretor, ouvidos os demais implicados.   

3 - A formação de turmas do Pré-escolar e do 1º ano de escolaridade será feita preferencialmente pelo 

Coordenador/Representante de Estabelecimento, professores do  1º ciclo e educadoras, sob a 

coordenação do Diretor ou em quem este delegue essa função. Devendo existir uma articulação entre 

o Agrupamento e a Autarquia por causa dos transportes, de forma a garantir uma distribuição 

equitativa de alunos pelos vários estabelecimentos de ensino. 

4 - A formação de turmas do 2º, 3º ciclos e secundário, será feita pelo Diretor ou por quem este delegue 

essa função.  

5 - O Diretor, 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 máximo de 25 crianças, não podendo 

ultrapassar esse limite.  Os grupos são constituídos pelo número máximo de 20 crianças, sempre que 

em relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão, 

a necessidade de integração da criança em grupo reduzido, não podendo este incluir mais de duas 

nestas condições.  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. 

c) Terminado o período de matrícula, se não houver vaga, as crianças inscritas fora de prazo, integram 

a lista de espera.  

d) As matrículas devem ser efetuadas no portal das matrículas pelos encarregados de educação. 

7 - 1º CICLO:  

a) As turmas, sempre que possível, mantêm a sua constituição na transição entre anos letivos;  
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b) Um aluno retido no 2º ou 3º ano de escolaridade pode integrar até ao final do ciclo a turma a que 

já pertencia, por decisão do Diretor, 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 abrangidos pelo Decreto/Lei nº 54/2018 que beneficiam de medidas 

universais, seletivas e adicionais, comprovadas pela EMAEI , que têm prioridade de colocação.  

g) Os alunos transferidos deverão ser integrados nas turmas cujo número de alunos mais se afaste do 

limite legal, ainda que se considere a preferência dos encarregados de educação quanto ao 

estabelecimento de ensino a frequentar. 

8 -  2º e 3º CICLOS 

a) Na formação de turmas do 5º ano, deve-se ter em conta diversos fatores nomeadamente o 

funcionamento dos grupo-turma do 4º ano, a origem geográfica dos alunos e as propostas dos 

encarregados de educação; 

b) As referências pedagógicas oriundas do professor do 1º Ciclo (para turmas de 5º ano), ou indicações  

do Diretor de Turma/Conselho de Turma (para o 6º ano) deverão ser consideradas; 

c) Nas turmas do 3º Ciclo, 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, 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;  

d) O parecer dos serviços especializados, anexo ao processo individual do aluno, deverá ser analisado 

e tido em conta; 

e) A distribuição dos alunos abrangidos pelo Decreto/Lei nº 54/2018 que beneficiam de medidas 

universais, seletivas e adicionais, pelas diversas turmas, deverá seguir as orientações da EMAEI; 

f) A distribuição equitativa dos alunos retidos, seguirá, sempre que possível, as indicações do Diretor 

de Turma e do Conselho de Turma anteriores;  

g) Os níveis etários bem como o equilíbrio entre géneros, deverão ser considerados na constituição de 

turmas;  
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h) A distribuição das transferências, após o processo de constituição, será feita conforme a 

disponibilidade no momento da inclusão.  

9 -  SECUNDÁRIO  

a) A formação de turmas obedece à escolha dos alunos por Curso Profissional. 

 

ARTIGO 99º - PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 

1 - O processo individual do aluno (PIA) é organizado pelo Educador de Infância, na Educação Pré-

escolar; pelo Professor Titular de Turma, no 1.º ciclo, e pelo Diretor de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos e 

ensino secundário. 

2 - O processo individual do aluno (PIA) é organizado de acordo com o previsto na legislação em vigor 

(ensino básico – Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e ensino secundário dos Cursos Profissionais 

– Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto). 

3- Para além do previsto no ponto anterior, fazem parte do Processo Individual do Aluno: 

a) Registo de aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

b) Prémios e/ou outras distinções atribuídas no âmbito escolar; 

c) Registo das medidas disciplinares sancionatórias. 

d) Atividades extraescolares. 

 

Artigo 100º - ACESSO AO PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 

1 - Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de educação, 

quando aquele for menor, o Professor Titular da Turma ou o Diretor de Turma, os titulares dos órgãos 

de Gestão e Administração da Escola e os funcionários afetos aos Serviços de Gestão de alunos e da 

Ação Social Escolar.  

2 - Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do Diretor do 

Agrupamento e no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, outros professores do 

Agrupamento, os psicólogos ou outros profissionais que trabalhem em articulação com o AEJS. 

3 - A consulta deste documento é feita em presença do Educador de Infância/Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma, no horário de atendimento semanal, ou qualquer outro horário acordado 

entre as partes. 

4 - A solicitação de fotocópia de qualquer documento que conste do processo individual do aluno deve 

ser devidamente fundamentada e apresentada por escrito ao Diretor do AEJS. 

 

ARTIGO 101º - DIREITOS DOS ALUNOS 

1 - São direitos dos alunos os consignados no artigo 7.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar (EAEE), 

aos quais se acrescenta:  
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a) Usufruir de um ambiente saudável e de um desenvolvimento sustentável;  

b) Ser eleito para os órgãos, cargos e demais funções de representação, no âmbito da escola, nos 

termos da lei, e desde que tenha um comportamento cívico adequado. 

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

Serviços Administrativos.  

 

ARTIGO 102º - DEVERES DOS ALUNOS 

1 - Os deveres do aluno são os consignados no artigo 10.º do EAEE, aos quais se acrescenta:  

a) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno;  

b) Ser diariamente portador do cartão eletrónico do aluno e da caderneta escolar, quando exista , para 

os alunos do ensino básico, mantendo os mesmos em bom estado de conservação;  

c) Dirigir-se para o local estabelecido no Regimento de cada escola, após o toque de entrada, 

aguardando, ordeiramente, a chegada do professor; 

d) Não permanecer nas salas de aula sem que o professor ou algum assistente operacional esteja 

presente;  

e) Evitar fazer barulho nos corredores, pátios ou recintos, nas imediações das salas de aula para não 

perturbar as atividades letivas;  

f) Respeitar as regras de circulação dentro do edifício escolar, nomeadamente circulando pela direita, 

ao subir e ao descer as escadas;  

g) Cumprir as regras estabelecidas nas instalações escolares;  

h) 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;  

i) Justificar as faltas de acordo com a lei e o Regulamento Interno (RI);  

j) Trazer diariamente o material indispensável à execução dos trabalhos escolares;  

l) Evitar trazer objetos de valor para a escola; 

m) Contribuir para minimizar o impacto ambiental negativo dos resíduos produzidos pela escola, 

através da seleção e envio para a reciclagem dos materiais produzidos nos diversos espaços escolares;  

n) Não praticar qualquer ato ilícito; 

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

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar que tenha presenciado. 

 

ARTIGO 103º - 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.  
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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 à Direção.  

4 - É eleito o candidato que obtiver maioria absoluta dos votos.  

5 - Quando nenhum candidato sair vencedor, realiza-se, nos termos do ponto anterior, uma segunda 

votação entre os dois candidatos mais votados, sendo eleito o candidato que reunir maior número de 

votos, independentemente do número de votantes.  

6 - Caso não seja possível, nesta segunda votação, distinguir o candidato mais votado, em virtude de 

uma situação de empate, o Diretor de Turma deve convocar uma nova Assembleia Eleitoral, no prazo 

de 5 dias úteis.  

7 - O segundo candidato mais votado assumirá o cargo de subdelegado de turma. 

8 - 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.  

9 - 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.  

10 - A fundamentação referida no número anterior deve ser apresentada ao Conselho de Turma, que 

delibera a sua destituição.  

 

ARTIGO 104º - 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;  

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

prejuízo das aulas. 

 

 

ARTIGO 105º - MANDATO 

1 - O mandato dos delegados e dos subdelegados de turma tem a duração de um ano escolar, exceto 

se os mesmos forem destituídos do cargo, nos termos do artigo 101º.  

 

SUBSECÇÃO I – PRÉMIOS DE MÉRITO  

 

ARTIGO 106º - OBJETO E ÂMBITO 

1 - Conforme o previsto no artigo 9.º do EAEE, o prémio de mérito do Agrupamento institui o 

reconhecimento e a valorização do mérito, da dedicação e do esforço desenvolvido no trabalho 

escolar, bem como das ações meritórias desenvolvidas na comunidade em que o aluno está inserido.  

2 - Para a concretização do disposto no número anterior, são atribuídos anualmente prémios de mérito 

académico, valor, literário, artístico e desportivo, nos quais os alunos se distinguem pelo seu 

desempenho, criatividade, bem como na superação de dificuldades. 

3 - A atribuição dos aludidos prémios faz-se do 4º ao 12º anos de escolaridade, obedecendo a sua 

atribuição às regras e aos requisitos definidos nos artigos: 107º e 108º.  

4 - 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; 

 

ARTIGO 107 º - 1º CICLO (4º ANO) 

1 - Requisitos para mérito académico: 

a) Frequência pela primeira vez no ano de escolaridade;  

b) Apresentação de um comportamento exemplar, sem qualquer ocorrência disciplinar;  

c) Menção de muito bom em número superior ao bom, e sem qualquer menção de 

Suficiente/Insuficiente. 

 

2 - Requisitos para mérito de valor, literário, artístico e desportivo: 

a) Proposto pelo docente titular de turma e aprovado em Departamento Curricular, devidamente 

fundamentado em ata. 
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ARTIGO 108º - 2º, 3º CICLOS E SECUNDÁRIO 

1 - Requisitos para mérito académico: 

a) Frequência pela primeira vez no ano de escolaridade.  

b) Apresentação de um comportamento exemplar, sem qualquer ocorrência disciplinar;  

c) Excelentes resultados escolares, média final igual ou superior a 4,5, no caso do 2º e 3º ciclos e média 

de 18 valores no caso do ensino secundário; 

2 - Requisitos para mérito de valor, literário, artístico e desportivo: 

a) Proposto em Conselho de Turma e/ou Departamentos Curriculares, devidamente fundamentado 

em ata. 

 

 

SECÇÃO II – FALTAS DOS ALUNOS 

ARTIGO 109º - FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE DOS ALUNOS 

1 - A frequência e assiduidade dos alunos estão consignadas no artigo 13.º do EAEE.  

2 - A assiduidade é registada em suportes administrativos próprios.  

3 - Perante o incumprimento do dever de assiduidade e de pontualidade, o professor regista a 

ocorrência em documento próprio.  

4 - 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.  

 

 

ARTIGO 110º - FALTAS E SUA NATUREZA 

1 - As faltas e a sua natureza estão consignadas no artigo 14.º do EAEE.  

2 - 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.  

3 - A falta de pontualidade ou a comparência com ausência do 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 e serão justificadas sempre que o Diretor 

de Turma/Professor Titular de Turma considere válida a justificação apresentada pelo encarregado de 

educação. 

4 - 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.  
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5 - 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 111º - 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 regista a falta de material.  

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

causa deve informar o encarregado de educação e o Diretor de Turma. 

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

da disciplina em causa e/ou ao Diretor de Turma, na aula seguinte. 

 

ARTIGO 112º - 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. 

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

1º ciclo, só será considerada, após 5 dias seguidos ou interpolados. 

 

 

ARTIGO 113º - DISPENSA DA ATIVIDADE FÍSICA 

1 - Para além do previsto no artigo 15.º do EAEE sobre a dispensa da atividade física: 

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

professor de educação física.  

 

 

ARTIGO 114º - JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

1 - Para além do previsto no artigo 16.º do EAEE, no que concerne ao processo de justificação de faltas, 

acrescenta-se:  

a) No 1.º ciclo, as faltas às Atividades de Enriquecimento Curricular só contam para fins estatísticos.  

2 - 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;  
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3 - Nas situações de ausência justificada às atividades escolares o aluno beneficia das seguintes 

medidas:  

a) Aceder, a seu pedido, às 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. 

 

ARTIGO 115º - FALTAS INJUSTIFICADAS 

1 - As faltas injustificadas estão consignadas no artigo 17.º do EAEE. 

 

ARTIGO 116º - EXCESSO GRAVE DE FALTAS 

1 - Para além do previsto no artigo 18.º do EAEE, no que concerne ao excesso grave de faltas, 

acrescenta-se:  

a) Na educação pré-escolar, em caso de ausência não justificada até 15 dias e esgotados os contactos 

com os  pais ou encarregados de educação, o Diretor deverá ser informado;  

b) No caso referido no número anterior, o Diretor pode anular a inscrição do aluno; 

c) Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos profissionais, 

ou  noutras ofertas formativas, devem cumprir-se os mínimos da respetiva carga horária, de acordo 

com a legislação  em vigor.  

 

ARTIGO 117º - EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DE FALTAS 

1 - Os efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas estão consignadas no artigo no 

19.º do EAEE. 

 

ARTIGO 118º - MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

1 - Para além do previsto no artigo 20.º do EAEE, no que concerne às medidas de recuperação e 

integração, acrescenta-se:  

a) 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. 

2 - As atividades de recuperação mencionadas no número anterior deverão preferencialmente ser 

realizadas em espaços da escola, designadamente na Biblioteca Escolar, ou em outras estruturas 

adequadas.  

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

em falta.  
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4 - Para além das medidas de recuperação da aprendizagem dos alunos, o Diretor da Turma/Professor 

Titular de Turma em articulação com a Equipa de Mediação, poderão definir outras medidas a aplicar 

em cada situação.  

 

CAPÍTULO VII – DISCIPLINA 

ARTIGO 119º - QUALIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 

1 - A qualificação de infração está consignada no artigo 22.º do EAEE. 

2 - As normas para atuação estão definidas no Regulamento para a (in)disciplina do AEJS. 

 

ARTIGO 120º - FINALIDADES DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

1 - As finalidades das medidas disciplinares estão consignadas no artigo 24.º do EAEE. 

 

ARTIGO 121º - PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

1 - A participação de ocorrência está consignada no artigo 23.º do EAEE. 

 

ARTIGO 122º - DETERMINAÇÃO DA MEDIDA DISCIPLINAR 

1 - Para além do previsto no artigo 25.º do EAEE, no que concerne à determinação da medida 

disciplinar, acrescenta-se:  

a) Os procedimentos a adotar no âmbito da indisciplina estão descritos em regulamento próprio. 

 

ARTIGO 123º - MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS 

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

uma natureza eminentemente preventiva. 

2 - As medidas disciplinares corretivas estão consignadas no artigo 26.º do EAEE. 

 

ARTIGO 124º - ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO NA ESCOLA OU NA COMUNIDADE 

1 - As atividades de integração na escola ou na comunidade estão consignadas no artigo 27.º do 

EAEE. 

 

ARTIGO 125º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

1 - As medidas disciplinares sancionatórias, para além do seu caráter preventivo e dissuasor, assumem 

também uma finalidade punitiva.  

2 - As medidas disciplinares sancionatórias estão consignadas no artigo 28.º do EAEE. 
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ARTIGO 126º - CUMULAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES 

1 - A cumulação de medidas disciplinares está consignada no artigo 29.º do EAEE. 

 

ARTIGO 127º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

1 - As medidas disciplinares sancionatórias estão consignadas no artigo 30.º do EAEE. 

ARTIGO 128º - CELERIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

1 - A celeridade do procedimento disciplinar está consignada no artigo 31.º do EAEE. 

 

ARTIGO 129º - SUSPENSÃO PREVENTIVA DO ALUNO 

1- A suspensão preventiva do aluno está consignada no artigo 32.º do EAEE. 

 

ARTIGO 130º - DECISÃO FINAL 

1- A decisão final do procedimento disciplinar está consignada no artigo 33.º do EAEE. 

 

ARTIGO 131º - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS E DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

1 - A execução das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias está consignada no artigo 34.º 

do EAEE. 

ARTIGO 132º - RECURSOS 

1 - O recurso da decisão final da aplicação de medida disciplinar está consignado no artigo 36.º do 

EAEE. 

 

 

CAPÍTULO VIII– PESSOAL DOCENTE 

 

ARTIGO 133º - DIREITOS 

1 - Os direitos do pessoal docente são os consignados na lei geral e no Estatuto de Carreira Docente, 

aos quais se acrescenta:  

a) Direito a ser respeitado por todos os elementos da Comunidade Educativa;  

b) Direito a dispor de um ambiente adequado ao exercício das suas funções;  

c) Direito a tomar conhecimento prévio de eventuais alterações do seu horário habitual;  

d) Direito a ser respeitada a confidencialidade dos elementos pessoais ou familiares, constantes do 

seu processo individual; 

e) Ser informado sobre a vida escolar, decisões tomadas e outros assuntos do seu interesse, 

nomeadamente, os respeitantes à realização de ações de formação;  



52 
 

f) Ser informado sobre a legislação de interesse profissional;  

c) Expor livremente os seus pontos de vista sobre a organização e funcionamento do Agrupamento;  

g) Dispor de um cartão de identificação, que é solicitado junto dos Serviços Administrativos do 

Agrupamento. 

 

 

ARTIGO 134º - DEVERES 

1 - Para além do previsto no Estatuto da Carreira Docente, no que concerne aos deveres do pessoal 

docente, acrescenta-se:  

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das 

suas  capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de cidadãos 

civicamente  responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade;  

b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da 

Comunidade  Educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de 

exclusão e  discriminação; 

c) Desenvolver com os alunos uma relação favorável à criação de um ambiente propício à transmissão 

de conhecimentos e à aquisição de atitudes e valores;  

d) Manter relações de cordialidade, de solidariedade e de respeito mútuo com os elementos da 

Comunidade Educativa;  

e) Estar atento a todos os problemas da vida do Agrupamento e participar, criticamente, na sua 

resolução;  

f) Participar em todas as reuniões para as quais venha a ser convocado, nos termos das disposições 

legais ou regulamentares aplicáveis;  

g) Colaborar com os elementos da Comunidade Educativa no processo de desenvolvimento do Projeto 

Educativo do Agrupamento;  

h) Colaborar nas tarefas atribuídas à estrutura de orientação educativa em que esteja integrado;  

i) 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.  
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CAPÍTULO IX– PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Artigo 135º - PESSOAL NÃO DOCENTE 

1 - O pessoal não docente pertencente ao quadro da autarquia, integra o conjunto de funcionários e 

agentes que, no âmbito das respetivas funções,  contribuem para apoiar a organização e a gestão, 

bem como a atividade socioeducativa das escolas, incluindo os Serviços de Psicologia e Orientação.  

 

Artigo 136º - ASSISTENTE TÉCNICO/PESSOAL ADMINISTRATIVO 

1 - O Pessoal Administrativo desempenha funções nos serviços administrativos, e depende 

hierarquicamente do Diretor e funcionalmente do coordenador técnico. 

2 - O pessoal administrativo deve usar um cartão identificador.  

 

Artigo 137º - ASSISTENTES OPERACIONAIS 

1 - Os Assistentes Operacionais (AO) desempenham tarefas complementares das funções docentes, 

numa perspetiva global dos objetivos definidos pelo Agrupamento.  

2 - Independentemente da categoria em que se encontrem, e sem prejuízo dos direitos que a lei 

confere, a distribuição de serviço de cada Assistente Operacional é definida pelo Diretor, no início do 

ano letivo, depois de  ouvido o Encarregado dos Assistentes Operacionais.  

3 - Por conveniência de serviço, o Diretor pode redefinir a distribuição de serviço dos Assistentes 

Operacionais no decurso do ano letivo.  

 

 

ARTIGO 138º - DIREITOS GERAIS DO PESSOAL NÃO DOCENTE   

1 - Ao pessoal não docente são garantidos os direitos gerais estabelecidos para os funcionários e 

agentes do Estado em geral, bem como os direitos previstos no Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de 

julho.  

2- Para além dos direitos consignados na legislação em vigor, o pessoal não docente 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, 

que possibilitem o bom desempenho das suas funções;  

d) Receber ações de formação promovidas com vista à sua valorização profissional e cultural.  
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e) Ser informado claramente das tarefas que lhe estão atribuídas;  

f) Ser informado da Legislação em vigor que lhe diga respeito;  

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 139º - DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

1 - Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes do Estado previstos no artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de janeiro, o pessoal não docente tem ainda o dever de:  

a) Atender e tratar todos os elementos da Comunidade Escolar com respeito, correção e 

disponibilidade;  

b) Assegurar o bom funcionamento do seu setor de trabalho;  

c) Colaborar para que haja sempre ordem e bom ambiente no recinto escolar;  

d) Colaborar com o Diretor na divulgação de toda a legislação em vigor de interesse para os elementos 

do Agrupamento.  

e) Manter a disciplina no recinto escolar, durante as aulas e intervalos, participando ao Diretor, ao 

Coordenador de Estabelecimento, ou a quem os represente, 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;  

f) 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.  

 

 

 

CAPÍTULO X - PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

            ARTIGO 140º - OBJETO 

1 - Para o efeito de enquadramento nas normas constantes deste RI, considera-se encarregado de 

educação, o pai, a mãe ou, de acordo com a legislação em vigor, quem comprovadamente assumir a 

responsabilidade educativa do educando.  

2 - Aos encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma especial 

responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, 

no interesse destes, e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos 

mesmos.  
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ARTIGO 141º - 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 de administração 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 dos 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) Participar ativamente no sucesso educativo do seu educando, colaborando com os professores;  

h) Ser recebido pelos membros do Agrupamento que intervenham em assuntos relacionados com o 

seu educando;  

i) Recorrer e ser atendido pelo Diretor do Agrupamento, sempre que o assunto a tratar ultrapasse a 

competência do Educador, Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma e Coordenador de 

Estabelecimento; 

j) Autorizar a saída do seu educando do recinto escolar durante o seu período de aulas e de acordo 

com as normas estabelecidas;  

l) Requerer a revisão das classificações atribuídas ao seu educando de acordo com a legislação em 

vigor, em requerimento devidamente fundamentado, dirigido ao Diretor;  

m) 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) Receção de informação periódica da escola sobre a participação do aluno no processo de 

aprendizagem e a sua evolução;  

b) Tomada de conhecimento das dificuldades não superadas e de eventuais medidas de apoio 

propostas pelo Conselho de Turma para o seu educando em reunião com o Diretor de Turma. 

 

 

ARTIGO 142º - DEVERES 

1 - São deveres dos pais e encarregados de educação para além do estipulado na legislação em vigor:  

a) Respeitar o exercício das competências técnico-profissionais do pessoal docente e não docente. 

b) Contribuir por todas as formas para a educação integral do seu educando;  

c) Comparecer no Agrupamento sempre que tal seja solicitado;  
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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 de reparar danos eventuais;  

h) Verificar regularmente o email pessoal e a página do Agrupamento;  

i) Comprometer-se na resolução de problemas que envolvam os seus educandos, nomeadamente no 

que diga respeito a problemas de disciplina e absentismo escolar;  

j) Apresentar justificações de faltas dentro do prazo legal;  

k) Vigiar a realização dos trabalhos de casa ou trabalho autónomo solicitado;  

l) Verificar o estado de conservação dos materiais escolares;  

m) Dialogar com o seu educando sobre a vida escolar;  

n) Verificar e assinar as fichas de avaliação e outros trabalhos sempre que solicitados;  

o) Certificar-se de que o seu educando usa na escola roupas e acessórios de moda adequados ao 

contexto escolar e à sua idade;  

p) Cooperar com a escola no sentido de que o seu educando cumpra o disposto neste regulamento;  

q) Tomar conhecimento e assinar a declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais, 

no âmbito do RGPD; 

r) Educar para o respeito, civismo e cooperação;  

s) Conhecer o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e o Regulamento Interno do Agrupamento, 

subscrevendo-o e fazendo-o subscrever igualmente aos seus educandos, através de declaração anual 

de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral. 

 

 

SECÇÃO I - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

ARTIGO 143º - 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.  
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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 144º - DIREITOS E DEVERES 

1 - São direitos e deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação os que a legislação em 

vigor lhe confere.  

 

 

CAPÍTULO XI - AUTARQUIA  

 

SECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 

ARTIGO 145º - DIREITOS E DEVERES DA AUTARQUIA 

1 - São direitos e deveres da Autarquia os consignados na legislação em vigor, nomeadamente 

consignados pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e efetivada com o decreto-lei nº 21/2019, de 30 de 

janeiro.  

2 - No âmbito da legislação supramencionada a autarquia delegou no Diretor as seguintes 

competências:  

a) Ação Social Escolar (após publicação de diploma próprio, conforme art. 34º), que abrange desde a 

educação pré-escolar ao ensino secundário-art.33º e 34º; 

b) Escola a tempo inteiro, que contempla atividades de animação e apoio à família, componente de 

Apoio à família e atividades de Enriquecimento Curricular – art.39,40º e 41; 

c) Conservação e manutenção do edifício escolar do 2º e 3º ciclos - art.32º e 67º; 

d) Fornecimento e serviços externos -art.46º; 

e) Utilização dos espaços fora do período das atividades escolares, excetuando a cobrança da receita 

pela cedência dos espaços -art.47º; 

3 - Em matéria dos recursos humanos o presidente da câmara delegou no Diretor do agrupamento, as 

seguintes competências: 

a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias com respeito pelo 

interesse do serviço; 

b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade no âmbito da 

legislação aplicáveis; 
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c) Justificar e injustificar faltas e ausências no âmbito do serviço; 

d) Autorizar a prestação de trabalho suplementar dentro das condições e dos limites legalmente 

estabelecidos no artigo120º, nº2 da Lei Geral do Trabalho em funções Públicas, aprovada pela Lei 

nº 35/2014, de 20 de junho, conjugada com os regimes previstos nos acordos Coletivos de 

Empregador Público (ACEP), vigentes no município de Palmela. 

e) Autorizar previamente, a título excecional, desde que reunidas as condições estabelecidas no 

referido artº 120º, nº 3, da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, com respeito pelas verbas 

orçamentadas, a realização de trabalho suplementar para além dos limites previstos no referido 

arti. 120º, nº 2, aprovada pela lei nº 35/2014 de 20 de junho, conjugada com os regimes previstos 

nos acordos coletivos de Empregador Publico (ACEP), vigentes no município de Palmela, desde que 

não implique a remuneração por trabalho suplementar superiora 60% da remuneração base do/a 

trabalhador/a, nos termos previstos do artigo 120º, nº 3 da referida Lei. 

f)  Emitir parecer sobre a mobilidade na categoria ou intercarreiras/intercategorias.  

 

 

 

CAPÍTULO XII - AVALIAÇÃO 

 

                                                           ARTIGO 146º - OBJETO E ÂMBITO 

1 - A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma recolha 

sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à 

promoção da qualidade das aprendizagens. 

2- A avaliação das aprendizagens está consagrada nos Decretos-Lei nº 54 e 55/2018, de 06 de julho. 

 

ARTIGO 147º - PRINCÍPIOS 

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

a) Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens pretendidas, de acordo com os 

contextos em que ocorrem;  

b) Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 

c) Prioridade do caráter formativo da avaliação, com valorização dos processos de autoavaliação 

regulada e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

d) Valorização da evolução do aluno; 

e) Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação e da 

explicitação dos critérios adotados;  
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f) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

 

  ARTIGO 148º - AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

1 - Na educação pré-escolar, a avaliação deve ser formativa, avaliando-se a intervenção pedagógica, o 

ambiente e os processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento, as aprendizagens e as 

competências adquiridas por cada criança e pelo grupo, de acordo com as orientações curriculares.  

2 - Sem prejuízo de outras formas e calendarizações, o docente titular do grupo/turma comunica 

trimestralmente ao encarregado de educação as competências adquiridas pelo seu educando.  No final 

do primeiro e do terceiro período é entregue aos encarregados de educação um registo de 

observação/avaliação aprovado em departamento e em  conselho pedagógico.  

 

ARTIGO 149º - AVALIAÇÃO NO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

1 - As formas da avaliação estão consignadas no artigo 23º do Decreto-Lei nº55/2018, de 06 de julho. 

No entanto esclarece-se que: 

1.1 - A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação formativa e avaliação 

sumativa.  

1.2 - A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao Professor, 

ao Aluno, ao EE e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao ajustamento de processos e estratégias.  

1.3 - A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante e tem como objetivos a 

classificação e a certificação, incluindo:  

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão 

pedagógica do agrupamento; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos competentes serviços centrais do Ministério 

da Educação, concretizada na realização de provas de aferição, provas finais do ensino básico e de 

exames finais nacionais;  

c) Nos cursos profissionais, a avaliação compreende ainda uma prova de aptidão profissional e um 

estágio profissional, que se rege por legislação e regulamento próprios.  

 

ARTIGO 150º - AVALIAÇÃO INTERNA DAS APRENDIZAGENS 

1 - Para além do previsto no artigo 24º do Decreto-Lei nº 55/2018, no que concerne à avaliação interna 

das aprendizagens, acrescenta-se:  

a) As avaliações de carácter formativo apresentam-se como qualitativas (Muito Bom; Bom; Suficiente 

e Insuficiente), devendo ser acompanhadas, sempre que possível com feedback que oriente o aluno 

para o desenvolvimento das suas aprendizagens e competências;  
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b) As avaliações consideradas de carácter sumativo devem ser comunicadas aos alunos e aos 

encarregados de educação e apresentar uma menção qualitativa (Muito Bom; Bom; Suficiente e 

Insuficiente); 

c) Apesar da avaliação referida na alínea a) não ter como função principal a avaliação sumativa, o 

conjunto de informações nela obtida deverá ser refletido, no final de cada período avaliativo, na 

avaliação sumativa, atendendo às progressões realizadas pelo aluno. 

 

ARTIGO 151º - AVALIAÇÃO EXTERNA DAS APRENDIZAGENS 

1- A avaliação externa das aprendizagens está consignada no artigo 25º do Decreto-Lei nº55/2018, 

de 06 de julho. 

 

ARTIGO 152º - INTERVENIENTES 

1 - Os intervenientes no processo de avaliação estão consignados no artigo 26º do Decreto-Lei 

nº55/2018, de 06 de julho. 

 

ARTIGO 153º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1 - Até ao início do ano letivo, o Conselho Pedagógico, de acordo com as orientações do currículo e 

outras orientações gerais do Ministério da Educação e Ciência, define os critérios de avaliação para 

cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos curriculares.  

2 - Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns na 

escola, sendo operacionalizados pelo Professor Titular de turma, no 1.º ciclo, e pelo CT, nos 2.º e 3.º 

ciclos e secundário. 

3 - Os critérios de avaliação devem ser divulgados, no início de cada ano letivo:  

a) Aos alunos, pelo Professor Titular da turma, no 1.º ciclo, ou pelo Diretor de Turma e restantes 

professores da turma nos 2.º e 3.º ciclos e secundário;  

b) Aos encarregados de educação na primeira reunião do ano letivo;  

c) Na página eletrónica do Agrupamento. 

 

ARTIGO 154º - EFEITOS DA AVALIAÇÃO 

1 - Os efeitos da avaliação estão consignados no artigo 27º do Decreto-Lei nº55/2018, de 06 de julho. 

 

ARTIGO 155º - ESCALA DA AVALIAÇÃO 

1 - A escala de avaliação está consignada no artigo 28º do Decreto-Lei nº55/2018, de 06 de julho. 
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ARTIGO 156º - TRANSIÇÃO E RETENÇÃO 

1 - Para além do previsto no artigo 29º do Decreto-Lei nº55/2018, no que concerne aos critérios de 

transição e retenção, e no artigo 32º da portaria 223-A/2018 acrescenta-se:  

a) Nos anos intermédios de ciclo (5º, 7º e 8º ano), o aluno transita se tiver obtido classificação 

igual ou superior a 3 a, pelo menos, 70% das disciplinas. 

2 - No final de cada período fica disponível, para consulta no GIAE, o registo de avaliação individual do 

aluno, pelo encarregado de educação. No final do ano letivo, os registos são impressos, assinados pelo 

encarregado de educação e devidamente arquivados no processo individual do aluno. 

 

ARTIGO 157º - APROVAÇÃO E CONCLUSÃO 

1 - Os critérios de aprovação e retenção estão consignados no artigo 30º do Decreto-Lei nº55/2018, 

de 06 de julho. 

 

ARTIGO 158º - DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

1 - A emissão de diplomas e certificados  estão consignados no artigo 31º do Decreto-Lei nº55/2018, 

de 06 de julho. 

 

ARTIGO 159º - ACESSO A PROVAS FINAIS DE CICLO E EXAMES  NACIONAIS 

1 - O acesso a provas finais e exames finais nacionais estão consignados no artigo 32º do Decreto-Lei 

nº55/2018, de 06 de julho. 

 

ARTIGO 160º - IRREGULARIDADES/FRAUDES NOS MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

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. 

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%. 
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CAPÍTULO XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 161º - DIVULGAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

1 - O Diretor divulgará, através de ordem de serviço, a data de aprovação do Regulamento Interno e 

os locais onde pode ser consultado, incluindo a página eletrónica do Agrupamento. 

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 162º - REGIMENTOS INTERNOS 

1 - Todas as estruturas de coordenação, administração e gestão e serviços educativos, elaboram e 

submetem à aprovação e dos 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 163º - 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 do Diretor, este pode apresentar propostas de revisão do Regulamento 

Interno.  

3 - Quando proceder à revisão, o Diretor 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 164º - CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO INTERNO 

1 - Compete ao Diretor zelar pelo cumprimento do disposto neste Regulamento Interno.  

 

ARTIGO 165º - 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 
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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 166º - OMISSÕES AO REGULAMENTO 

1 - Compete ao Diretor resolver os casos omissos.  

 

ARTIGO 167º - APLICAÇÃO 

1 - O presente Regulamento Interno entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação.  

 

ARTIGO 168º - 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.  

 

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico de dia 14/6/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


