
 

 

 
 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOS LETIVOS 2017/2021 

 

Regulamento Interno 

 



Página 2| 119 

 
 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

Como resultado do modelo de gestão, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 abril, com a nova redação conferida pelo decreto-lei nº 137/2012, 

de 2 de julho, exprime-se a vontade de reforçar a participação da comunidade 

local e de promover uma acrescida auto-organização da escola e da sua 

autonomia. De acordo com este normativo, “o projeto educativo, o regulamento 

interno, os planos anual e plurianual de atividades e o orçamento constituem 

instrumentos do exercício da autonomia de todos os Agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas” (ponto 1 do art.º 9º). 

No mesmo sentido, o «Regulamento Interno» é o documento que “define o 

regime de funcionamento do Agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada, 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” (alínea b) do 

ponto 1 do art.º. 9º). 

Assente nos pressupostos anteriores, este regulamento constrói-se como 

instrumento orientador de princípios capazes de servirem a escola e a 

comunidade escolar, com consequente melhoria na eficácia do funcionamento do 

Agrupamento de escolas e dos seus órgãos e, como último objetivo, a 

concretização dos objetivos traçados no Projeto Educativo. 

Assim, o Conselho Geral, no uso da competência que lhe está atribuída na 

alínea a) do número 1 do artigo 61.º do mesmo diploma legal, aprova o seguinte 

regulamento interno do Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva. 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

ARTIGO 1.º - OBJETO 

1. O presente regulamento interno define o regime de funcionamento do 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva (AEMRN), de cada um 

dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica, de outras estruturas de coordenação e 

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

deveres dos membros da comunidade escolar que devem ser conhecidos, 

respeitados e cumpridos por todos os seus elementos. 

2. O presente regulamento é composto pelo corpo principal e por anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

 

ARTIGO 2.º - ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este regulamento interno aplica-se aos órgãos de administração e gestão, às 

estruturas de coordenação e supervisão, aos docentes, aos técnicos 

especializados, aos alunos matriculados, ao pessoal não docente e aos 

encarregados de educação. 

 

ARTIGO 3.º - CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva é constituído por 

estabelecimentos de ensino, distribuídos do seguinte modo: 

 

Jardins de Infância 

 Jardim-de-infância de Pedregais (União de Freguesias da Ribeira do 

Neiva);  

 Jardim-de-infância de Duas Igrejas (União de Freguesias da Ribeira do 

Neiva); 
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 Jardim-de-infância de Marrancos (União de Freguesias de Marrancos e 

Arcozelo); 

 Jardim-de-infância de Arcozelo (União de Freguesias de Marrancos e 

Arcozelo); 

 Jardim-de-infância de Carreiras S. Tiago (União de Freguesias de 

Carreiras S. Miguel e Carreiras S. Tiago) 

 Jardim-de-infância de Moure (Freguesia de Moure) 

 Jardim-de-infância de Parada de Gatim (Freguesia de Parada de 

Gatim) 

 

Escolas Básicas 

 1º. Ciclo com Jardim de Infância 

 Escola Básica da Lage (Freguesia da Lage) 

 Escola Básica de Freiriz (Freguesia de Freiriz) 

 

 1º. Ciclo  

 Escola Básica de Parada de Gatim (Freguesia de Parada de Gatim) 

 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos  

 Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva (Freguesia de Moure) 

 Escola Básica de Ribeira do Neiva (União de Freguesias da Ribeira do 

Neiva)  

 

ARTIGO 4.º - ESCOLA SEDE 

O Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva tem sede na Escola 

Básica de Moure e Ribeira do Neiva. 

ARTIGO 5.º - PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A administração e gestão da escola orientam-se pelos princípios da igualdade, da 

participação e da transparência.  
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Os princípios orientadores da administração e gestão do Agrupamento que 

orientam este regulamento interno são, fundamentalmente, os constantes no 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho e os consagrados na Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de coordenação 

educativa e serviços técnico-pedagógicos elaboram ou reveem os respetivos 

regimentos nos primeiros trinta dias do seu mandato. 

Os regimentos de todos os órgãos, com exceção do Conselho Geral, carecem da 

homologação do Diretor para se tornarem efetivos. 

 

CAPÍTULO II - REGIME DE FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS 

 

SECÇÃO I - ACESSO À ESCOLA, CIRCULAÇÃO E HORÁRIOS 

 

ARTIGO 1.º - ACESSO 

1. Têm acesso às escolas do Agrupamento o pessoal docente, discente e não 

docente que a ela pertençam.  

2. Têm também acesso às escolas do Agrupamento os pais e encarregados de 

educação dos alunos ou qualquer pessoa que tenha assuntos de interesse a 

tratar, devendo ser solicitada e registada, pelo pessoal de serviço na portaria, 

a sua identificação, bem como informação sobre o assunto a resolver.  

3. As entradas e saídas da escola far-se-ão pelo portão principal.  

4. É vedada a entrada nas escolas a veículos motorizados, a não ser quando em 

serviço de abastecimento, obras, serviços prioritários e outros devidamente 

autorizados pelo diretor ou pelo coordenador de estabelecimento. 
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ARTIGO 2.º - CIRCULAÇÃO 

1. Professores, alunos e funcionários pertencentes ao Agrupamento são 

obrigados a ter consigo o cartão identificativo, devidamente atualizado.  

2. Os alunos das escolas em que não está implementado o sistema de cartão 

eletrónico estão dispensados da utilização do cartão.  

3. A utilização do cartão eletrónico encontra-se regulamentada em anexo.  

4. Com exceção do pessoal devidamente autorizado, não é permitido 

permanecer nos corredores dos edifícios durante o período de funcionamento 

das aulas.  

5. A circulação no interior das escolas deverá fazer-se de forma ordeira e fluida, 

preocupando-se todos os elementos em evitar parar nos locais que impeçam 

a normal circulação das pessoas, nomeadamente junto de portas, acessos e 

passagens estreitas.  

6. Não é permitida a saída aos alunos da escola durante o seu horário letivo, 

salvo com autorização escrita do encarregado de educação. 

 

ARTIGO 3.º - HORÁRIOS 

1. Os horários de funcionamento das diferentes atividades e dos diversos 

espaços específicos encontram-se pré-estabelecidos nos respetivos 

regimentos de funcionamento e afixados.  

2. Estes poderão ser ajustados sempre que necessário e de acordo com as 

disponibilidades de recursos humanos ou por qualquer outro motivo que o 

diretor considere pertinente, devendo ser dado conhecimento das alterações 

à comunidade escolar. 

3. Sempre que possível, deverá ser criado um período de tempo liberto de aulas 

e coincidente nos horários de todos os professores e alunos, com o objetivo 

de permitir a realização das várias reuniões necessárias ao normal 

funcionamento do Agrupamento e à implementação da sua autonomia.  
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SECÇÃO II - INSTALAÇÕES 

 

ARTIGO1.º - GESTÃO 

1. As instalações das escolas do Agrupamento destinam-se prioritariamente à 

prática de atividades letivas e de caráter pedagógico. 

2. A gestão das instalações é da responsabilidade do diretor. 

3. De acordo com a especificidade das instalações o justifiquem, pode o diretor 

atribuir a gestão do espaço/ equipamento a um docente/ não docente a 

designar no início de cada ano letivo. 

 

ARTIGO 2.º - PROIBIÇÕES 

1. Nas instalações do Agrupamento, sem a prévia autorização do diretor, estão 

vedados: 

a. Eventos de caráter político, partidário ou religioso;  

b. Comercialização de quaisquer tipos de artigos;  

c. Uso de quaisquer materiais de propaganda, bem como a afixação de 

cartazes e outros avisos;  

d. Uso de quaisquer utensílios ou materiais que danifiquem as instalações 

ou perturbem o normal funcionamento das atividades escolares;  

e. Gravações magnéticas ou outras que pretendam registar a vida 

escolar;  

f. Outras atividades julgadas inconvenientes.  

2. É ainda expressamente proibido, nos termos da lei:  

a. A prática de quaisquer jogos de azar;  

b. O uso de qualquer tipo de armas defensivas ou ofensivas;  

c. O consumo de substâncias psicotrópicas. 
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ARTIGO 3.º - ESPAÇOS EXTERIORES 

Os jardins, bem como todos os outros espaços exteriores, fazem parte integrante 

das escolas, devendo ser preservados, não lhes podendo ser dado um fim 

diferente daquele a que se destinam.  

 

CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO 

 

SECÇÃO I - CONSELHO GERAL 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para 

os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a articulação com o município 

faz- se ainda através das Câmaras Municipais no respeito pelas 

competências dos conselhos municipais de educação, de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

ARTIGO 2.º - COMPOSIÇÃO 

1. A composição do Conselho Geral rege-se pelo disposto no artigo 12.º do 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 Abril, com a nova redação conferida pelo 

decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, sendo a seguinte: 

a. Sete representantes do pessoal docente; 

b. Dois representantes do pessoal não docente; 

c. Quatro representantes dos pais e encarregados de educação; 

d. Três representantes do município; 

e. Três representantes da comunidade local, designadamente de 

instituições, organizações e atividades de carácter económico, social, 

cultural e científico. 
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f. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto. 

2. Os membros da direção, os coordenadores de escola ou estabelecimento, 

bem como os docentes que assegurem funções de assessoria da direção, 

não podem ser membros do Conselho Geral. 

 

ARTIGO 3.º - COMPETÊNCIAS 

1. São competências do Conselho Geral as definidas no artigo nº 13 do 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 abril, com a nova redação conferida pelo 

decreto- lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 

ARTIGO 4.º - FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho Geral reúne ordinariamente, uma vez por trimestre, e 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo respetivo Presidente, por 

sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade 

de funções ou por solicitação do Diretor. 

2. O Conselho Geral pode reunir em qualquer dia útil da semana. 

3. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita 

a participação de todos os seus membros. 

 

ARTIGO 5.º - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES 

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

Geral são eleitos, separadamente, pelos respetivos corpos, constituídos em 

Assembleias Eleitorais, que poderão ser convocadas para a mesma data. 

a. Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os 

docentes em exercício de funções no Agrupamento de Escolas de 

Moure e Ribeira do Neiva. 

b. Os representantes do pessoal não docente são eleitos por todos os 

não docentes em exercício de funções no Agrupamento de Escolas de 

Moure e Ribeira do Neiva. 
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2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em 

assembleia-geral das respetivas organizações, convocadas para o efeito. 

3. Os representantes do município são designados pela câmara municipal, 

podendo esta delegar tal competência nas juntas de freguesia. 

4. Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades 

ou representantes de atividades de carácter económico, social, cultural e 

científico e/ ou representantes de instituições ou organizações são cooptados 

pelos demais membros, verificando-se o seguinte procedimento:  

a. Apresentação de nomes/atividades pelos membros, em reunião do 

conselho geral; 

b. Seleção com base na adequação do seu perfil ao Projeto Educativo do 

Agrupamento e áreas curriculares lecionadas;  

c. Formalização dos convites pelo presidente do conselho geral. 

Nota: Não havendo consenso na seleção das entidades propostas, estas serão 

votadas por maioria simples. 

 

ARTIGO 6.º - MARCAÇÃO DE ELEIÇÕES E CONVOCATÓRIAS 

1. A convocatória da assembleia eleitoral do corpo docente e do corpo não 

docente é da responsabilidade do presidente do Conselho Geral ou de quem 

legalmente o substitua. 

2. O Conselho Geral assegura o processo eleitoral, nomeando uma comissão 

para o efeito que coordenará todos os atos eleitorais, calendarização, 

convocatórias, atas, cadernos eleitorais, decisão de reclamações, 

inelegibilidades, homologação e afixação de resultados. 

3. A marcação da data da eleição dos representantes do pessoal docente e do 

pessoal não docente para a assembleia e as respetivas convocatórias 

respeitarão um prazo mínimo de 30 dias, relativamente à data do ato eleitoral. 

4. A publicitação do ato eleitoral e das listas far-se-á nos locais de estilo e 

página web do Agrupamento. 
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ARTIGO 7.º - LISTAS 

1. Os representantes do corpo docente e do corpo não docente candidatam-se à 

eleição, constituídos em listas separadas. 

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

número igual ao dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como 

dos candidatos a membros suplentes em igual número.  

3. As listas do pessoal docente devem assegurar, quer nos efetivos, quer nos 

suplentes a representatividade dos vários ciclos na sua composição: 

a. Um representante da Educação Pré-escolar; 

b. Dois representantes do 1º Ciclo; 

c. Dois representantes do 2º Ciclo; 

d. Dois representantes do 3º Ciclo; 

4. As listas devem ser rubricadas pelos respetivos candidatos. 

5. As listas de candidatos ao Conselho Geral do Agrupamento podem ser 

entregues até 10 dias antes do ato eleitoral, junto dos Serviços de 

Administração Escolar. No ato da receção, as listas são identificadas por 

ordem alfabética e afixadas nas 24 horas seguintes à data de entrega. 

6. Os impressos próprios para a constituição das listas serão fornecidos pelos 

Serviços de Administração Escolar do Agrupamento. 

 

ARTIGO 8.º - MESA DA ASSEMBLEIA ELEITORAL 

1. A eleição das mesas far-se-á em reunião plenária de cada um dos corpos, 

para o efeito convocados pelo Diretor. 

2. A mesa será constituída por três elementos, sendo ainda eleitos dois 

suplentes. 

3. É obrigatória a presença de, pelo menos, dois elementos da mesa durante o 

ato eleitoral, e a totalidade de efetivos no encerramento e durante o 

apuramento de resultados. 

4. Os membros da mesa devem comparecer no local onde decorrerá o ato 

eleitoral 30 minutos antes da abertura da urna. 
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ARTIGO 9.º - ATO ELEITORAL 

1. O ato eleitoral decorrerá nas instalações da escola sede do Agrupamento das 

9 horas e 30 minutos às 18 horas. 

2. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial. 

3. No final de cada ato eleitoral será lavrada uma ata, onde constem todas as 

ocorrências e, obrigatoriamente, os seguintes elementos: hora de abertura e 

de fecho, número de eleitores, número de abstenções, número de votos 

entrados na urna, número de votos brancos e nulos, número de votos em 

cada lista, percentagem de votantes relativamente aos eleitores, percentagem 

de votantes em cada lista relativamente aos votantes. 

 

ARTIGO 10.º - MANDATOS 

1. Todos os mandatos são de 4 anos, com exceção do mandato dos pais e 

encarregados de educação, que tem a duração de dois anos escolares. 

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

entretanto, perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou 

designação. 

3. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são 

preenchidas de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, com a nova redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho. 

 

ARTIGO 11.º - SUSPENSÃO DE MANDATOS 

1. Há lugar a suspensão de mandato sempre que um elemento do conselho 

geral: 

a. Esteja impedido de exercer as suas funções, por um período superior a 

90 dias, designadamente por motivo de doença ou gozo de licença 

parental; 
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b. Seja eleito ou designado para desempenhar um cargo num órgão de 

gestão que, por força da lei, não possa acumular com o de membro do 

Conselho Geral. 

 

SECÇÃO II - DIRETOR 

 

O diretor é o representante do órgão de administração e gestão do Agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. 

 

ARTIGO 1.º - SUBDIRETOR E ADJUNTOS DO DIRETOR 

1. O Diretor é coadjuvado por um Subdiretor e por Adjuntos, de acordo com o 

estabelecido na legislação em vigor. 

2. Para apoio à atividade do diretor e mediante proposta deste, poderão ser 

designados assessores técnico-pedagógicos. Para tal são designados 

docentes em exercício de funções no Agrupamento de Escolas. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS 

1. São competências do Diretor as definidas no artigo nº 20 do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 abril, com a nova redação conferida pelo decreto- lei nº 

137/2012, de 2 de julho. 

 

ARTIGO 3.º - RECRUTAMENTO 

1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral de acordo com o definido no artigo nº 

21 do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 abril, com a nova redação conferida pelo 

decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
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ARTIGO 4.º - PROCEDIMENTO CONCURSAL 

1. O procedimento concursal referido no artigo anterior observa o respeito 

pelas disposições constantes no art.º. 22º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 

abril, com a nova redação conferida pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de 

julho e dos números seguintes. 

2. O procedimento concursal é aberto por aviso publicitado do seguinte modo: 

a. Em local apropriado das instalações do Agrupamento de escolas; 

b. Na página eletrónica do Agrupamento; 

c.  Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República e divulgado 

em órgão de imprensa de expansão nacional através de anúncio que 

contenha referência ao Diário da República em que o referido aviso se 

encontra publicado. 

3. No ato de apresentação da sua candidatura, os candidatos fazem entrega do 

seu curriculum vitae e de um projeto de intervenção na escola. 

4. Com o objetivo de proceder à apreciação das candidaturas, o Conselho Geral 

incumbe a sua comissão permanente ou uma comissão especialmente 

designada para o efeito de elaborar um relatório de avaliação. 

5. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a comissão referida no número 

anterior considera obrigatoriamente: 

a. A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente 

para efeitos de apreciação da sua relevância para o exercício das 

funções de Diretor e do seu mérito; 

b. A análise do projeto de intervenção na escola; 

c. O resultado de entrevista individual realizada com o candidato. 

 

ARTIGO 5.º - ELEIÇÃO  

1. O Conselho Geral procede à discussão e apreciação do relatório referido no 

artigo anterior, podendo, na sequência dessa apreciação, decidir proceder à 

audição dos candidatos. 

2. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos 

candidatos, o Conselho Geral procede à eleição do Diretor, considerando-se 
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eleito o candidato que obtenha maioria absoluta dos votos dos membros do 

Conselho Geral em efetividade de funções. 

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

anterior, o Conselho Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco 

dias úteis, para proceder a novo escrutínio, ao qual são apenas admitidos 

consoante o caso, o candidato único ou os dois candidatos mais votados na 

primeira eleição, sendo considerado eleito aquele que obtiver maior número 

de votos, desde que em número não inferior a um terço dos membros do 

Conselho Geral em efetividade de funções. 

4. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor Geral da 

Administração Escolar nos 10 dias úteis posteriores à sua comunicação, pelo 

Presidente do Conselho Geral, considerando-se após esse prazo tacitamente 

homologado. 

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

dos regulamentos, designadamente do procedimento eleitoral. 

6. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes 

à homologação dos resultados eleitorais pelo Diretor Geral da Administração 

Escolar, nos termos do número anterior. 

7. O Diretor designa o Subdiretor e os seus Adjuntos no prazo máximo de 30 

dias após a sua tomada de posse. 

8. O Subdiretor e os Adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias 

subsequentes à sua designação pelo Diretor. 

 

ARTIGO 6.º - MANDATO 

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

2. Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o Conselho Geral 

delibera sobre a recondução do Diretor ou a abertura do procedimento 

concursal, tendo em vista a realização de nova eleição. 

3. A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos 

membros do Conselho Geral em efetividade de funções, não sendo permitida 

a sua recondução para um terceiro mandato consecutivo. 
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4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o 

quadriénio imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato 

consecutivo. 

5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Diretor de 

acordo com o disposto nos números anteriores, abre-se o procedimento 

concursal, tendo em vista a eleição do Diretor, nos termos do artigo 48º. 

6. O mandato do Diretor pode cessar: 

a. A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor Geral de 

Administração Escolar, com a antecedência mínima de 45 dias, 

fundamentado em motivos devidamente justificados; 

b. No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada 

por maioria de dois terços dos membros em efetividade de funções, em 

caso de manifesta desadequação da respetiva gestão, fundada em 

factos comprovados e informações devidamente fundamentadas, 

apresentados por qualquer membro do Conselho Geral; 

7. Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de 

sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço, nos termos da lei. 

a. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de um novo 

procedimento concursal. 

8. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e 

cessam com o mandato do Diretor. 

9. O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por 

decisão fundamentada do Diretor. 

 

 

SECÇÃO III - CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica 

e orientação educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios 
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pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da 

formação inicial e contínua do pessoal docente. 

 

ARTIGO 2.º - COMPOSIÇÃO 

1. A composição do Conselho Pedagógico é a seguinte: 

a. Diretor (Presidente) 

b. Coordenador do Departamento do Pré-Escolar; 

c. Coordenador do Departamento do 1º Ciclo; 

d. Coordenador do Departamento de Línguas; 

e. Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais; 

f. Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

g. Coordenador do Departamento Expressões 

h. Coordenador do Departamento da Educação Especial; 

i. Coordenador dos Diretores de Turma 

j. Coordenador de Projetos 

k. Coordenador das Bibliotecas Escolares 

l. Representante do SPO 

 

ARTIGO 3.º - COMPETÊNCIAS 

1. São competências do Conselho Pedagógico as definidas no artigo nº 33 do 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 abril, com a nova redação conferida pelo 

decreto- lei nº 137/2012, de 2 de julho e demais legislação em vigor. 

 

ARTIGO 4.º - FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente, uma vez por mês, e 

extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, 

por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
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efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Conselho 

Geral ou do diretor o justifique. 

2. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente 

quando a ordem de trabalhos verse sobre matérias previstas nas alíneas a), 

b, e), f), j), e k) do artigo nº 33 do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 abril, com a 

nova redação conferida pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, podem 

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

pedagógico, representantes do pessoal não docente, dos pais e 

encarregados de educação e dos alunos. 

 

SECÇÃO IV - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria 

administrativo-financeira do Agrupamento de escolas, nos termos da 

legislação em vigor. 

 

ARTIGO 2.º - COMPOSIÇÃO 

1. O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a. O Diretor, que preside; 

b. O Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele designado para o 

efeito; 

c. O Chefe dos Serviços administrativos, ou quem o substitua. 

 

ARTIGO 3.º - COMPETÊNCIAS 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam legalmente cometidas, 

compete ao Conselho Administrativo: 
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a. Estabelecer as regras a que deve obedecer a administração da 

escola, de acordo com as leis gerais da contabilidade pública e a 

orientação da tutela; 

b. Aprovar o Projeto de Orçamento Anual, em conformidade com as 

linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

c. Elaborar o Relatório de Contas de Gerência; 

d. Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, 

fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão 

financeira; 

e. Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

 

ARTIGO 4.º - FUNCIONAMENTO 

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

extraordinariamente, sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa 

ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 

 

CAPÍTULO IV - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

SECÇÃO I - COORDENAÇÃO DE ESCOLA OU DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

ARTIGO 1.º - COORDENADOR 

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

escola integrada num Agrupamento é assegurada por um coordenador. 

2. Nas escolas com mais de um nível de educação e ensino só há lugar à 

designação de um coordenador. 

3. Nas escolas em que funcione a sede do Agrupamento, bem como nos que 

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

à designação de coordenador. 
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4. O coordenador é designado pelo diretor, de entre os professores em exercício 

efetivo de funções na escola ou no estabelecimento de educação pré -

escolar. 

5. Nos estabelecimentos com menos de três docentes o diretor pode designar 

um representante. 

6. O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos 

e cessa com o mandato do diretor.  

7. O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por 

despacho fundamentado do diretor. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS 

1. Compete ao coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré -

escolar: 

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

b. Cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor e exercer as 

competências que por esta lhe forem delegadas; 

c. Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente e 

aos alunos; 

d. Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de 

educação, dos interesses locais e da autarquia nas atividades 

educativas. 

 

SECÇÃO II - DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 

ARTIGO 1.º - DEPARTAMENTOS CURRICULARES (COMPOSIÇÃO) 

1. Os grupos de recrutamento que integram os Departamentos Curriculares são 

os seguintes: 
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Departamento Grupos de Recrutamento 

Pré-Escolar 100 (Educação Pré-Escolar) 

1º Ciclo 
110 (1º Ciclo) 
120 (Inglês 1º Ciclo) 

Línguas 

210 - Português e Francês (2º ciclo) 
220 - Português e Inglês (2º ciclo) 
300 - Português (3º ciclo) 
320 - Francês (3º ciclo) 
330 - Inglês (3º ciclo) 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

230 - Matemática / C. da Natureza (2º ciclo) 
500 - Matemática (3º ciclo) 
510 - Física e Química (3º ciclo) 
520 - Biologia e Geologia (3º ciclo) 

Ciências Sociais e 
Humanas 

200 - Português e Estudos Sociais/História (2º ciclo) 
400 - História (3º ciclo) 
420 - Geografia (3º ciclo) 
290 - Educação Moral e Religiosa Católica e Outras 
Confissões 

Expressões 

550 - Informática 
240 - Ed. Visual e Ed. Tecnológica (2º ciclo) 
250 - Educação Musical (2º ciclo) 
600 - Artes Visuais (3º ciclo) 
530 - Educação Tecnológica (3º ciclo) 
260 - Educação Física (2º ciclo) 
620 - Educação Física (3º ciclo) 

Educação Especial Educação Especial – 910, 920 

 

ARTIGO 2.º - FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1. A Coordenação dos Departamentos Curriculares é assegurada por 

professores/educadores, de acordo com o estipulado nos pontos 5,6,7 e 8 

do art.º 43º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação 

conferida pelo decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

2. Os Departamentos Curriculares reúnem ordinariamente, pelo menos duas 

vezes por período, com todos os professores que o constituem. 

3. Os Departamentos Curriculares reúnem extraordinariamente, quando o 

Coordenador e/ou o Diretor o convocar ou a requerimento de um terço dos 

seus membros. 
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4. Sempre que necessário, o coordenador do departamento curricular pode 

constituir grupos de trabalho para a realização de trabalhos específicos no 

âmbito do Departamento. 

5. O coordenador do departamento quando constituir grupos de trabalho deve 

nomear um docente responsável, por grupo, que posteriormente deve 

transmitir as análises/ conclusões ao plenário. 

 

ARTIGO 3.º - COMPETÊNCIAS DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1. São competências dos Departamentos Curriculares: 

a. Planificar e adequar à realidade do Agrupamento de Escolas a 

aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao nível nacional; 

b. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas 

específicas das disciplinas; 

c. Assegurar, de forma articulada, com outras estruturas de orientação 

educativa do Agrupamento de Escolas, a adoção de metodologias 

específicas ao desenvolvimento, quer dos planos de estudo, quer das 

componentes de âmbito local do currículo; 

d. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível 

dos currículos e de outras medidas destinadas a melhorar as 

aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

e. Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da 

especificidade de grupos de alunos; 

f. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos 

domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e 

da avaliação das aprendizagens; 

g. Identificar necessidades de formação dos docentes; 

h. Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

i. Assegurar a articulação curricular entre as disciplinas que 

constituem os Departamentos Curriculares nos diferentes ciclos; 

j. Colaborar com o Conselho Pedagógico na execução do Projeto 

Educativo; 
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k. Coordenar as atividades letivas do Departamento Curricular, bem como 

os seus materiais de apoio; 

l. Planificar e organizar as atividades letivas e não letivas do 

Departamento Curricular; 

m. Elaborar os estudos e/ou pareceres sobre programas, métodos de 

estudo, organização curricular e manuais escolares; 

n. Apoiar os professores, nomeadamente na partilha de experiências e 

recursos de formação; 

o. Participar na inventariação das necessidades em equipamento e 

material didático do Departamento Curricular;  

p. Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de recursos 

pedagógicos com outros Departamentos Curriculares ou Escolas; 

q. Apresentar ao Conselho Pedagógico a proposta de adoção dos 

manuais escolares, pelas diferentes secções; 

r. Definir critérios de avaliação; 

s. Definir proposta de critérios gerais a que deve obedecer a elaboração 

de horários a apresentar ao conselho pedagógico; 

t. Elaborar o seu Regimento no prazo de 30 dias. 

 

ARTIGO 4.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1. São competências do Coordenador de Departamento Curricular: 

a. Representar os docentes do departamento no Conselho Pedagógico, 

atuando como transmissor entre este órgão e o departamento 

curricular;  

b. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os 

docentes que integram o Conselho de Docentes ou Departamento 

Curricular; 

c. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos 

programas de estudo, promovendo a adequação dos seus objetivos e 

conteúdos à situação concreta do Agrupamento de Escolas; 
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d.  “Promover a articulação com outros níveis de ensino, outras 

estruturas…”; 

e. Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de 

componentes curriculares locais e a adoção de medidas destinadas 

a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

f. Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos 

instrumentos de autonomia da Escola ou do Agrupamento de 

Escolas; 

g. Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de 

estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas educativas; 

h. Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do trabalho 

desenvolvido. 

i. Participar no processo de avaliação docente; 

j. Definir e dirigir os trabalhos das reuniões. 

 

ARTIGO 5.º - MANDATO DO COORDENADOR DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1. O mandato dos coordenadores dos departamentos curriculares tem a 

duração de quatro anos e cessa com o mandato do diretor. 

2. Os Coordenadores de Departamento podem ser exonerados a todo o tempo 

por despacho fundamentado do diretor, após consulta ao respetivo 

departamento. 

3. Em caso de ausência prolongada do Coordenador, o diretor designará outro, 

em regime de substituição, que exercerá esse cargo enquanto perdurar o 

impedimento. Entende-se por ausência prolongada um período superior a 

22 dias úteis. 

 

SECÇÃO III - SECÇÕES DISCIPLINARES 

ARTIGO 1.º - COMPOSIÇÃO DAS SECÇÕES 

1. As secções são compostas pelos docentes pertencentes ao mesmo 

departamento de acordo com o seguinte: 
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a. Línguas e Estudos Sociais; 

 Grupos 200, 210 e 220. 

b. Matemática e Ciências; 

 Grupo 230 

c. Educação Artística e Tecnológica; 

 Grupo 240 e 250. 

d. Português; 

 Grupo 300 

e. Línguas Estrangeiras; 

 Grupos 320 e 330. 

f. Ciências Humanas e Sociais; 

 Grupo 400 e 420. 

g. Matemática; 

 Grupo 500 

h. Ciências Física e Naturais; 

 Grupos 510 e 520. 

i. Expressões e Tecnologias; 

 Grupos 530, 550 e 600. 

j. Educação Física; 

 Grupos 260 e 620 

k. Formação Pessoal e Social; 

 Grupos 290, Outros. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS 

1. São competências das secções: 

a. Propor medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e 

avaliação dos alunos, visando contribuir para o sucesso educativo; 

b. Planificar e gerir a implementação dos programas e planos curriculares; 

c. Produzir materiais de apoio à atividade letiva; 

d. Diagnosticar dificuldades e propor estratégias de remediação; 

e. Definir os critérios específicos de avaliação; 
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f. Apresentar propostas para a elaboração do plano anual de atividades; 

g. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas 

específicas das disciplinas; 

h. Selecionar modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação e 

materiais de ensino/aprendizagem coerentes com o projeto educativo 

da escola e adequados à variedade dos interesses e capacidades dos 

alunos; 

i. Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas ao nível 

PAA; 

j. Apreciar selecionar e propor a escolha dos manuais escolares. 

 

ARTIGO 3.º - FUNCIONAMENTO 

1. As secções reúnem sempre que convocadas pelos respetivos Coordenadores 

de Departamento ou a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções ou por convocatória do Diretor. 

 

ARTIGO 4.º - REPRESENTANTE DA SECÇÃO 

1. O/A representante da secção é designado pelo diretor no início de cada ano 

letivo. 

 

ARTIGO 5.º - COMPETÊNCIAS DO REPRESENTANTE DE SECÇÃO 

a) São competências do representante de secção: 

a. Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades curriculares e 

extracurriculares do grupo; 

b. Organizar os materiais e recursos; 

c. Coadjuvar o coordenador de departamento no que respeita à matéria 

específica do grupo; 

d. Monitorizar as provas de exame de equivalência à frequência. 
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SECÇÃO IV - CONSELHOS DE ANO 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho de Ano é a unidade básica de coordenação das atividades 

científicas e pedagógicas do grupo de ano. É uma subunidade 

organizativa/operacional do trabalho docente do Departamento Curricular 

aplicada a cada grupo de ano. Os professores dos 1º, 2º, 3º e 4º anos 

constituem-se em estruturas pedagógicas com o objetivo de articular a 

atividade curricular e identificar as necessidades de melhoria das práticas 

letivas. 

ARTIGO 2.º - COMPOSIÇÃO 

1. A constituição dos Conselhos de Ano toma como referência a totalidade dos 

professores titulares de turma do Agrupamento, independentemente do 

estabelecimento de educação e ensino onde cada um exerce funções.  

2. Cada Conselho de Ano é constituído por professores titulares de turmas dos 

anos de escolaridade respetivos, os professores de Inglês dos 3º e 4º anos e 

professores de apoio educativo;  

3. Os professores que lecionam turmas com alunos de dois ou mais anos de 

escolaridade são integrados unicamente num dos Conselhos de Ano 

existentes, em função das necessidades;  

4. Poderão ainda participar nos Conselhos de Ano os docentes das Atividades 

de Enriquecimento Curricular. 

 

ARTIGO 3.º - COORDENAÇÃO 

1. Os subcoordenadores dos conselhos de ano são designados pelo diretor, de 

entre os professores de cada ano, pelo período de um ano. 

 



Página 36| 119 

 
 

 

ARTIGO 4.º - FUNCIONAMENTO 

1. As reuniões, ordinárias e extraordinárias, podem ser convocadas pelo Diretor, 

pelo Coordenador de Departamento do 1º Ciclo, pelos respetivos 

Subcoordenadores ou por solicitação de pelo menos dois terços dos seus 

membros. 

2. Os Conselhos de Ano reúnem todos no mesmo dia, de acordo com as 

necessidades e regulamentações inscritas no regimento do Departamento do 

1º ciclo. 

3. Sem prejuízo do que for definido nos respetivos regimentos, os Conselhos de 

Docentes de Ano reúnem, sempre que necessário, de acordo com o 

calendário a estabelecer. 

 

ARTIGO 5.º - COMPETÊNCIAS 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, compete 

aos Conselhos de Ano:  

a. Planificar e coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos 

professores, no domínio da implementação dos planos curriculares nas 

suas componentes disciplinares, bem como de outras atividades 

educativas; 

b. Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos 

pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação, de materiais de 

ensino-aprendizagem e manuais escolares;  

c. Colaborar com as restantes estruturas da comunidade escolar;  

d. Coordenar a definição dos critérios de avaliação de ano que integra; 

e. Avaliar a gestão dos programas curriculares; 

f. Apoiar a nível pedagógico os professores; 

g. Assegurar a participação do grupo na análise e crítica da orientação 

pedagógica; 

h. Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores 

que lecionam o ano; 

i. Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
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j. Promover a realização de atividades visando a melhoria das práticas 

educativas;  

k. Coordenar o processo de elaboração de informações-prova de 

equivalência à frequência e respetiva prova;  

l. Fornecer, atempadamente, ao coordenador de departamento, os 

pareceres e informações que lhes forem solicitadas e que constituam 

matéria de apreciação/ decisão do conselho pedagógico relativas ao 

seu ano; 

m. Elaborar a proposta de definição dos critérios para a autoavaliação dos 

alunos dos 3.º e 4.º anos, a ter lugar no final de cada ano letivo, 

remetendo-a ao Departamento do 1º ciclo para apreciação e posterior 

envio ao Conselho Pedagógico; 

n. Proceder à avaliação dos alunos no final de cada período escolar, 

levando em conta as orientações do conselho pedagógico e as 

propostas apresentadas pelo professor titular da turma; 

o. Apresentar ao coordenador do departamento, no final de cada período, 

o ponto da situação do cumprimento dos programas, tendo em atenção 

a planificação feita no início do ano letivo; 

p. Todas as decisões dos conselhos de ano são aprovadas pelo 

departamento curricular do 1.º ciclo. 

 

SECÇÃO V - CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

1. A coordenação pedagógica dos 2º e 3º ciclos tem por finalidade a 

articulação das atividades das turmas, sendo assegurada pelo Conselho de 

Diretores de Turma. 

2. O Conselho de Diretores de Turma é constituído por todos os Diretores de 

Turma e é presidido por um coordenador designado pelo Diretor de entre os 

seus membros. 
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3. O Coordenador de Diretores de Turma tem assento no Conselho 

Pedagógico. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

1. Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete ao conselho de 

diretores de turma: 

a. Colaborar na definição da orientação pedagógica do agrupamento; 

b. Colaborar na atualização do projeto educativo, do projeto curricular de 

escola e do regulamento interno; 

c. Colaborar na elaboração do plano anual de atividades; 

d. Elaborar o regimento do conselho de diretores de turma; 

e. Propor procedimentos e critérios de avaliação a aprovar em conselho 

pedagógico. 

 

ARTIGO 3.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DOS DIRETORES DE TURMA 

1. Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete ao coordenador 

dos diretores de turma: 

a. Representar os diretores de turma no conselho pedagógico, nos termos 

definidos por este regulamento; 

b. Presidir às reuniões do conselho de diretores de turma; 

c. Apoiar os diretores de turma em todas as suas funções, fornecendo a 

informação necessária e atualizada; 

d. Estabelecer a ligação entre as atividades dos diretores de turma e os 

programas de apoio educativo; 

e. Apresentar um relatório final de avaliação de atividades. 

ARTIGO 4.º - FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho de Diretores de Turma reúne ordinariamente, duas vezes por 

período, e extraordinariamente sempre que o Coordenador, diretor ou dois 

terços dos seus membros considere necessário. 
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2. As reuniões a que se refere o número anterior são convocadas pelo 

Coordenador dos Diretores de Turma ou pelo Diretor nos termos da lei e 

deste regulamento.  

 

SUBSECÇÃO I - DIRETORES DE TURMA 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

1. Os diretores de turma são designados pelo Diretor do agrupamento de entre 

os professores do conselho de turma, tendo em conta a sua competência 

pedagógica e de relacionamento interpessoal. Os diretores de turma 

asseguram a coordenação pedagógica dos professores e a orientação 

educativa dos alunos ao nível da respetiva turma. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE TURMA 

1. Compete ao diretor de turma: 

a. Organizar toda a informação útil e necessária sobre o grupo turma para 

apresentar ao conselho de turma; 

b. Promover o diálogo com os professores, delegado de turma e 

representantes dos encarregados de educação, com vista à elaboração 

do plano de turma, onde podem constar estratégias de diferenciação 

pedagógica e adequação curricular destinadas a promover a melhoria 

das condições de aprendizagem e a articulação escola-família; 

c. Colaborar na divulgação dos critérios de avaliação; 

d. Informar os alunos sobre: 

i. A evolução do seu processo de aprendizagem; 

ii. As iniciativas de caráter educativo em que possa participar e de 

que a escola tenha conhecimento. 

e. Reunir com os encarregados de educação, no início de cada período 

letivo, com o objetivo de os informar sobre os aspetos relevantes do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos; 
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f. Realizar reuniões com os encarregados de educação e sensibilizá-los 

para uma participação efetiva nas mesmas; 

g. Informar os encarregados de educação por contato pessoal, telefónico 

ou escrito, dos sucessos ou dificuldades dos alunos, sempre que julgar 

conveniente ou por solicitação dos encarregados de educação; 

h. Receber e dar o seguimento adequado, conforme estatuto do aluno e 

regulamento interno, às participações e às comunicações feitas pelos 

professores da turma ou outros elementos da comunidade escolar 

sobre o comportamento perturbador do aluno; 

i. Controlar a assiduidade dos alunos da turma, adotando as medidas 

que a promovam e que previnam situações de abandono escolar; 

j. Promover a responsabilização dos alunos, encarregados de educação 

e professores, na aplicação de medidas educativas decorrentes de 

situações de indisciplina e atuar face a comportamentos desajustados 

com base no definido no estatuto do aluno; 

k. Presidir às reuniões de conselhos de turma; 

l. Apresentar ao conselho de diretores de turma propostas, projetos e 

relatórios de atividades e ações inerentes às suas funções; 

m. Integrar a equipa multidisciplinar enquanto elemento variável de acordo 

com o decreto de lei nº 54 de 2018, no âmbito da definição e 

implementação aos alunos  de medidas de apoio à aprendizagem e à 

inclusão e na elaboração de documentos, quando; 

n. Participar na atualização e divulgação do regulamento interno; 

o. Divulgar o regulamento interno junto dos alunos e encarregados de 

educação, no início do ano letivo; 

p. Colaborar na elaboração do plano anual de atividades; 

q. Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido; 

r. Outras previstas na legislação em vigor. 
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SECÇÃO VI - CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

ARTIGO 1.º - OBJETO 

1. O presente regulamento define a organização, desenvolvimento, 

funcionamento e acompanhamento das seguintes tipologias da educação e 

formação de adultos: 

a. Cursos de Educação e Formação de Adultos; 

b. Formações Modulares Certificadas; 

c. Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do Decreto-Lei 357/2007 

de 29 de outubro. 

 

ARTIGO 2.º - CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

1. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) são uma oferta 

formativa destinada à população que pretenda elevar as suas qualificações 

escolares e profissionais, contribuindo para a redução dos seus défices de 

qualificação e, dessa forma, estimular uma cidadania mais ativa e melhorar os 

seus níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional. 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos permitem a obtenção de: 

a. Uma certificação escolar de nível Básico ou de nível Secundário – 

Curso EFA Escolar; 

b. Uma certificação escolar (nível Básico ou nível Secundário) e uma 

qualificação profissional (nível II ou nível IV, respetivamente) – Curso 

EFA de Dupla Certificação. 

 

ARTIGO 3.º - FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS 

1. As Formações Modulares Certificadas (FM) são uma oferta formativa que 

visam aperfeiçoar os conhecimentos e competências podendo ser, 

igualmente, utilizadas em processo de valorização e reconversão profissional. 
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2. As Formações Modulares são capitalizáveis para a obtenção de uma ou mais 

de uma qualificação constante do Catálogo Nacional de Qualificações e 

permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados 

pela adaptação a diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, 

metodologias, contextos formativos e formas de avaliação. 

 

ARTIGO 4.º - CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO AO ABRIGO DO DECRETO-LEI 

357/2007 DE 29 DE OUTUBRO 

1. A Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do Decreto-Lei 357/2007 de 29 

de outubro é uma oferta formativa para adultos com percursos formativos de 

nível Secundário incompletos e desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo 

extintos. 

 

ARTIGO 5.º - REGULAMENTAÇÃO 

1. As regulamentações destas ofertas formativas constam em documento 

próprio anexo (anexo 1) a este Regulamento. 

 

SECÇÃO VII - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) constitui um 

recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista a 

condução do processo de identificação das medidas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão, em função das características de cada aluno, o acompanhamento e a 

monitorização da eficácia da aplicação dessas mesmas medidas, reforçando o 

envolvimento dos docentes, dos técnicos, dos pais ou encarregados de educação 

e do próprio aluno.  
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ARTIGO 2.º - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 

A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos 

variáveis. 

1. São elementos permanentes: 

a. O docente que coadjuva o Diretor na área dos alunos;  

b. Um docente da educação especial; 

c. Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação 

pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino; 

d. Um Psicólogo. 

2. São elementos variáveis: 

a. O diretor de turma/docente titular de grupo/turma do aluno; 

b. Outro docente de Educação Especial; 

c. A Psicóloga do Agrupamento que acompanha o aluno, caso não seja 

elemento permanente da equipa. 

3. Conforme o caso, poderão ser ainda designados para a equipa os seguintes 

elementos variáveis: 

a. O encarregado de educação do aluno identificado; 

b. Outros docentes do aluno; 

c. Terapeutas ou técnicos especializados; 

d. Técnicos do centro de recursos para a inclusão da APECDA; 

e. Um elemento do GIAA que acompanhe o aluno; 

f. Um elemento da equipa de profissionais de saúde escolar; 

g. Outros técnicos e/ou entidades. 

 

ARTIGO 3.º - COORDENAÇÃO 

1. O coordenador é designado pelo Diretor do Agrupamento, ouvidos os 

elementos permanentes da EMAEI. 



Página 44| 119 

 
 

 

2. Compete ao coordenador:  

a. Identificar os elementos variáveis; 

b. Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c. Dirigir os trabalhos; 

d. Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação 

dos pais ou encarregados de educação nos termos do artigo 4º do Decreto-

Lei n54/2018, de 6 de julho, consensualizando respostas para as questões 

que se coloquem; 

 

ARTIGO 4.º - COMPETÊNCIAS DA EQUIPA 

Compete à equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva: 

a. Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b. Propor as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão a mobilizar; 

c. Acompanhar e monitorizar a aplicação das 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 21º e, se 

aplicável, o Programa Educativo Individual e Plano Individual de Transição 

previstos, respetivamente, nos artigos 24º e 25º; 

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

 

ARTIGO 5.º - PROCEDIMENTOS NA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE MEDIDAS 

1. O encaminhamento das situações para a EMAEI obedece ao processo definido 

no artigo 20º do Decreto-Lei 54/2018. 

2. A identificação é apresentada ao Diretor e deve incluir: 

a. Formulário de identificação da necessidade de medidas devidamente 

preenchido; 
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b. Evidências da aplicação sistemática de medidas universais e do grau de 

eficácia das mesmas na resposta às necessidades educativas da criança 

ou do aluno referenciado; 

c. Registos/fichas de avaliação/trabalhos do aluno que fundamentem a 

referenciação; 

d. Caso existam e se justifique, relatórios médicos e/ou psicológicos que já 

constem do processo do aluno. 

3. O relator do processo de avaliação de cada um dos alunos é o respetivo diretor 

de turma/titular de grupo/turma em colaboração estreita com o docente da 

educação especial e o psicólogo nomeados para o processo. 

 

CAPÍTULO V - ALUNOS 

 

SECÇÃO I - ALUNOS 

 

ARTIGO 1.º - CONTEÚDOS, OBJETIVOS E ÂMBITO 

1. A presente secção aplica-se aos alunos de todos os níveis de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, incluindo todas as 

modalidades de formação. 

2. É aluno do Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva todo aquele 

que, nos termos da lei, se encontre matriculado em qualquer dos 

estabelecimentos de ensino que o integram, seja qual for o nível de ensino, 

curso ou ano de escolaridade. 

3. O presente regulamento aplica-se dentro e fora da escola, desde que o aluno 

esteja integrado em atividades organizadas pelo Agrupamento. 

 

ARTIGO 2.º - DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

Os direitos e deveres dos alunos estão consagrados na legislação em vigor e no 

regulamento interno. 
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1. São igualmente direitos dos alunos: 

a. Ter acesso às atividades extracurriculares levadas a efeito pela escola, 

nomeadamente as que tenham em vista o desenvolvimento cultural e a 

integração na comunidade escolar e social; 

b. Beneficiar de apoio educativo, quando o solicite ou seja para isso 

indicado pelo professor da disciplina/ professor titular de turma ou pelo 

conselho de turma; 

c. Ser esclarecido sobre os conteúdos programáticos, os objetivos da 

aprendizagem, bem como sobre os critérios de avaliação; 

d. Organizar e participar em atividades que promovam a sua formação e 

a ocupação dos tempos livres; 

e. Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e 

heteroavaliação. 

f. Ter a garantia de uma educação inclusiva que responda às suas 

potencialidades, expetativas e necessidades no âmbito de um projeto 

educativo comum e plural que proporcione a todos a participação e o 

sentido de pertença em efetivas condições de equidade, contribuindo 

assim, decisivamente para maiores níveis de coesão social. 

g. Utilizar telemóveis e demais dispositivos tecnológicos, desde que 

necessários ao desenvolver de atividades escolares e devidamente 

autorizados por docentes. 

2. São igualmente deveres dos alunos: 

a. Não assumir quaisquer atitudes ou comportamentos impróprios para o 

espaço/ aula/ atividade ou espaço/escola, como por exemplo, utilizar 

boné, comer ou mastigar pastilha elástica, entre outros; 

b. Trazer para a aula o material indispensável definido pelo professor de 

cada disciplina; 

c. Respeitar todos os elementos da comunidade educativa; 

d. Entrar na sala de aula logo após o professor, salvo em situações 

devidamente justificadas; 
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e. Não praticar atos fraudulentos, como copiar nas provas de avaliação, 

plagiar documentos ou apresentar trabalhos que não sejam da sua 

autoria; 

f. Não praticar atos perturbadores do normal funcionamento das 

atividades da escola. 

g. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena 

integração no Agrupamento de todos os alunos; 

h. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas no 

Agrupamento, bem como nas demais atividades organizativas que 

requeiram a participação dos alunos. 

i. Manter telemóveis e demais dispositivos tecnológicos desligados e não 

acessíveis.   

 

ARTIGO 3.º - ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

Nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, EAEE, os alunos e os pais ou 

encarregados de educação dos alunos menores de idade, em conjunto com 

estes, são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade e 

pontualidade. 

1. Controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório em todas as atividades 

escolares letivas e não letivas e implica, para estes: 

a. Presença e pontualidade na sala de aula e demais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar munido do material didático ou 

equipamento necessários, de acordo com as orientações dos 

professores; 

b. Uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, em 

função da sua idade e ao processo de ensino e aprendizagem. 

2. Haverá lugar à marcação de faltas nos casos de: 

a. Ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência 

obrigatória ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição; 

b. “Ordem de saída da aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar”; sempre acompanhado da participação de ocorrência; 
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3. As faltas são registadas pelo professor titular de turma, pelo professor 

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

administrativos adequados. 

4. Há tantas faltas quantos os tempos de ausência. Os tempos são, por 

princípio, unidades de 45 minutos. 

5. São consideradas faltas injustificadas as resultantes da aplicação da ordem 

de saída da sala de aula, as que resultem de medidas disciplinares 

sancionatórias ou de ausência, sem que, neste último caso, tenha sido 

apresentada e aceite a devida justificação. 

6. A comparência às atividades com atraso superior a dez minutos no 1.º tempo 

de cada um dos turnos – manhã, tarde ou noite – ou cinco minutos nos 

restantes dará lugar à marcação de falta de pontualidade, equiparada a falta 

de presença. 

7. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação 

física ou desporto escolar por razões de saúde, devidamente comprovadas 

por atestado médico, devendo explicitar, claramente, as contraindicações da 

atividade física. 

8. O aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula de 

educação física com calçado apropriado. Caso se encontre impossibilitado de 

estar presente no espaço onde a referida aula decorre, deverá ser 

encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. 

 

ARTIGO 4.º - JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

1. São justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a. Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo 

encarregado de educação ou pelo aluno quando maior de idade, 

quando determinar um período inferior ou igual a 3 dias úteis; 

b. Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se 

determinar impedimento superior a 3 dias úteis. No caso de doença 

crónica ou recorrente poderá ser aceite uma única declaração para a 

totalidade do ano letivo ou até ao termo da condição que a determinou; 
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c. Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de 

pessoa que coabite com o aluno, comprovada através de declaração 

da autoridade sanitária competente; 

d. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas 

por falecimento de familiar, previsto no regime do contrato de trabalho 

dos trabalhadores que exercem funções públicas; 

e. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia 

imediatamente posterior; 

f. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou 

deficiência, que não possa efetuar-se fora do período das atividades 

letivas; 

g. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em 

que, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

h. Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo 

não possa efetuar-se fora do período das atividades letivas e 

corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria 

dessa religião; 

i. Participação em atividades culturais, associativas e desportivas 

reconhecidas, nos termos da lei, como de interesse público ou 

consideradas relevantes pelos órgãos pedagógicos da escola; 

j. Preparação e participação em atividades desportivas de alta 

competição, nos termos legais aplicáveis; 

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

período das atividades letivas; 

l. Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade 

escolar, desde que não seja imputável ao aluno e considerado 

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

turma; 

m. As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de 

procedimento disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada 

qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medida não 
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suspensiva da escola ou na parte em que ultrapassem a medida 

efetivamente aplicada; 

n. Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da 

escola, relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não 

envolvidas na referida visita. 

2. A justificação de faltas deve ser apresentada previamente ou até ao 3.º dia útil 

subsequente, por escrito, pelos pais ou encarregado de educação ou aluno, 

quando maior de idade ao professor titular de turma/ diretor de turma em 

impresso próprio, devendo constar: o dia em que a falta ocorreu, a atividade 

letiva em que a falta ocorreu, os motivos justificativos; 

a. O professor titular de turma/diretor de turma pode ainda solicitar 

comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da 

falta; 

3. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o 

direito a beneficiar de medidas, a definir pelos professores responsáveis e ou 

pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem em falta. 

 

ARTIGO 5.º - FALTAS INJUSTIFICADAS 

1. As faltas são injustificadas quando: 

a. Não tenha sido apresentada justificação; 

b. A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c. A justificação não tenha sido aceite; 

d. A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de 

aula ou de medida disciplinar sancionatória. 

2. A decisão de não aceitação de uma justificação obriga a fundamentação, 

ainda que sintética, por parte do diretor de turma/professor titular de turma a 

ser comunicada via caderneta.  

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de 

educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo professor titular de 

turma/diretor de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais 
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expedito, designadamente: envio de comunicação escrita através do aluno, 

por correio eletrónico, ou telefone, com registo de chamada. 

4. As faltas injustificadas são contabilizadas para o cômputo do excesso grave 

de faltas e para os efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas. 

 

ARTIGO 6.º - EXCESSO GRAVE DE FALTAS 

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

a. No 1.º ciclo, 10 dias seguidos ou interpolados; 

b. No 2.º e 3.º ciclo, o dobro do número de tempos letivos semanais por 

disciplina; 

c. Nos cursos profissionais ou noutras ofertas formativas que exigem 

níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, 10% do 

total de aulas previstas, relativamente a cada disciplina, módulo, 

unidade ou área de formação. 

2. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou 

encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são 

convocados à escola, pelo meio mais expedito (envio de comunicação escrita 

através do aluno, por correio eletrónico, telefone com registo de chamada ou 

carta registada), pelo professor titular de turma/diretor de turma ou pelo 

professor que desempenhe funções equiparadas, que deve alertar para as 

consequências da violação do limite de faltas e procurar encontrar uma 

solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade. 

3. A ultrapassagem do limite de faltas nos termos descritos no número anterior, 

constitui violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno 

faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e/ou corretivas 

específicas, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias. 

4. Não se exclui a responsabilização dos pais ou encarregados de educação 

quanto ao incumprimento dos seus deveres para com os seus filhos e ou 

educandos, em conformidade com o disposto nos artigos 44.º e 45.º, da Lei 
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n.º 51/2012 de 5 de setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar. 

5. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências dos efeitos 

da ultrapassagem dos limites de faltas são obrigatoriamente comunicadas, 

pelo meio mais expedito (envio de comunicação escrita através do aluno, por 

correio eletrónico, telefone com registo de chamada ou carta registada), aos 

pais ou ao encarregado de educação ou ao aluno, quando maior de idade, ao 

professor titular de turma/diretor de turma e aos professores das disciplinas, e 

registadas no processo individual do aluno. 

6. A falta de assiduidade às atividades de apoio ou complementares, de 

inscrição ou de frequência facultativa, implica a imediata exclusão do aluno 

das atividades em causa. 

 

ARTIGO 7.º - MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E DE INTEGRAÇÃO 

1. Os alunos menores de 18 anos que violem os limites de faltas previstos estão 

obrigados ao cumprimento de atividades que permitam recuperar atrasos na 

aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária, sendo os seus 

encarregados de educação corresponsáveis. 

2. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, 

são decididas pelos professores das disciplinas/áreas disciplinares em que foi 

ultrapassado o limite de faltas, tendo em conta a idade, a regulamentação 

específica do percurso formativo e a situação concreta do aluno. 

3. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que se podem 

revestir de forma oral ou escrita, bem como as medidas corretivas, ocorrem 

após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma 

única vez no decurso de cada ano letivo, independentemente do ano de 

escolaridade ou do número de disciplinas em que se verifique a 

ultrapassagem do limite de faltas. 

4. As atividades de recuperação deverão ser realizadas nos primeiros cinco dias 

úteis após a verificação do excesso de faltas, em período suplementar ao 
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horário letivo do aluno, no espaço escolar (sala de Estudo ou Biblioteca 

Escolar para possibilitar a supervisão adequada) ou fora dele. 

5. Quando as medidas referidas no ponto anterior se realizem fora do espaço 

escolar, deverá existir acompanhamento e corresponsabilização por parte dos 

pais ou encarregados de educação ou de entidade local idónea. 

6. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do 

aluno, e após a realização das atividades de recuperação, são 

desconsideradas as faltas em excesso, salvaguardando a regulamentação 

específica do percurso formativo. 

7. Cessa o dever de cumprimento das atividades de recuperação e medidas 

corretivas, com as consequências daí decorrentes para o aluno, de acordo 

com a sua concreta situação, sempre que para o cômputo do número e limites 

de faltas previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na 

sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de 

aula ou disciplinar sancionatória de suspensão. 

 

ARTIGO 8.º - INCUMPRIMENTO OU INEFICÁCIA DAS MEDIDAS 

1. O incumprimento das medidas de recuperação e de integração e a sua 

ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de aluno 

menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal 

de família e menores territorialmente competente, de forma a procurar 

encontrar, com a colaboração da escola e, sempre que possível, com a 

autorização e corresponsabilização dos pais ou encarregados de educação, 

uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção 

social e socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de 

encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo. 

2. A opção a que se refere o número anterior tem por base as medidas definidas 

na lei sobre o cumprimento da escolaridade obrigatória, podendo, na 

iminência de abandono escolar, ser aplicada a todo o tempo, sem 

necessidade de se aguardar pelo final do ano escolar. 
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3. O incumprimento implica, ainda, restrições à realização de provas de 

equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal se encontre previsto 

em regulamentação específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta 

formativa. 

4. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades 

previstas pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias previstas no presente regulamento. 

5. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes que exigem níveis 

mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o incumprimento ou a 

ineficácia das medidas de recuperação e de integração implica, 

independentemente da idade do aluno, a exclusão dos módulos ou unidades 

de formação das disciplinas ou componentes de formação em curso no 

momento em que se verifica o excesso de faltas. 

 

SECÇÃO II - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE ALUNOS 

 

ARTIGO 1.º - INFRAÇÃO DISCIPLINAR 

1. Considera-se infração disciplinar qualquer comportamento perturbador do 

funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa. 

2. Todas as infrações disciplinares devem ser registadas em impresso próprio 

que depois de preenchido e devidamente assinado pelos intervenientes tem 

de ser entregue ao Diretor de Turma, até ao dia útil seguinte ao da ocorrência. 

3. O Diretor de Turma deverá dar a conhecer a ocorrência ao Diretor do 

Agrupamento. 

4. Logo que um aluno atinja três faltas de natureza disciplinar à mesma 

disciplina ou de cinco no cômputo geral e no decurso do mesmo ano letivo, o 

diretor de turma providencia, junto do Diretor, a marcação de conselho de 

turma extraordinário. 
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ARTIGO 2.º - MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS 

Estas medidas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de 

integração, assumindo uma natureza eminentemente preventiva. 

1. São medidas corretivas: 

a. A advertência oral ou escrita; 

i. A advertência oral ou escrita é da competência do professor, na 

sala de aula, e de qualquer professor ou membro do pessoal não 

docente, fora da sala de aula: 

b. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva 

o trabalho escolar: 

i. A ordem de saída da sala de aula é da competência do professor 

respetivo e implica os seguintes procedimentos: 

1. Marcar falta injustificada e chamar o assistente operacional; 

2. Determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve 

permanecer fora da sala de aula; 

3. Definir e atribuir atividades a ser desenvolvidas pelo aluno 

nesse período de tempo; 

4. Informar o Assistente Operacional e proceder ao 

encaminhamento do aluno. 

c. A realização de tarefas e atividades de integração escolar; 

i. Realização de tarefas e atividades de integração escolar, é 

aplicada pelo diretor, sob proposta do diretor de turma/ professor 

titular de turma, podendo ser ouvido, caso se justifique, o 

conselho de turma. 

ii. A decisão de ouvir o conselho de turma é sempre, em última 

instância, competência do diretor. 

iii. A realização de tarefas e atividades de integração escolar podem 

consistir em: 

1. Efetuar trabalhos de jardinagem, limpeza e embelezamento 

da escola; 

2. Prestar colaboração no refeitório; 

3. Realizar tarefas de apoio à biblioteca; 
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4. Realizar trabalhos escolares de reforço ou enriquecimento 

propostos pelos professores; 

5. Outras a definir pelo conselho de turma. 

d. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na 

utilização de certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se 

encontrem afetos a atividades letivas; 

i. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na 

utilização de certos materiais e equipamentos, é da competência 

do diretor, devendo ser ouvido o diretor de turma/professor titular 

de turma e, caso se justifique, o conselho de turma. 

e. A mudança de turma. 

i. A mudança de turma é aplicada pelo diretor, sob proposta do 

professor titular/ diretor de turma, podendo ser ouvido, caso se 

justifique, o conselho de turma. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS (ARTIGO 26.º DO EAEE) 

TIPO 
APLICAÇÃO – 

COMPETÊNCIAS 
PROCEDIMENTO 

Advertência 

 Na sala de aula: é da 

exclusiva competência do 

professor 

 Fora da sala de aula: é 

da competência de 

qualquer professor ou 

membro do pessoal não 

docente 

O aluno é confrontado verbalmente 

com o comportamento perturbador 

do normal funcionamento das 

atividades da escola ou das 

relações no âmbito da comunidade 

educativa, alertando-o de que deve 

evitar tal tipo de conduta. 

Ordem de saída da 

sala de aula e/ ou 

demais locais onde 

se desenvolva o 

trabalho escolar 

 Professor 

 Pessoa responsável pelo 

espaço/ Atividade 

O aluno abrangido pela 

escolaridade obrigatória deverá, 

acompanhado por um assistente 

operacional, dirigir-se aos locais 

destinados para o efeito, onde 

desenvolverá uma atividade de 

caráter formativo a definir pelo 

professor. 
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ARTIGO 3.º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

1. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a. Repreensão registada: 

i. Na sala de aula, a competência é do professor; 

ii. Nas restantes situações, a competência é do diretor; 

iii. Em ambos os casos haverá identificação no processo individual 

do aluno, constando a identificação do autor do ato decisório, a 

data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e 

de direito; 

iv. O professor titular de turma/diretor de turma deverá participar a 

infração, pelo meio mais expedito (envio de comunicação escrita 

através do aluno, por correio eletrónico, telefone com registo de 

chamada ou carta registada), aos pais ou ao encarregado de 

educação ou ao aluno, quando maior de idade; 

v. Após três repreensões registadas será aplicado um dia de 

suspensão. 

b. Suspensão até três dias úteis: 

i. Competência do diretor; 

ii. Devidamente fundamentada com base nos factos que a suportam; 

Realização de 

tarefas e atividades 

de integração na 

escola ou na 

comunidade 

 Diretor 

Audição de: 

 Diretor de Turma ou do 

Professor Titular da turma 

 Conselho de Turma 

 Professor Tutor ou da Equipa 

Multidisciplinar, caso existam 

Condicionamento 

no acesso a certos 

espaços escolares 

ou na utilização de 

certos materiais e 

equipamentos 

 Diretor 

Mudança de turma  Diretor 
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iii. Aplicada após o exercício dos direitos de audiência e defesa do 

visado; 

iv. Fixa os termos e condições em que a aplicação da medida é 

executada, garantindo ao aluno um plano de atividades 

pedagógicas a realizar com a corresponsabilização dos 

pais/encarregados de educação; 

v. O não cumprimento do plano de atividades pode resultar na 

instauração de novo procedimento disciplinar. 

c. A suspensão entre 4 e 12 dias úteis: 

i. Competência do diretor; 

ii. Após a realização de procedimento disciplinar instaurado pelo 

diretor, podendo previamente ouvir o Conselho de Turma; 

iii. Devidamente fundamentada com base nos factos que a suportam; 

iv. Aplicada após o exercício dos direitos de audiência e defesa do 

visado. 

d. A transferência de escola: 

i. Competência do diretor-geral de educação; 

ii. Após a realização de procedimento disciplinar instaurado pelo 

diretor; 

iii. Com fundamento na prática de factos notoriamente impeditivos do 

prosseguimento do processo de ensino dos restantes alunos do 

normal relacionamento com alguns dos membros da comunidade 

educativa. 

e. Expulsão da escola: 

i. Competência do diretor-geral de educação; 

ii. Após a realização de procedimento disciplinar instaurado pelo 

diretor; 

iii. Consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade que 

frequenta quando a medida é aplicada com a proibição de acesso 

ao espaço escolar até ao final daquele ano e nos dois anos 

seguintes; 
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iv. Aplicada ao aluno maior quando, de modo notório, se constate 

não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido 

do cumprimento dos seus deveres como aluno. 

 

2. Complementarmente às medidas disciplinares sancionatórias, pode o Diretor 

decidir sobre a reparação dos danos causados pelo aluno ou a substituição dos 

bens lesados, ou não sendo possível, optar pela fixação de uma indemnização 

dos prejuízos causados à escola ou a terceiros, nos termos do n.º 12 do artigo 

28.º da Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS (ARTIGO 28.º DO EAEE) 

TIPO 

LOCAL 

ONDE 

OCORRE 

A 

INFRAÇÃO 

APLICAÇÃO - 

COMPETÊNCIAS 
PROCEDIMENTO 

Repreensão 

registada 

Sala de 

aula 
Professor 

 Averbamento no 

processo individual do 

aluno; 

 Identificação do autor do 

ato decisório; 

 Data em que o mesmo 

foi proferido; 

 Fundamentação de facto 

e de direito de tal 

decisão 

 Após três repreensões 

registadas será aplicado 

ao aluno um dia de 

suspensão 

Outros 

locais 
Diretor 

Suspensão 

até 3 dias 

úteis 

Sala de 

Aula 

Outros 

locais 

Diretor 

 Procedimento disciplinar 

sumário ou decorrente 

de proposta do conselho 

de turma; 

 Audiência prévia do 
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aluno e exercício do 

direito de defesa 

 Elaboração de um plano 

de atividades 

pedagógicas, com 

corresponsabilização 

dos encarregados de 

educação 

Suspensão 

da escola 

entre 4 e 12 

dias úteis 

Competência para 

instaurar o processo 

e aplicar a medida: 

Diretor 

 Necessidade de 

procedimento disciplinar 

(art.º. 30.º) 

Transferência 

de escola 

Competência para 

instaurar o processo: 

Diretor 

Competência para 

aplicar a medida: 

Diretor Geral da 

Educação  

A expulsão 

da escola 

Competência para 

aplicar a medida: 

Diretor Geral da 

Educação 

 

SECÇÃO III - VISITAS DE ESTUDO 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

1. As visitas de estudo são atividades curriculares intencionalmente planeadas e 

têm, como fim, desenvolver ou complementar conteúdos das áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares, realizando-se fora do espaço 

físico das escolas do Agrupamento. 

2. As visitas de estudo decorrem do Projeto Educativo do Agrupamento e 

enquadram-se no âmbito do desenvolvimento do Plano Anual Atividades e do 

Plano de Turma.  



Página 61| 119 

 
 

 

3. Uma visita de estudo é, assim, uma atividade equiparada a atividade letiva, 

obrigatória para todos os alunos da turma ou conjunto de turmas para a qual 

foi planificada. 

 

ARTIGO 2.º - OBJETIVOS 

1. As visitas de estudo devem ser entendidas como uma estratégia 

metodológica promotora das aprendizagens, com implicações nas atividades 

escolares, com interferência na definição do modelo metodológico de ensino e 

com impacto na qualidade do ensino e dos resultados escolares. 

2. As visitas de estudo devem assumir-se como práticas utilizadas para 

complemento e consolidação dos conhecimentos programáticos, contribuindo 

para uma afirmação de aprendizagens significativas, com benefícios 

importantes na formação dos alunos. 

 

ARTIGO 3.º - PLANIFICAÇÃO 

1. As propostas de visitas de estudo apresentadas pelo Conselho Pedagógico 

devem constar do Plano Anual de Atividades, aprovado pelo Conselho Geral, 

no início do ano letivo. 

2. Quando, posteriormente, surjam atividades de interesse para a comunidade 

educativa, devem as propostas ser apresentadas pelo Diretor ao Conselho 

Pedagógico para emitir parecer. 

3. As visitas de estudo devem constar na planificação do trabalho letivo das 

disciplinas intervenientes, departamentos, conselhos de turma e respetivos 

planos de turma. Resultam de uma ação concertada das estruturas 

pedagógicas, estando integradas no PAA e definidas, preferencialmente, no 

início de cada ano letivo. 

4. As visitas de estudo devem ter um caráter interdisciplinar, envolvendo o maior 

número possível de disciplinas do currículo. 
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5. As visitas de estudo devem mobilizar todos os alunos de cada ano e/ou 

turma, envolvendo-os em todas as fases do processo: organização, 

planificação e avaliação. 

6. A realização das visitas de estudo deve ser feita, preferencialmente, no 

decurso do primeiro e do segundo período, tendo em consideração os 

momentos de avaliação. 

7. As visitas de estudo, em território nacional, com duração superior a três dias, 

assim como qualquer visita de estudo ao estrangeiro carecem de 

autorizações especiais previstas na lei. 

8. A realização de uma visita de estudo carece de autorização do Diretor. Para o 

efeito, deverá ser apresentada uma planificação, em documento próprio (em 

anexo), com uma antecedência mínima de vinte dias úteis, respeitando os 

seguintes aspetos: 

a. Indicação de Professor(es)/ Educador(es) responsável(eis) pela 

organização da visita; 

b. Identificação dos objetivos específicos/ competências a adquirir; 

c. Apresentação de um Guião/ Roteiro; 

d. Calendarização da atividade; 

e. Indicação do material necessário; 

f. Previsão de encargos e respetivo financiamento;  

g. Número de alunos participantes, por turma; 

h. Número de alunos apoiados pela ASE e respetivo escalão; 

i. Número e sugestão de professores/ acompanhantes tendo em conta 

que são necessários: 

i. Um educador ou um assistente operacional por cada dez 

crianças, na educação pré-escolar; 

ii. Um professor ou um assistente operacional por cada dez alunos 

no 1º ciclo; 

iii. Um professor ou um assistente operacional por cada quinze 

alunos no 2º e 3º ciclo. 
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9. Para os alunos não participantes na visita ou cujo professor se encontre 

integrado na mesma, é necessário apresentar uma proposta de atividades 

elaborada pelos respetivos professores. 

10. A autorização escrita do Encarregado de Educação de cada aluno deve ser 

solicitada com a antecedência mínima de vinte dias úteis, no caso das visitas 

de estudo ao estrangeiro e, nos restantes casos, com a antecedência mínima 

de quinze dias úteis. 

11. O incumprimento de qualquer uma das etapas descritas e/ ou o não 

cumprimento de todos os campos indicados como de preenchimento 

obrigatório, é impeditivo da aprovação e/ou realização da atividade pelo órgão 

competente. 

 

ARTIGO 4.º - OUTRAS ATIVIDADES 

1. O agrupamento de escolas poderá ainda organizar outras atividades fora do 

espaço físico da escola, como passeios/viagens, acampamentos ou colónias 

de férias, em período não letivo, sem prejuízo das atividades letivas e outro 

serviço docente distribuído. 

2. As atividades referidas no ponto anterior deverão enquadrar-se, 

obrigatoriamente, nos objetivos decorrentes do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

3. Os participantes nestas atividades estão cobertos pelo seguro escolar, em 

território nacional, e por seguro a contratar, em território estrangeiro. 

4. Possíveis danos causados pelos alunos no decurso destas atividades, que se 

não enquadrem no âmbito do seguro escolar, serão da responsabilidade dos 

respetivos encarregados de educação ou dos alunos, caso sejam de maior 

idade. 

 

ARTIGO 5.º - ORGANIZAÇÃO 

1. Compete aos professores responsáveis pela visita de estudo: 
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a. Estabelecer os contactos com os locais a visitar que serão, 

posteriormente, oficializados pelo agrupamento de escolas, através de 

ofício ou correio eletrónico institucional; 

b. Solicitar à direção do agrupamento de escolas o contrato com a 

empresa transportadora;  

c. Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa (anexo 

2) sobre a visita de estudo, os seus objetivos, os locais a visitar, as 

disciplinas e turmas envolvidas, a data e o preço e, ainda, o termo de 

responsabilidade/ autorização;  

d. Recolher as autorizações e fazer-se acompanhar por estas no decorrer 

da visita;  

e. Recolher e entregar a verba paga pelos alunos nos Serviços de 

Administração Escolar, com a antecedência de cinco dias úteis à visita 

de estudo; 

f. Convocar uma reunião de encarregados de educação em caso de 

visitas ao estrangeiro ou de visitas em território nacional, com duração 

superior a um dia; 

g. Organizar, para as visitas ao estrangeiro, uma lista com os contactos 

dos encarregados de educação de todos os alunos presentes e deixar 

uma cópia na direção da escola; 

h. Elaborar um relatório/ avaliação, no prazo de quinze dias após a 

conclusão da atividade e em documento regulamentar (anexo 3), a 

entregar ao Diretor;  

i. Elaborar uma lista de alunos que não participam na visita de estudo, 

por turma, e divulgá-la, em local destinado para o efeito; 

j. Elaborar uma lista dos professores e assistentes operacionais 

acompanhantes.  

2. Compete aos alunos/ encarregados de educação que participam na atividade: 

a. Entregar ao professor responsável o comprovativo de autorização, 

devidamente assinado pelo encarregado de educação; 

b. Efetuar o pagamento no prazo que lhes foi indicado;  
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c. Solicitar, através do(a) diretor(a) de Turma, apoio específico, no caso 

de dificuldades financeiras, de modo que os alunos não sejam 

impedidos de participar na visita de estudo por tais motivos;  

d. Os alunos que não participam na atividade devem comparecer, na 

escola, às atividades previstas no respetivo horário. 

3. Compete aos diretores de turma: 

a. Alertar, no início do ano letivo e sempre que se justificar, os 

encarregados de educação para a importância da participação dos 

seus educandos nas visitas de estudo;  

b. Colaborar com os professores responsáveis pelas visitas de estudo. 

4. Compete ao Conselho de Turma: 

a. Propor e planificar as visitas de estudo, no âmbito do Plano de Turma;  

b. Fundamentar a exclusão de alunos por motivos disciplinares. 

5. Compete ao Órgão de Gestão da Escola:  

a. Analisar as propostas recebidas e tomar decisão sobre a sua 

execução. 

b. Designar, de entre os elementos da organização, um docente 

responsável por: 

i. Articular com o diretor todo o processo; 

ii. Tomar decisões, em situações imprevistas, no decorrer da 

atividade; 

iii. Comunicar, com a brevidade possível, qualquer incidente ocorrido 

durante a atividade;  

iv. Entregar ao diretor o relatório final da atividade. 

c. Levar a Conselho Pedagógico, para emissão de parecer, as propostas 

de visitas de estudo apresentadas pelo Conselho de Turma. 

6. Compete ao Conselho Pedagógico: 

a. Dar parecer sobre propostas de visitas que lhe sejam apresentadas. 
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CAPÍTULO VI - OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS 

 

SECÇÃO I - CLUBES E PROJETOS 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

1- Os Clubes e Projetos são atividades de enriquecimento curricular destinadas 

aos alunos do Agrupamento. Estas estruturas constituem um espaço 

privilegiado para a promoção do desenvolvimento global das crianças e 

jovens, sendo também um meio facilitador da sua integração harmoniosa no 

contexto escolar. 

2- Os Clubes e Projetos resultam de propostas, apresentadas em modelo 

próprio ao coordenador, de projetos, no final do ano letivo ou no início de 

cada ano letivo. 

3- Verificada a pertinência e viabilidade económica das propostas, estas devem 

ser submetidas para análise e aprovação, no conselho pedagógico pelo 

Diretor. 

4- Decorrente da aprovação mencionada no número anterior, o Diretor do 

Agrupamento atribui, sempre que possível, os tempos da componente não 

letiva necessários à dinamização do Clube/ Projeto; 

5- Os professores dinamizadores dos clubes ou projetos constituem a equipa de 

projetos do Agrupamento. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS DO DINAMIZADOR DO PROJETO 

1. Definir o número máximo de alunos que podem frequentar o seu clube ou 

projeto. 

a. Sempre que esse número é ultrapassado é constituída uma lista de 

espera, ficando os alunos a aguardar uma desistência. 

2. Elaborar e propor, no início do ano letivo, as atividades que pretende 

desenvolver com os seus alunos. 
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3. Em cada sessão/ tempo letivo, o professor dinamizador regista em local 

próprio as atividades realizadas bem como as faltas dadas pelos alunos 

inscritos. 

4. No final de cada período, o dinamizador de projetos/ clubes informa os 

diretores de turma informa o coordenador de clubes e projetos sobre a 

assiduidade dos alunos e as atividades desenvolvidas. 

5. No final de cada período o Coordenador de projetos/ clubes informa os 

diretores de turma sobre o nível de participação e assiduidade dos alunos, 

nas atividades propostas. 

 

ARTIGO 3.º - FUNCIONAMENTO 

1. A equipa de Clubes e Projetos reúne ordinariamente duas vezes no ano letivo 

(no início e fim do ano escolar), e extraordinariamente sempre que seja 

convocado pelo coordenador, por sua iniciativa a requerimento de um terço 

dos seus membros em efetividade de funções ou ainda por solicitação do 

diretor. 

2. A equipa de Clubes/ Projetos desenvolve o seu trabalho respeitando a 

diversidade de competências dos seus membros, podendo ser criados grupos 

de trabalho de apoio ao exercício das suas competências. 

3. O coordenador pode convidar elementos exteriores à equipa para participar 

nas reuniões, se a ordem de trabalhos o justificar, mas sem direito a voto. 

4. As reuniões da equipa de Clubes/ Projetos terão uma duração máxima de 

duas horas. 

 

ARTIGO 4.º - COORDENAÇÃO 

1. O coordenador de Clubes/ Projetos é responsável pela dinamização e 

coordenação das atividades a desenvolver.  

2. O coordenador de Clubes/ Projetos é designado anualmente pelo diretor e 

tem assento no conselho pedagógico. 
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3. O coordenador de Clubes/ Projetos preside às reuniões e a outros atos desta 

equipa.  

 

ARTIGO 5.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE CLUBES/ PROJETOS 

1. É da responsabilidade do Coordenador de Clubes/Projetos:  

a. Promover e coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação das 

atividades a desenvolver pela equipa ou suas estruturas de apoio; 

b. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os 

dinamizadores da equipa; 

c. Assegurar a articulação entre a equipa e as restantes estruturas de 

orientação educativa, nomeadamente na análise de medidas de 

orientação pedagógica; 

d. Assegurar a participação da equipa no desenvolvimento do projeto 

educativo da escola, do plano de atividades e do regulamento interno; 

e. Apresentar ao Conselho Pedagógico as propostas apresentadas pelos 

dinamizadores; 

f. Promover medidas de planificação e avaliação das atividades da 

equipa; 

g. Divulgar anualmente, das mais variadas formas (cartaz, página da 

internet, facebook, folheto,…), a oferta dos Clubes/ Projetos existentes, 

o seu horário, local de funcionamento e professores dinamizadores; 

h. Providenciar para que os diretores de turma divulguem a oferta destas 

atividades junto dos seus alunos e efetuem a receção das inscrições, 

devidamente autorizadas pelos encarregados de educação; 

i. Recolher, junto dos diretores de turma, as inscrições mencionadas no 

ponto anterior, registando-as e informando o Diretor e os professores 

dinamizadores destas; 

j. Apresentar ao Diretor um relatório no final do ano, das atividades 

desenvolvidas nos diferentes Clubes/ Projetos a funcionar no 

Agrupamento. 
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k. Recolher, no final de cada ano, propostas para Clubes/ Projetos a 

funcionar no ano letivo seguinte.  

 

ARTIGO 6.º - MANDATO 

1. O mandato do coordenador de projetos tem a duração de um ano letivo, 

podendo ser renovável de acordo com decisão do diretor. 

2. O mandato do coordenador pode cessar em qualquer altura, por decisão 

fundamentada do Diretor. 

 

SUBSECÇÃO I - BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas são entendidas como 

núcleos de organização pedagógica das escolas, vocacionadas para as 

atividades culturais, para as literacias da informação, digitais e tecnológicas. 

Constituem-se igualmente como locais privilegiados de trabalho e estudo. A 

Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) é constituída por um 

conjunto de recursos físicos (instalações e equipamentos), humanos (professores 

e assistentes operacionais) e documentais (suportes impressos, audiovisuais, 

informáticos e digitais) devidamente organizados e distribuídos por diferentes 

espaços físicos e unidades documentais escolares. Destinam-se prioritariamente 

à comunidade escolar, embora esteja aberta a qualquer utilizador da comunidade 

envolvente que dela necessite. 

ARTIGO 2.º - COMPOSIÇÃO 

Constituem Bibliotecas Escolares do Agrupamento os seguintes polos: 

 EB Moure e Ribeira do Neiva 

 EB de Ribeira do Neiva (sala Sá de Miranda) 

 EB1 de Parada de Gatim 

 EB Lage 
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ARTIGO 3.º - MISSÃO 

A Biblioteca Escolar tem como missão:  

1. Formar pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em todos os 

suportes e meios de comunicação, disponibilizando os seus serviços de igual 

modo a todos os membros da comunidade escolar, independentemente da 

idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua e estatuto profissional ou 

social. 

2. Disponibilizar os seus fundos documentais livres de censura ideológica, 

política ou religiosa, sem submissão a pressões sociais, de acordo com a 

Declaração Universal dos Direitos e Liberdades do Homem, aprovada pelas 

Nações Unidas. 

3. Articular com as redes de informação e de bibliotecas de acordo com os 

princípios do Manifesto da Biblioteca Pública da UNESCO. 

4. Desenvolver a sua atividade no âmbito do Programa da Rede Nacional de 

Bibliotecas Escolares, em coerência com o Projeto Educativo do 

Agrupamento e as orientações definidas pelos órgãos de gestão do 

Agrupamento. 

 

ARTIGO 4.º - OBJETIVOS 

1. Sem prejuízo de outros objetivos mais específicos definidos no respetivo 

plano de atividades, a Biblioteca Escolar deve prosseguir os seguintes 

objetivos: 

a. Apoiar e promover os objetivos definidos no Projeto Educativo e nos 

Planos de Turma, ajudando a operacionalizá-los; 

b. Trabalhar com alunos, professores, órgãos de gestão e 

pais/ encarregados de educação no cumprimento da missão da escola; 

c. Dotar a escola de um fundo documental adequado às necessidades 

das diferentes áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, e 

projetos de trabalho; 

d. Apoiar os programas curriculares, de modo a promover o sucesso 

escolar e educativo, acompanhando os professores na planificação e 
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criação de situações de aprendizagem que visem o desenvolvimento 

das competências definidas para os diversos níveis de ensino; 

e. Criar e manter nas crianças e jovens o hábito e o prazer da leitura, da 

aprendizagem e da utilização das bibliotecas ao longo da vida, 

despoletando o interesse pelas ciências, pela arte e pela cultura; 

f. Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação 

que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, o 

desenvolvimento da imaginação e o lazer; 

g. Apoiar os alunos na aprendizagem e na prática de competências de 

avaliação e utilização da informação; 

h. Providenciar o acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e 

globais e às oportunidades que confrontem os alunos com ideias, 

experiências e opiniões diversificadas; 

i. Promover a leitura em diferentes suportes, os recursos e serviços da 

biblioteca escolar junto da comunidade escolar e fora dela; 

j. Promover o desenvolvimento da literacia, das competências de 

informação, do ensino-aprendizagem e da cultura; 

k. Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados 

na consulta, tratamento e produção de informação, tais como: 

selecionar, analisar, criticar e utilizar documentos; 

l. Organizar atividades que decorram nos espaços escolares do 

agrupamento, tais como palestras, exposições, conferências; 

m. Cooperar com a biblioteca municipal e outras bibliotecas escolares, 

tendo em vista a rentabilização dos recursos documentais do concelho 

e a promoção de atividades de leitura, culturais, de animação e de 

organização. 

ARTIGO 5.º - SERVIÇOS 

A Biblioteca Escolar oferece os seguintes serviços: 

1. Seleção, gestão, tratamento técnico, preservação e disponibilização de fundo 

documental adequado às diferentes necessidades do agrupamento de 

escolas e seus utilizadores. 
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2. Empréstimo domiciliário de documentos aos membros da comunidade 

educativa. 

3. Empréstimo de recursos documentais para apoio à atividade em sala de aula. 

4. Apoio documental a atividades curriculares e extracurriculares. 

5. Serviços de referência documental aos utilizadores. 

6. Disponibilização do catálogo do fundo documental para pesquisas. 

7. Acesso à Internet, leitura de documentação impressa, audiovisual e 

multimédia. 

8. Promoção e apoio à realização de atividades de dinamização ligadas ao 

fomento da leitura de obras científicas e literárias. 

9. Difusão do fundo documental e de atividades de dinamização por via digital 

(Internet e outros) e em suporte impresso. 

 

ARTIGO 6.º - POLÍTICA DOCUMENTAL 

1. A política documental da Biblioteca Escolar do Agrupamento será definida 

após auscultados o Diretor do Agrupamento, o Conselho Pedagógico, os 

professores, os alunos e a restante comunidade educativa, devendo estar de 

acordo com: 

a. As necessidades e especificidade da Escola em termos de planos 

curriculares, níveis de ensino e projetos educativos e pedagógicos; 

b. O Projeto Educativo do Agrupamento; 

c. O equilíbrio entre os níveis de ensino existentes no Agrupamento de 

escolas; 

d. As necessidades educativas especiais e as origens multiculturais dos 

alunos; 

e. As áreas curricular, extracurricular e lúdica; 

f. A taxa de utilização dos recursos; 

g. A variedade de formatos e suportes, nomeadamente, livros, revistas, 

jornais, vídeos, DVD e recursos digitais; 

h.  O orçamento existente; 
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i. Obtenção de um fundo documental de acordo com o n.º de alunos 

numa proporção equivalente a 10 documentos por aluno; 

j. As áreas do saber, respeitando as áreas disciplinares; 

k. A cultura local e a abertura ao espaço globalizado pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação. 

2. O professor bibliotecário, com o apoio da Equipa da Biblioteca Escolar, será o 

principal responsável pela apresentação da proposta e respetiva execução da 

política documental aprovada. 

3. Todos os documentos adquiridos pelo agrupamento serão registados na 

biblioteca escolar e receberão o respetivo tratamento documental de acordo 

com os procedimentos definidos a nível da RBVV (Rede de Bibliotecas de Vila 

Verde). 

4. Os documentos obtidos pelos polos das bibliotecas do agrupamento de 

escolas (oferta, permuta ou compra) devem situar-se no espaço das 

bibliotecas escolares respetivas, sem prejuízo de haver requisições a médio e 

a longo prazo, devidamente justificadas e regulamentadas num documento de 

itinerâncias/transferências elaborado pelo professor bibliotecário. 

 

ARTIGO 7.º - ORGANIZAÇÃO/ GESTÃO 

1. As Bibliotecas Escolares requerem condições que garantam o seu bom 

funcionamento, nomeadamente em termos de área, localização e 

acessibilidades bem como da organização da área nuclear da qual devem 

fazer parte as seguintes zonas funcionais: 

a. Zona de acolhimento, zona de leitura informal, zona de consulta da 

documentação, zona de consulta da Internet, zona de leitura áudio e 

vídeo.  

2. As Bibliotecas Escolares possuem um regimento elaborado pelos/ as 

professores/ as bibliotecários/ as de cada biblioteca onde estão incluídas 

todas as questões de organização e de funcionamento, que será revisto 

anualmente e submetido a apreciação/aprovação em sede de Conselho 

Pedagógico. 
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3. As Bibliotecas Escolares apresentam, anualmente, um Plano de Atividades, 

sujeito à aprovação do Conselho Pedagógico, devendo respeitar o Projeto 

Educativo do Agrupamento, os objetivos definidos para o ano escolar, as 

aprendizagens essenciais, os objetivos gerais das bibliotecas escolares 

mediante a sua autoavaliação e os recursos humanos, materiais e financeiros 

indispensáveis à sua concretização. 

4. No final de cada ano letivo o coordenador e a equipa apresentarão um 

relatório de avaliação anual das atividades da Biblioteca Escolar. 

 

ARTIGO 8.º - FUNCIONAMENTO 

1. O funcionamento das Bibliotecas Escolares é definido no documento 

“Regimento de funcionamento da BE” e deverá seguir os princípios e 

objetivos definidos neste Regulamento Interno. 

2. A organização e gestão das Bibliotecas Escolares do Agrupamento incumbem 

a uma equipa educativa com competências nos domínios pedagógico, de 

gestão da informação e das ciências documentais. 

3. Às Bibliotecas Escolares deverá ser atribuída uma verba específica em 

orçamento do Agrupamento de Escolas para execução do seu plano de 

atividades e renovação do fundo documental. 

4. As Bibliotecas Escolares da Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva e da 

Escola Básica de Ribeira do Neiva deverão dispor, cada uma, de, pelo 

menos, um assistente operacional afeto exclusivamente ao seu serviço, 

preferencialmente, com formação específica nesta área ou com experiência 

na área das bibliotecas escolares. 

5. As bibliotecas utilizarão um software normalizado de gestão bibliográfica. 

Neste programa será efetuado o registo do tratamento documental, bem como 

o registo de empréstimos e utilização da biblioteca. 

6. A organização do espaço da Biblioteca Escolar deverá ser efetuada em zonas 

funcionais adequadas à especificidade dos seus utilizadores e a diferentes 

utilizações da documentação e recursos disponíveis, respeitando as diretrizes 

técnicas da Rede Bibliotecas Escolares. 
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7. A utilização dos diferentes espaços da biblioteca destina-se às atividades 

previstas no plano de atividades e de acordo com os seus objetivos. A 

utilização da biblioteca para atividades que limitem ou impeçam a utilização 

livre pelo público em geral ou não façam parte das suas funções está sujeita a 

requisição prévia em impresso próprio. Existem normas para reservas, 

limitações e exclusões temporárias na utilização de equipamentos, 

documentos ou espaços das Bibliotecas Escolares, que serão definidas no 

documento “Regimento de Utilização da Biblioteca Escolar”. 

8. A organização do fundo documental segue os princípios consagrados pela 

Rede de Bibliotecas Escolares em interligação com os preceitos concelhios 

definidos no documento “Manual de Procedimentos”. 

9. A utilização dos materiais e documentos das Bibliotecas Escolares é efetuada 

em acesso livre. O empréstimo de documentos das bibliotecas estará sujeito 

a limitações definidas nas normas de funcionamento da Biblioteca Escolar, 

tendo em conta as necessidades de gestão do fundo documental e tipologia 

de leitores. 

10. O não respeito pelas regras de empréstimos e reservas, utilização das 

Bibliotecas Escolares ou danos provocados nos documentos e materiais será 

alvo de penalizações definidas nas “Regimento de funcionamento da BE”. 

11. Em cada Biblioteca Escolar do Agrupamento é constituída uma equipa, 

coordenada por um professor designado pelo Diretor de acordo com a 

legislação em vigor. 

12. As equipas das Bibliotecas Escolares do agrupamento reúnem, formalmente, 

pelo menos uma vez por período letivo. As reuniões são convocadas 

ordinariamente pelo coordenador bibliotecário e extraordinariamente, por 

pedido escrito, de algum membro da Equipa da Biblioteca ou pelo Diretor. 

 

ARTIGO 9.º - COORDENADOR DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO 

1. Compete ao Coordenador das Bibliotecas do Agrupamento: 

a. A gestão do conjunto das bibliotecas existentes no Agrupamento; 
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b. Representar as Bibliotecas Escolares nas reuniões Interconcelhias 

convocadas pelo Coordenador Interconcelhio das Bibliotecas Escolares 

(CIBE); 

c. Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um 

relatório anual de autoavaliação a remeter ao Gabinete Coordenador 

da Rede de Bibliotecas Escolares com parecer prévio do conselho 

pedagógico. 

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

e. Promover a articulação com o professor bibliotecário das BEs do 

Agrupamento;  

f. Coordenar uma equipa, previamente definida pela Direção do 

Agrupamento;  

g. Promover o uso da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da 

escola; 

h. Favorecer o desenvolvimento das literacias designadamente da leitura 

e da informação e apoiar o desenvolvimento curricular; 

i. Elaborar em colaboração com as equipas o plano anual de atividades 

das BE do agrupamento. 

j. Representar as Bibliotecas Escolares nas reuniões Interconcelhias e 

concelhias (RBVV) solicitadas pelo Coordenador Interconcelhio das 

Bibliotecas Escolares (CIBE); 

k. Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um 

relatório anual de autoavaliação a remeter ao Gabinete Coordenador da 

Rede de Bibliotecas Escolares com parecer prévio do conselho 

pedagógico. 

2. O Coordenador da Equipa das Bibliotecas Escolares é designado pelo diretor 

de entre os professores bibliotecários e tem assento no conselho pedagógico. 

 

ARTIGO 10.º - PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 

1. O Professor Bibliotecário é selecionado de acordo com a legislação em vigor. 

2. Compete ao Professor Bibliotecário: 



Página 77| 119 

 
 

 

a. Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos do Agrupamento 

ou da escola não agrupada; 

b. Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos 

do Projeto Educativo, do Projeto Curricular de Agrupamento/ Escola e 

dos Projetos Curriculares de Turma; 

c. Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à(s) biblioteca(s); 

d. Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e 

pedagógica dos recursos materiais afetos à biblioteca; 

e. Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de 

informação, promovendo a sua integração nas práticas de professores 

e alunos; 

f. Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos 

hábitos e competências de leitura, da literacia da informação e das 

competências digitais, trabalhando colaborativamente com todas as 

estruturas do Agrupamento ou escola não agrupada; 

g. Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento 

curricular incluídas no plano de atividades ou Projeto Educativo do 

Agrupamento ou da escola não agrupada; 

h. Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de 

parceria com entidades locais; 

i. Participar nas reuniões Interconcelhias e concelhias (RBVV) solicitadas 

pelo Coordenador Interconcelhio das Bibliotecas Escolares (CIBE). 

 

ARTIGO 11.º - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 

1. No início de cada ano letivo, é criada uma equipa que coadjuva os 

professores bibliotecários. 

2.  Os professores bibliotecários constituem-se como uma equipa de trabalho e 

são corresponsáveis pela liderança e gestão das bibliotecas e serviço de 

biblioteca no Agrupamento. 

3. Os professores bibliotecários são coadjuvados no desenvolvimento das suas 

tarefas por outros elementos: 
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a. Docentes designados de acordo com a legislação em vigor; 

b. Coordenador(es) de estabelecimento do 1.º CEB/ JI ou outro docente 

do Agrupamento, para cada uma das escolas do 1.º CEB com BE; 

c. Assistente(s) operacional(ais), com perfil adequado à função; 

d. Alunos, pais e encarregados de educação ou outros membros da 

comunidade 

4. Os docentes que integram a Equipa da Biblioteca Escolar são designados 

pelo diretor do Agrupamento de entre os que disponham de competências nos 

domínios pedagógico, de gestão de projetos, de gestão da informação, das 

ciências documentais e das tecnologias de informação e comunicação. 

5. Na constituição da Equipa da Biblioteca Escolar, deve ser ponderada a 

titularidade de formação de base que abranja as diferentes áreas do 

conhecimento, de modo a permitir uma efetiva complementaridade de 

saberes. 

6. A equipa reúne ordinariamente uma vez por cada período letivo ou por 

convocatória do diretor sempre que se justifique. 

7.  Ao professor que assegura a coordenação da equipa responsável pela 

Biblioteca Escolar, bem como aos restantes membros da equipa, é fixado 

anualmente um horário, de acordo com a legislação em vigor e as orientações 

do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. 

8. O mandato do professor bibliotecário rege-se de acordo com a legislação em 

vigor e pode cessar a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

 

ARTIGO 12.º - COMPETÊNCIAS DAS EQUIPAS DA BE 

À equipa das Bibliotecas Escolares compete: 

1. Elaborar ou rever o seu regimento; 

2. Cumprir e fazer cumprir o respetivo regimento; 

3. Elaborar e executar o Plano Anual de Atividades, em articulação com os 

órgãos de gestão, as estruturas de orientação educativa e os serviços 

especializados de apoio educativo; 

4. Gerir, organizar e dinamizar as respetivas atividades; 



Página 79| 119 

 
 

 

5. Apoiar e formar os utilizadores da Biblioteca; 

6. Tratar toda a documentação de caráter bibliográfico existente no agrupamento 

de escolas em parceria com o SABE (serviço de apoio às bibliotecas 

escolares);  

7. Divulgar aquisições e/ ou ofertas bibliográficas, através de boletins 

informativos, sempre que se justifique; 

8. Organizar o serviço de leitura presencial, o serviço de empréstimo 

domiciliário, o serviço de empréstimo para aulas, a Biblioteca Itinerante e o 

LLD; 

9. Realizar o tratamento técnico/ documental; 

10. Zelar pela conservação do espaço e pela correta utilização de todo o 

equipamento e fundo documental, de forma a mantê-los agradáveis e 

funcionais; 

11. Proceder à avaliação do trabalho desenvolvido. 

 

ARTIGO 13.º - FUNÇÕES DO ASSISTENTE OPERACIONAL AO SERVIÇO DA BE 

São funções do assistente operacional ao serviço da BE: 

1. O atendimento e apoio aos utilizadores; 

2. O controlo da leitura presencial, do acesso aos equipamentos audiovisuais e 

informáticos, do empréstimo domiciliário ou de apoio às aulas; 

3. Manutenção da ordem e a disciplina entre os utentes; 

4. Comunicação ao Coordenador sobre atraso, o desaparecimento ou a 

danificação de qualquer documento ou equipamento, indicando, sempre que 

possível a(s) pessoa(s) responsável(veis); 

5. Colaboração com a Equipa da BE no tratamento técnico dos documentos 

(registos, carimbagens, cotação, arrumação, informatização, outras); 

6. Gestão da impressão de trabalhos dos alunos; 

7. Colaboração com a Equipa da BE na preparação das atividades da Biblioteca; 

8. O zelo pela manutenção dos espaços e dos equipamentos (limpeza e 

arrumação das instalações, equipamentos e documentos da BE). 
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ARTIGO 14.º - PARCERIAS 

A Biblioteca Escolar deverá estar aberta à cooperação com instituições oficiais e 

particulares diversas. É fundamental a parceria estabelecida com a Biblioteca 

Municipal no âmbito da qual funciona o grupo de trabalho concelhio. A 

institucionalização desta parceria estabeleceu-se através de protocolo próprio. 

São também parcerias fundamentais das Bibliotecas Escolares as que 

estabelecem com a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura. 

 

ARTIGO 15.º - UTILIZADORES 

1. São utilizadores da Biblioteca Escolar todos os membros da comunidade 

educativa – alunos, professores e assistentes operacionais, bem como, Pais e 

Encarregados de Educação. 

2. Poderão ainda ser utilizadores, em condições específicas membros da 

comunidade local devidamente identificados e autorizados pelo Diretor. 

3. Os utilizadores têm o direito a usufruir de todos os recursos e serviços 

prestados pela Biblioteca Escolar, constantes no regimento da mesma. 

4. Os utilizadores devem respeitar as normas constantes neste regulamento e 

do Regimento Interno da Biblioteca Escolar. 

5. As orientações específicas sobre a utilização da Biblioteca Escolar – seus 

serviços e coleção – encontram-se no Regimento Interno da BE. 

 

ARTIGO 16.º - DIREITOS DOS UTILIZADORES 

Os Utilizadores têm direito a:  

1. Usufruir de todos os serviços da Biblioteca; 

2. Solicitar o apoio dos assistentes operacionais e docentes da equipa da 

Biblioteca; 

3. Apresentar críticas, sugestões e reclamações. 
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ARTIGO 17.º - DEVERES DOS UTILIZADORES 

Os Utilizadores têm o dever de: 

1. Cumprir as normas em vigor, nomeadamente as deste Regulamento e as do 

Regimento Interno da Biblioteca; 

2. Fazer uso correto das instalações e equipamentos disponíveis; 

3. Manter em bom estado de conservação os documentos que lhes forem 

facultados; 

4. Preencher os impressos que lhes forem solicitados, quer para fins de 

inscrição, quer para fins estatísticos; 

5. Cumprir o prazo estipulado para utilização dos equipamentos ou devolução de 

documentos; 

6. Respeitar as indicações que lhes forem dadas pelos Funcionários ou 

Professores da Equipa das Bibliotecas Escolares. 

 

SUBSECÇÃO II - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

 A Educação para a Saúde é um serviço especializado que visa a promoção da 

saúde da comunidade escolar. 

 

ARTIGO 2.º - OBJETIVOS 

1. Fomentar o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis; 

2. Contribuir para a tomada de decisões saudáveis; 

3. Prevenir comportamentos de risco; 

4. Promover a saúde da comunidade escolar através de ações de vigilância; 

5. Promover a capacidade de resiliência; 

6. Promover a autorresponsabilização dos jovens pela sua saúde; 

7. Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a 

articulação dos diferentes conhecimentos disciplinares e não disciplinares; 
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8. Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das medidas 

preventivas, visando o melhor estado de saúde física, mental e social; 

9. Sensibilizar os diversos elementos da comunidade educativa para a 

necessidade da Educação para a Saúde, fomentando a sua participação ativa 

e envolvimento neste projeto; 

10. Fomentar o envolvimento com a comunidade, através da participação do 

Agrupamento em projetos e programas relacionados com a saúde. 

 

ARTIGO 3.º - COORDENAÇÃO/ COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR 

1. A Educação para a Saúde é coordenada por um docente designado pelo 

Diretor por um período de um ano.  

2. Elaborar o «Plano de Ação» tendo em conta as recomendações de saúde da 

legislação em vigor; 

3. Apresentar propostas para o Plano Anual de Atividades, no âmbito da 

Educação para a Saúde; 

4. Articular com entidades, técnicos e especialistas externos aos Agrupamento; 

5. Avaliar a implementação do Projeto no Agrupamento; 

6. Elaborar relatórios intercalares das atividades realizadas no período; 

7. Elaborar um relatório de atividades no final do ano letivo. 

 

ARTIGO 4.º - COMPOSIÇÃO 

 A equipa PES do Agrupamento deverá ter na sua constituição: 

a. Representante da educação Pré-escolar; 

b. Um representante de cada ciclo de ensino; 

c. Um representante do SPO; 

d. Elemento da direção responsável pela área de alunos. 

 

ARTIGO 5.º - COMPETÊNCIAS DA EQUIPA PES 

1. Implementar o Projeto de Educação para a Saúde; 
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2. Acompanhar e concretizar o plano de ação do PES; 

3. Dinamizar as atividades PES; 

4. Assegurar a aplicação dos conteúdos curriculares; 

5. Promover a articulação interciclos; 

6. Organizar e disponibilizar materiais de apoio aos docentes, no âmbito da 

educação para a Saúde; 

7. Organizar iniciativas de complemento curricular; 

8. Apoiar os parceiros técnicos no desenvolvimento do plano de ação. 

9. Promover o envolvimento da comunidade educativa. 

 

SUBSECÇÃO III - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

Os Serviços de Psicologia e Orientação são serviços especializados, assegurados 

por Técnicos superiores com formação em Psicologia Escolar, devendo a sua 

ação promover o desenvolvimento integral dos alunos adequando as respostas 

educativas às necessidades dos mesmos. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS 

1. Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos; 

2. Conceber e participar na definição de estratégias e na aplicação de 

procedimentos de orientação educativa que promovam o acompanhamento 

do aluno ao longo do seu percurso escolar;  

3. Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e 

apoio dos alunos, promovendo a cooperação de Professores, Pais e 

Encarregados de Educação em articulação com os recursos da comunidade;  

4. Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar, tendo 

em vista a elaboração de programas educativos individuais, acompanhando a 

sua concretização; 

5.  Desenvolver atividades de orientação escolar e profissional; 
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6. Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de 

investigação e em ações de formação do pessoal docente e não docente; 

7. Colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a 

melhoria do sistema educativo e acompanhar o desenvolvimento de projetos; 

8. Elaborar o seu Plano de Atividades; 

9. Participar nas reuniões do conselho pedagógico. 

 

ARTIGO 3.º - FUNCIONAMENTO 

1. Os Serviços de Psicologia e Orientação possuem as suas instalações na 

escola sede do agrupamento. 

2. Os profissionais que integram estes serviços dispõem de autonomia técnica e 

científica. 

3. Os serviços desenvolvem a sua atividade de acordo com um plano anual que 

integra o Plano anual de atividades do Agrupamento. 

4. Os Serviços de Psicologia e Orientação funcionam em plena articulação com 

o Diretor, órgãos de direção e gestão do Agrupamento, estruturas de 

orientação educativa, educação especial e encarregados de educação. 

5. Os Serviços de Psicologia e Orientação articulam a sua intervenção com 

outras estruturas externas do meio local como: 

a. Autarquias, Centro de Saúde, IEFP – Centro de Emprego e Formação 

Profissional, CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e 

outras entidades que se considerem pertinentes. 

 

SUBSECÇÃO IV - CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM (CAA)  

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos 

recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. 



Página 85| 119 

 
 

 

ARTIGO 2.º - OBJETIVOS 

1. O centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e 

estruturas da escola, tem como objetivos gerais: 

2. Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem: 

a. Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma 

a que a que pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 

b. Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

c. Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação 

para as diversas componentes do currículo; 

d. Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os 

processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto 

escolar; 

e. Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e 

interação, fomentadoras da aprendizagem; 

f. Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

ARTIGO 3.º - FUNCIONAMENTO 

1. A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem é subsidiária 

da ação desenvolvida na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os 

agentes educativos, nomeadamente o docente de educação especial.  

2. O centro de apoio à aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se 

no contínuo de respostas educativas disponibilizadas pela escola. 

3. Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas 

adicionais  de suporte à aprendizagem sejam previstas nas alíneas b), d) e e) do 

nº 4 do artigo 10º, é garantida, no centro de apoio à aprendizagem, uma resposta 

que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos 

educativos, com vista à inclusão. 

4. O centro de apoio à aprendizagem funciona nos seguintes espaços: 

a. Sala 2.10 (Laboratório para a Vida) (EBMRN) 

b. Sala 2.13 (EBMRN) 

c. Sala 202 B (EBRN) 
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d. Gabinete (EBRN) 

e. Salas de aprendizagem pela arte (instaladas no âmbito dos projetos CIM) 

 

SUBSECÇÃO V - GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO (GIAA) 

 

ARTIGO 1.º - OBJETO 

1. O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) é um espaço de 

informação e apoio no âmbito da educação para a saúde e educação sexual, 

com o objetivo geral de promover a saúde integral dos jovens nas várias 

dimensões do bem-estar físico, mental e social. 

 

ARTIGO 2.º - MISSÃO 

1. O Gabinete de Integração e Apoio ao Aluno, com base numa metodologia de 

abordagem individual, de preferência, apoiada num ambiente de confiança 

entre os intervenientes, tem como missão contribuir para o crescimento 

harmonioso e global do aluno e para a integração escolar e social, 

constituindo-se, ainda, como um observatório da vida na escola ao detetar as 

problemáticas que afetam o aluno e propor a reflexão sobre as mesmas, 

apoiando os órgãos de gestão no planeamento de intervenções futuras. 

 

ARTIGO 3.º - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 

1. Constituem a equipa do Gabinete de Integração e Apoio ao Aluno:  

a. Coordenador do Projeto Educação para a Saúde (PES) que coordena a 

equipa;  

b. Coordenador dos Diretores de Turma; 

c.  Representante de pais/encarregados de educação; 

d. Equipa de Profissionais de Saúde;  

e. Serviço de Psicologia e Orientação;  
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f. Representante do Ministério da Educação na Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens; 

g. Professores dos diferentes grupos disciplinares destacados na sua 

componente não letiva. 

 

ARTIGO 4.º - COMPETÊNCIAS 

1. Compete a este gabinete, em articulação com o(a) diretor(a) de turma / 

professor titular de turma, e a ação tutorial, o acompanhamento pedagógico, a 

participação na formação pessoal e social na prossecução dos objetivos de 

integração e da boa convivência escolar, nos seguintes termos: 

a. Realizar o acolhimento do aluno e informá-lo sobre a atuação do GIAA. 

b. Preencher a Ficha de Acolhimento Individual do aluno. 

c. Orientar o aluno na vida escolar. 

d. Desenvolver atividades de acordo com o Âmbito e Missão do GIAA 

(Colóquios, palestras, ações de curta duração…); 

e. Organizar o dossiê técnico-pedagógico do aluno. 

2. Compete, ainda, ao gabinete elaborar relatórios anuais com vista à deteção 

das problemáticas e à reflexão sobre as mesmas, apoiando os órgãos de 

gestão no planeamento de intervenções futuras. 

 

ARTIGO 5.º - ACESSO AO GIAA 

1. Acesso ao GIAA através de:  

a. Alunos que voluntariamente se dirijam ao GIAA nos horários 

previamente definidos; 

b. Com marcação prévia: 

i. Por solicitação do Diretor de Turma; 

ii. Por solicitação de outros elementos da comunidade educativa; 

1. O primeiro contacto é agendado com o Coordenador do GIAA 

de acordo com a disponibilidade dos intervenientes; 
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2. Os atendimentos seguintes, se necessário, são agendados 

pelo Professor/ Técnico que fez a primeira intervenção. 

 

ARTIGO 6.º - TIPOS DE ATENDIMENTO 

1. O atendimento pode ser feito das seguintes formas: 

a. Individual; 

b. Em grupo (turma, família, amigos, entre outros); 

2. O atendimento pode ser: 

a. Presencial; 

b. Através de correio eletrónico; 

c. Através da caixa de correio situada em local próprio, nas instalações 

das escolas.  

 

SECÇÃO II - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. Os Serviços Administração Escolar são chefiados por um Coordenador 

Técnico nos termos da legislação aplicável. 

2. Os Serviços Administração Escolar desempenham tarefas de secretaria e 

administração nas seguintes áreas funcionais: 

a. Professores; 

b. Alunos; 

c. Pessoal não docente; 

d. Serviços de Acão Social Escolar; 

e. Contabilidade; 

f. Tesouraria; 

g. Expediente geral. 

3. O horário de funcionamento dos Serviços Administração Escolar será fixado 

pelo Chefe de Serviços de Administração Escolar em conformidade com a 

legislação em vigor e afixado em local visível por todos os utentes. 
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SECÇÃO III - OUTROS RECURSOS EDUCATIVOS 

 

SUBSECÇÃO I - PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS 

 

ARTIGO 1.º - OBJETO 

1. O estabelecimento de normas relativas à administração e funcionamento dos 

Pavilhões Gimnodesportivos constitui o objeto do Presente Regulamento. 

 

ARTIGO 2.º - FINALIDADE 

1. O Pavilhão Gimnodesportivo é uma infraestrutura desportiva generalista 

que se presta à realização das mais diversas atividades pelos mais variados 

utilizadores, possuindo especialidades para a prática de modalidades de 

interior. 

2. A sua utilização está destinada, preferencialmente: 

a. Aos alunos do Agrupamento em atividades letivas; 

b. Aos alunos do Agrupamento em atividades extracurriculares inseridas 

no plano anual de atividades; 

c. A atividades dos alunos programadas e devidamente autorizadas; 

d. Ao pessoal docente e pessoal não docente do Agrupamento; 

e. A entidades com Protocolo estabelecido com o Agrupamento; 

f. Ao público em geral. 

 

ARTIGO 3.º - ACESSO 

1. A utilização dos Pavilhões está reservada às respetivas Escolas deste 

Agrupamento todos os dias úteis, durante o horário escolar e, também, noutro 

horário, desde que as atividades estejam integradas no plano anual de 

atividades. 
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2. Para a utilização dos pavilhões por parte do pessoal docente, pessoal não 

docente, entidades com protocolo estabelecido com o Agrupamento e público 

em geral o horário é o seguinte: 

a. Dias úteis, das 18:00 às 22:00 horas; 

b. Sábados, domingos, feriados e período de férias a definir com o Diretor 

do Agrupamento. 

 

ARTIGO 4.º - REGRAS DE UTILIZAÇÃO 

1. Os utilizadores dos Pavilhões devem observar os seguintes pontos: 

a. Apresentar-se devidamente equipados, designadamente com calçado 

desportivo apropriado, em boas condições de higiene e, em caso 

algum, poderá ser o mesmo que é utlizado no exterior. 

b. Demonstrar um comportamento de máxima correção. 

c. Seguir rigorosamente as indicações que são dadas pelo Assistente 

Operacional em serviço, no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

2. Os utilizadores são responsáveis perante a Direção do Agrupamento, pela 

disciplina, pelo uso do material desportivo adequado, pela boa utilização das 

diversas instalações desportivas, bem como pelos prejuízos que advenham 

da sua inadequada utilização. 

 

ARTIGO 5.º - SANÇÕES 

1. O incumprimento do estipulado neste Regulamento implica a exclusão 

imediata dos prevaricadores e à proibição da entrada nas instalações pelo 

prazo achado conveniente pelo Diretor do Agrupamento. 

 

ARTIGO 6.º - PREJUÍZOS CAUSADOS 

1. Os responsáveis pelos prejuízos causados nos Pavilhões terão de suportar 

as despesas inerentes à sua plena recuperação. 
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2. A escola não se responsabilizará por quaisquer objetos desaparecidos nos 

Pavilhões, assim como por acidentes aí ocorridos. 

 

ARTIGO 7.º - PROIBIÇÕES 

1. De acordo com a alínea e), do artigo 7º da Lei nº 52/2013 de 25 de julho, é 

proibida a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 

desportivos. 

2. De acordo com as alíneas a), b), e), f), g), e m) do nº1, do artigo 4º da Lei n.º 

109/2015 de 26 de agosto, é proibido o uso de tabaco nos recintos 

desportivos fechados. 

3. De acordo com o nº 3 do artigo 4º da Lei n.º 109/2015 de 26 de agosto, é 

ainda proibida utilização de cigarros eletrónicos com nicotina, ou seja, 

produtos que podem ser utilizados para consumir vapor por meio de boquilha, 

e que contenham nicotina ou qualquer componente desse produto. 

 

ARTIGO 8.º - PEDIDOS DE UTILIZAÇÃO 

1. Os pedidos de utilização dos Pavilhões deverão ser solicitados por escrito ou 

correio eletrónico ao Diretor do Agrupamento, indicando os seguintes dados: 

a. Identificação de Entidade/ Grupo; 

b. Modalidade que pretende praticar; 

c. Horário e dias preferenciais 

d. Número provável de participantes. 

 

ARTIGO 9.º - FORMALIZAÇÃO/ TAXAS 

1. O ato será formalizado com um contrato/protocolo assinado por ambas as 

partes. 

2. A taxa a pagar será definida no início de cada ano pelo Conselho 

Administrativo. 
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3. As isenções que se vierem a estabelecer serão decididas pelo Diretor do 

Agrupamento. 

 

SUBSECÇÃO II - SALA DE ESTUDO 

 

ARTIGO 1.º - ÂMBITO E OBJETO 

1. O desenvolvimento do espaço “Sala de Estudo” enquadra-se no disposto no 

Artigo 6º do Despacho normativo nº 4-A/2016, de 16 de julho. 

2. O presente documento regulamenta a organização e o funcionamento das 

Salas de Estudo das Escolas com 2º e 3º Ciclos do Agrupamento de Escolas 

de Moure e Ribeira do Neiva e aplica-se a todos os elementos do 

Agrupamento que frequentam ou exercem funções este espaço. 

 

ARTIGO 2.º - DEFINIÇÃO 

1. Pretende-se que a Sala de Estudo (SE) seja um espaço com um ambiente 

educativo diferente daquele a que o aluno está habituado a vivenciar nas 

áreas curriculares disciplinares, aproveitando o seu tempo livre de forma 

construtiva e enriquecedora. Assim, o aluno pode receber um apoio 

individualizado ou em pequenos grupos, proporcionado por um grupo de 

professores que o ajudarão a colmatar algumas lacunas manifestadas. 

2. Para além deste apoio personalizado, o aluno poderá ainda estudar e realizar 

os seus trabalhos autonomamente, com possibilidade de acesso a materiais 

variados: manuais, gramáticas, dicionários, computadores ou até mesmo 

sítios interessantes na Internet. 

 

ARTIGO 3.º - OBJETIVOS 

1. Proporcionar um espaço de diálogo e debate que fomente a autonomia e a 

autoconfiança, partilhando saberes e experiências; 

2. Melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos; 
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3. Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos programáticos das diversas áreas 

curriculares; 

4. Colmatar as dificuldades ao nível da compreensão oral e escrita; 

5. Promover o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de trabalho 

autónomo ou em grupo; 

6. Favorecer o desenvolvimento de técnicas de interpretação, análise, síntese, 

recolha de informação, tratamento de dados, resolução de problemas, etc. 

7. Fomentar a participação dos alunos na vida escolar através de uma ocupação 

construtiva dos tempos livres; 

8. Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade social e pessoal; 

9. Partir da troca de experiências entre professores das várias disciplinas, numa 

perspetiva transdisciplinar e ir ao encontro das reais dificuldades (de base e 

gerais) dos alunos; 

10. Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares 

individuais ou em grupo, nomeadamente trabalhos de casa, exercícios de 

aplicação e consolidação das matérias lecionadas; 

11. Proporcionar orientação e apoio no estudo individual: revisão de matérias 

estudadas, organização de apontamentos e pesquisa de informação; 

12. Possibilitar o apoio especializado para esclarecimento de dúvidas sobre 

assuntos já abordados nas aulas; 

13. Estimular práticas de entreajuda entre alunos. 

 

ARTIGO 4.º - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento, os professores envolvidos nesta atividade e a 

disciplina que lecionam, encontram-se divulgados em locais estratégicos da 

escola e na página online do Agrupamento. 

Estas informações deverão ser facultadas pelo Diretor de Turma aos alunos e 

respetivos encarregados de educação, no início do ano letivo. 

Estes tempos devem constar do horário dos docentes desde o início do ano letivo. 
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ARTIGO 5.º - PÚBLICO-ALVO 

1. São destinatários, todos os alunos da escola; 

2. Permite a utilização por todos os alunos da Escola em todas as situações em 

que disponham de tempo livre, nomeadamente horas livres, tendo como limite 

a capacidade de acolhimento. 

 

ARTIGO 6.º - ACESSO 

1. O acesso dos alunos à Sala de Estudo funciona em diferentes modalidades: 

a. Regime aberto: 

 O aluno dirige-se a este espaço de forma autónoma e de livre 

vontade; 
b. Regime Fechado:  

 De frequência obrigatória, por proposta de qualquer docente do 

Conselho de Turma e de acordo com o horário de funcionamento; 

 De frequência obrigatória por proposta do encarregado de 

educação. 

 

ARTIGO 7.º - RECURSOS HUMANOS 

1. A Sala de Estudo é coordenada por um docente designado pelo diretor a 

quem compete:  

a. Divulgar, junto da comunidade escolar, informação relativa à Sala de 

Estudo; 

b. Dar resposta às solicitações dos alunos e encarregados de educação; 

c. Organizar o processo de registo dos alunos; 

d. Organizar o inventário do material existente e zelar pela sua 

conservação; 

e. Promover a cooperação entre os professores que constituem a equipa 

da Sala de Estudo; 

f. Apresentar relatório anual de avaliação ao diretor do Agrupamento; 

g. Apoiar os professores do Agrupamento da equipa da Sala de Estudo; 
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h. Instruir os funcionários e acompanhar a sua atividade; 

i. Apreciar e considerar todas as sugestões e críticas relativamente ao 

funcionamento da Sala de Estudo apresentadas por alunos, 

professores e funcionários; 

j. Assegurar a articulação entre a Sala de Estudo e as restantes 

estruturas de desenvolvimento educativo do Agrupamento; 

k. Avaliar as atividades. 

2. A SE é constituída por uma equipa de docentes a quem compete: 

a. Conhecer integralmente os pressupostos do presente documento; 

b. Colaborar com o Coordenador da Sala de Estudo; 

c. Realizar um trabalho de equipa de modo a que a rotatividade ou 

alternância de professores não provoque rotura ou quebras de 

continuidade no trabalho dos alunos; 

d. Participar, em todos os momentos previstos, na planificação e 

avaliação das atividades e, sempre que os resultados o justifiquem, 

apresentar sugestões para a reformulação do projeto; 

e. Mostrar disponibilidade face às solicitações e necessidades dos alunos; 

f. Apoiar os alunos nas suas tarefas escolares (trabalhos de casa, 

trabalhos de grupo, pesquisas, preparação para testes, outros) tendo 

sempre em conta as indicações e perspetivas adotadas nas disciplinas 

curriculares; 

g. Apoiar os alunos ao nível de técnicas e métodos de estudo, pesquisa e 

consulta bibliográfica; 

h. Articular com a biblioteca sempre que os trabalhos em curso requeiram 

recursos daquele setor (responsabilizando os alunos pela requisição e 

devolução dos materiais utilizados); 

i. Prestar apoio aos alunos sempre que estes necessitem de utilizar 

computadores e outros materiais de informática; 

j. Colaborar, sempre que necessário, na atualização dos recursos 

existentes, bem como na conceção de novos instrumentos de trabalho; 

k. Elaborar uma listagem de materiais mais solicitados pelos alunos para 

eventual aquisição; 
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l. Fomentar um ambiente propício ao trabalho educativo; 

m. Responsabilizar os alunos pelo cumprimento das regras de 

funcionamento dos espaços escolares; 

n. Zelar pela manutenção dos equipamentos e materiais; 

o. Registar, em documento próprio, o sumário das atividades 

desenvolvidas; 

p.  Registar, em documento próprio, as presenças dos alunos; 

q. Estar presente nos espaços da SE durante o seu horário estabelecido; 

r. Fazer cumprir este regulamento. 

 

ARTIGO 8.º - DIREITOS DOS ALUNOS 

1. Os alunos têm o direito de: 

a. Conhecer o regulamento da SE e ser esclarecidos quanto ao seu 

conteúdo; 

b. Usufruir de um ambiente de trabalho sereno e agradável; 

c. Ser apoiados nas tarefas escolares de acordo com o calendário da SE 

afixado; 

d. Utilizar todos os materiais didáticos que se encontrem ao seu dispor na 

SE; 

e.  Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento da SE. 

 

ARTIGO 9.º - DEVERES DOS ALUNOS 

1. Conhecer e respeitar todas as normas de funcionamento da Sala de Estudo. 

2. Acatar as chamadas de atenção e instruções dadas pelos professores e 

funcionários. 

3. Entrar de forma ordeira e educada, evitando perturbar as atividades a 

decorrer na SE. 

4. Manter silêncio durante a utilização da SE. 
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5. Em caso da realização de trabalhos em grupo, o diálogo e discussão entre os 

alunos deverá centrar-se no tema e assuntos relativos às tarefas a realizar, 

sem perturbar o bom ambiente da sala e o trabalho de todos os presentes. 

6. Manter em bom estado de conservação o mobiliário e os materiais 

disponibilizados (livros, documentos, computador, etc.). 

7. Responsabilizar-se pela devolução de todos os materiais utilizados. 

8. Sair da sala de forma ordeira e disciplinada. Cumprir as normas presentes no 

RI do Agrupamento, que possam estar omissas neste documento. 

9. Cumprir as normas presentes no RI do Agrupamento, que possam estar 

omissas neste documento. 

 

ARTIGO 10.º - INTERDIÇÕES 

1. Na Sala de Estudo não é permitido:  

a. Falar alto; 

b. Fazer barulho; 

c. Consumir alimentos e/ ou bebidas (excetuando água); 

d. Danificar o mobiliário; 

e. Anotar, dobrar, riscar ou danificar de qualquer outra forma os 

documentos; 

f. Permanecer na sala de estudo faltando deliberadamente a atividades 

letivas; 

g.  Utilizar aparelhos eletrónicos alheios ao trabalho escolar; 

h. Anotar, dobrar, riscar ou danificar os livros. 

 

ARTIGO 11.º - AVALIAÇÃO 

1. Reunião periódica destinada a monitorizar o funcionamento da sala. 

2. Análise dos documentos mencionados anteriormente e através de outras 

formas, tais como inquéritos de opinião. 
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3. No fim de cada período escolar será feito um estudo da sua frequência, do 

tipo de apoio dispensado, das observações feitas pelos seus utentes (alunos 

e professores). 

4. Em julho será feito um Relatório Final a apresentar em Conselho Pedagógico. 

 

ARTIGO 12.º - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. As dúvidas e omissões que dizem respeito ao funcionamento da Sala de 

Estudo serão supridas por deliberação do órgão de gestão. 

2. Este regimento será exposto na Sala de Estudo, em local visível 

 

 

SUBSECÇÃO III - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ASE 

 

ARTIGO 1.º - PRINCÍPIOS E COMPETÊNCIAS 

1. A Ação Social Escolar destina-se a assegurar apoios a todos os alunos no 

acesso à escola e à sua frequência, possibilitando o efetivo cumprimento da 

escolaridade obrigatória (e a continuação dos estudos para além destas), 

através do apoio prestado aos alunos mais carenciados. 

2. Adotar todos os procedimentos relativos à gestão dos subsetores Transportes 

Escolares, Seguro Escolar, Bufete, Bar de Professores, Papelaria, Auxílios 

Económicos, Leite Escolar, Refeitório. 

 

ARTIGO 2.º - COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS 

1. Organizar os serviços de papelaria, bufete e refeitório. 

2. Organizar os processos de candidatura dos alunos que se candidatem a 

subsídios ou bolsas de estudo. 

3. Assegurar uma adequada informação dos apoios complementares aos alunos 

e encarregados de educação. 

4. Organizar os processos referentes aos acidentes escolares dos alunos. 
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5. Organizar os processos referentes aos transportes escolares. 

 

ARTIGO 3.º - ASSISTENTES TÉCNICOS - COMPETÊNCIAS 

1. Sem prejuízo do disposto na lei, são competências do Técnico de Acão Social 

Escolar: 

a. Receber todos os pais e encarregados de educação, professores, 

funcionários e alunos, tratando-os sempre de forma correta (recebendo 

destes tratamento idêntico); 

b. Inventariar as carências e os recursos necessários no domínio do apoio 

socioeducativo; 

c. Guardar sigilo relativamente a todos os assuntos tratados (dada a 

natureza confidencial dos mesmos); 

d. Com base nos documentos apresentados e em informações obtidas 

(através dos encarregados de educação, diretor de turma…) colaborar 

na decisão com o Coordenador da Acão Social Escolar (Adjunto da 

Direção), sobre a atribuição dos auxílios económicos diretos e 

alimentares aos alunos carenciados; 

e. Colaborar na seleção de material escolar vendido na papelaria da 

escola. 

 

ARTIGO 4.º - ASSISTENTES TÉCNICOS - PROCEDIMENTOS GERAIS 

1. Executar o programa informático do ASE. 

2. Organizar os serviços de refeitório, bufete e papelaria e orientar o pessoal que 

neles trabalha, de forma a melhorar a qualidade dos serviços. 

3. Elaborar os mapas mensais e trimestrais, relativos aos setores e enviar para a 

DGEsTE. 

4. Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios 

ou bolsas de estudo. 

5. Organizar e assegurar a informação dos apoios complementares aos alunos, 

aos Encarregados de Educação e aos Professores/ Diretores de Turma. 
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6. Em caso de acidente escolar, proceder ao encaminhamento dos alunos e 

organizar os respetivos processos. 

7. Organizar e planear os Transportes Escolares em colaboração com a 

autarquia. 

8. Planear e requisitar os produtos necessários para os vários setores, bem 

como as requisições oficiais, assegurando o bom funcionamento e boa gestão 

de todos os setores. 

9. Contabilidade do ASE e Livro-caixa. 

10. Elaboração da Conta de Gerência. 

11. Gestão do Leite Escolar. 

 

ARTIGO 5.º - MODALIDADES DE APOIO 

1. Alimentação e nutrição: Refeitório: a refeição (completa e equilibrada nos 

seus elementos constituintes) é posta à disposição dos alunos; os alunos 

apoiados têm a refeição gratuita ou comparticipada em 50%, conforme o 

escalão de capitação. 

a. O funcionamento do refeitório escolar visa assegurar uma alimentação 

equilibrada e adequada às necessidades da população escolar, 

segundo os princípios dietéticos preconizados pelas normas de 

alimentação definidas pelo Ministério da Educação e com a 

observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que 

estão sujeitos os géneros alimentícios previstos na lei. 

b. Podem ser servidas dietas, quando devidamente justificadas por 

prescrição médica, efetuadas com os alimentos previstos para a 

confeção de cada dia. 

c. O preço das refeições é atualizado anualmente pela DGEsTE. No início 

de cada ano letivo, afixar-se-á nos painéis, os preços estabelecidos. 

d. As ementas são afixadas semanalmente. 

e. As refeições são pagas (validadas) na papelaria e quiosques na 

véspera ou no próprio dia. Neste caso, o pagamento só é permitido até 

às dez horas e trinta minutos e implica o pagamento uma multa. 
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f. É expressamente proibida a entrada de alunos no refeitório que não 

tenham validado a sua refeição ou devidamente autorizados pela 

Direção ou Serviços do ASE. 

g. O horário é definido pelo órgão de gestão da Escola e deverá ser 

afixado em local visível. 

h. Podem utilizar o refeitório os alunos, os professores e os elementos do 

pessoal não docente, bem como situações excecionais devidamente 

autorizadas pelo diretor. 

i. Os utilizadores deverão comportar-se de forma a manter o refeitório 

limpo, colocando, no final da refeição, o tabuleiro no local destinado 

para o efeito. 

j. Os funcionários que exercem funções neste serviço devem cumprir as 

normas de higiene, segurança e confeção legalmente previstas. 

k. Quaisquer estragos ou distúrbios serão da responsabilidade daqueles 

que os praticarem, ficando sujeitos às sanções previstas no R.I. 

l. No 1º ciclo a gestão financeira das refeições é assegurada pelas 

Juntas de Freguesia e a sua monitorização é efetuada pelo(a) 

Coordenador(a) de Estabelecimento/ Professor(a) Titular de Turma em 

articulação com a direção do agrupamento. 

m. Tomada a refeição, o utente deverá abandonar o refeitório. 

n. As refeições que são encomendadas e que não são servidas, por 

orientação da DGEsTE (Direção Geral dos Estabelecimentos de 

Educação) obrigam, em caso de reincidência, às seguintes medidas: 

i. Completamento do valor real da refeição (com o limite de € 1,68). 

ii. Se o valor não for pago ter-se-á que desencadear, numa situação 

de último recurso, um procedimento para impedir a aquisição de 

novas senhas até ser dado cumprimento à medida aplicada. 

iii. Admite-se que possam ser estabelecidos outros contactos, 

nomeadamente com a Comissão de Proteção a Crianças e 

Jovens (CPCJ) se for considerado que a situação indicia a 

possibilidade de negligência dos EE face ao seu educando. 
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2. Auxílios Económicos: englobam o apoio financeiro aos alunos carenciados, 

para atenuar os encargos decorrentes da frequência escolar – com livros e 

material escolar, atividades de complemento curricular. 

a. O escalão de apoio em que o agregado familiar se integra é 

determinado pelo seu posicionamento nos escalões de rendimento 

para atribuição de abono de família. 

b. Os encarregados de educação devem fazer prova do escalão de abono 

de família junto dos serviços de Administração Escolar, mediante 

entrega de documento emitido pelo serviço competente da segurança 

social. 

c. Procedimentos a adotar: 

Manuais Escolares 

i. O apoio a conceder ao aluno para manuais escolares, no âmbito 

da Ação Social Escolar e de acordo com o escalão que integra é 

sempre feito a título de empréstimo, ocorrendo a comparticipação 

para a aquisição de novos manuais só depois de esgotado o 

recurso à bolsa de manuais escolares criada e gerida no 

Agrupamento. 

ii. Os alunos beneficiários de manuais escolares dos 2º e 3º ciclos, 

têm que devolver à escola os manuais escolares, referentes às 

disciplinas dos diferentes anos de escolaridade, cuja aquisição foi 

comparticipada pela ação social escolar, no final do ano letivo nos 

seguintes termos: 

1. A devolução à escola ou agrupamento dos manuais escolares 

postos à disposição do aluno ou cuja aquisição foi 

comparticipada pela ação social escolar ocorre no final do 

ciclo de estudos, relativamente a todos os manuais 

escolares correspondentes aos anos de escolaridade do 

ciclo em que o aluno beneficiou do apoio. 

2. O dever da devolução a que se refere o presente artigo recai 

sobre o encarregado de educação. A não devolução dos 

respetivos manuais e/ou a sua devolução em estado de 
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conservação que impossibilite a sua reutilização, implica a 

impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no ano 

letivo seguinte, nesta ou noutra escola a frequentar. 

 

Transportes Escolares: 

A sua organização e financiamento são da competência da Câmara 

Municipal de Vila Verde, cabendo ao Ministério da Educação o 

controlo técnico-pedagógico; têm direito ao transporte escolar os 

alunos que residam a mais de 3Km da escola; o transporte escolar é 

gratuito para os alunos dentro da escolaridade obrigatória. 

 

Leite Escolar: 

Este programa, conforme legislação em vigor, tem finalidades 

educativas e de saúde. Deve ser distribuído pelos discentes do 1º 

ciclo e JI em sala de aula. 

i. Compete ao agrupamento os cuidados necessários em matéria de 

higiene, conservação e garantia das boas condições em que o 

leite é distribuído. 

ii. As verbas necessárias à execução deste Programa são 

atribuídas aos agrupamentos de escolas pela DGEsTE 

despectiva, no âmbito do financiamento das medidas de Acão 

social escolar previstas na legislação em vigor. 

iii. O Reg. (CE) Nº 657 de 2008 da Comissão de 10 de Julho, 

determina, no art.º. 16º, - “todos os estabelecimentos de ensino 

devem afixar em permanência o cartaz, que faz referência ao 

regime europeu de distribuição de leite às escolas”. 

iv. As Escolas e Jardins-de-Infância devem guardar durante 5 anos 

os documentos Controlo do IFAP comprovativos da aquisição e 

do consumo do leite escolar - auditorias do IFAP (Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pesca); Comissão Europeia; 

Tribunal de Contas; IGE. 
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v. A aquisição do leite escolar é controlada pelos Serviços 

Administrativos, estando um Assistente Técnico responsável por 

todo o processo de organização do leite escolar. 

 

Esquema de procedimentos 

Dever do coordenador de estabelecimento: 

i. Afixar em permanência o cartaz, que faz referência ao regime 

europeu de distribuição de leite às escolas; 

ii. Conferência da entrega – estado físico dos pacotes; data de 

validade; 

iii. Acondicionar devidamente o stock existente; 

iv. Controlar os stocks nos locais de consumo; 

v. Comunicar em devido tempo as necessidades; 

vi. Preencher e arquivar mensalmente os Mapas 3A e 3B; 

vii. Entregar nos serviços administrativos do Agrupamento o 

duplicado, devidamente assinado, dos Mapas 3A e 3B até ao dia 

3 de cada mês. 

 

Bufete 

O bufete escolar constitui um serviço suplementar do fornecimento 

de alimentos, pelo que se devem observar os princípios de uma 

alimentação equilibrada e com observância das normas gerais de 

higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros 

alimentícios estipulados na lei. 

i. As EB de Ribeira do Neiva e de Moure e Ribeira do Neiva 

dispõem de bufetes a funcionar na sala de convívio dos alunos, 

junto ao refeitório. 

ii. O horário do bufete é definido pelo órgão de gestão da escola e 

deve estar exposto em local bem visível junto às suas 

instalações. 

iii. O serviço de bufete é feito através de pré-pagamento, 

preferencialmente por cartão magnético, sendo que 
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excecionalmente se possam emitir senhas adquiridas em 

numerário na papelaria da escola. 

iv. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível. 

v. Têm acesso ao bufete os professores, os alunos e os 

funcionários do agrupamento bem como situações excecionais 

devidamente autorizadas pelo diretor. 

vi. O atendimento, no bufete, é feito pela ordem de chegada. 

vii. Os utentes deverão devolver ao balcão os utensílios utilizados. 

viii. Quaisquer estragos ou distúrbios serão da responsabilidade 

daqueles que os praticarem, ficando sujeitos a sanções 

disciplinares previstas no R.I. 

ix. Nas salas de professores existe um bufete que cumpre as regras 

anteriormente indicadas. 

x. Ao(s) funcionário(s) responsável/ responsáveis pelo bufete 

compete: 

1. Garantir que os produtos em armazém, expostos e servidos, 

se encontrem em bom estado de conservação e de consumo; 

2. Devolver ou inutilizar os produtos que não se apresentem em 

condições de serem consumidos, solicitando o parecer do 

responsável pelo ASE; 

3. Requisitar os produtos que sejam necessários ao 

funcionamento do bufete; 

4. Inventariar as necessidades em termos de aquisição, 

reparação ou conservação dos equipamentos; 

5. Manter os inventários atualizados, tanto dos produtos 

consumíveis em armazém como dos equipamentos. 

 

Papelaria/Reprografia 

i. O horário de funcionamento deve estar exposto em local bem 

visível junto às suas instalações. 

ii. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível. 
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iii. À papelaria é também atribuída a função de venda e 

carregamento de cartões magnéticos para obtenção de senhas 

para o refeitório e para o bufete. 

iv. Os trabalhos a efetuar na reprografia devem ser requisitados 

com a antecedência mínima de 48 horas, com informação de: 

1. Número de exemplares a reproduzir; 

2. Atividade a que se destina; 

3. Identificação do requisitante; 

4. Todos os professores dispõem de um crédito de fotocópias, 

atribuído pelo Diretor, o qual se encontra sob a 

responsabilidade do funcionário do sector. Este crédito deverá 

considerar as necessidades dos alunos/ docentes; 

5. Os trabalhos de natureza particular serão sempre pagos no 

ato da entrega; 

6. Podem usufruir dos serviços da reprografia: alunos, 

professores, funcionários e outros elementos devidamente 

autorizados pelo diretor; 

7. Ao funcionário responsável pela papelaria compete: 

a. Garantir que os produtos em armazém, disponíveis, se 

encontrem em bom estado de conservação e de aquisição; 

b. Requisitar os materiais necessários ao funcionamento 

deste serviço; 

c. Inventariar as necessidades em termos de aquisição, 

reparação ou conservação dos equipamentos; 

d. Manter atualizado o número de fotocópias efetuadas. 

e. Devolver ou inutilizar os produtos que não se apresentem 

em condições de serem adquiridos, solicitando o parecer 

do responsável pela ASE; 

f. Requisitar os produtos que sejam necessários, de forma a 

ir ao encontro das solicitações; 

g. Inventariar as necessidades em termos de aquisição, 

reparação ou conservação dos equipamentos; 
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h. Manter os inventários atualizados, tanto dos produtos em 

armazém como dos equipamentos; 

i. Apurar, diariamente, o produto das receitas de caixa, 

procedendo à sua entrega na tesouraria dos serviços de 

administração escolar. 

 

Seguro Escolar 

i. O seguro escolar constitui uma modalidade de proteção 

destinada a garantir a cobertura de danos resultantes de 

acidente escolar. 

ii. Todos os alunos que se encontrem matriculados e a frequentar 

este Agrupamento estão abrangidos pelo seguro de atividade 

escolar. 

iii. Considera-se Acidente Escolar o que ocorra durante atividades 

programadas pela Escola ou no decurso casa-escola-casa, 

dentro do período considerado necessário para a criança/aluno 

efetuar esse percurso. 

iv. O Seguro Escolar funciona em regime de complementaridade do 

Sistema/ subsistema público de saúde e apenas cobre danos 

pessoais ao aluno. 

v. Apenas está coberto pelo Seguro Escolar a assistência prestada 

em Estabelecimentos de Saúde públicos. 

vi. Sempre que ocorra um acidente escolar, este terá de ser 

comunicado aos Serviços de Acão Social Escolar. Deverá, 

também, fazer-se acompanhar de cópia do cartão de Utente 

sempre que recorra aos Serviços de Saúde. 

vii. Para usufruir dos serviços de saúde é obrigatória a 

apresentação do cartão de utente. 

viii. Nos casos de prescrição dos medicamentos, deverá ser 

apresentado nos Serviços de Acão Social o recibo das despesas 

efetuadas, acompanhado de cópia do receituário médico, a fim 
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de ser reembolsado da parte não suportada pelo 

Sistema/ subsistema de assistência. 

ix. Nos casos de Atropelamento, o Seguro Escolar só atua depois 

de haver decisão judicial relativamente á culpa dos 

intervenientes. Torna-se por isso, indispensável que o pai/ 

Encarregado de Educação apresente a participação do acidente 

no Tribunal Judicial da Comarca para ser definida a 

responsabilidade no acidente. O tribunal é a única entidade 

competente para definir essa responsabilidade. 

x. Em caso de dúvida, deve dirigir-se aos Serviços de Acão Social 

Escolar. 

xi. Estas indicações não dispensam a leitura das Instruções 

completas e legislação em vigor sobre o Seguro Escolar, as 

quais se encontram à disposição dos interessados nos Serviços 

de Acão Social Escolar. 

 

Procedimentos a adotar 

1. Visitas de Estudo: Os alunos beneficiados pelo ASE beneficiam de 

apoio, conforme o escalão a que pertencem, desde que a visita 

conste do Plano Anual de Atividades e Projeto Curricular de Turma 

( é gratuito para o escalão A e financiado a 50% para os alunos de 

escalão. 

 

3. Regulamento do Cartão Magnético 

a. Os serviços de bufete, papelaria/reprografia e refeitório da escola sede 

do Agrupamento fazem-se mediante a apresentação do cartão 

magnético; 

b. Para dar cumprimento ao disposto no número anterior, o cartão 

magnético será fornecido gratuitamente a todos os alunos da Escola 

Básica do 2° e 3° ciclo, pessoal docente e não docente de todo o 

Agrupamento; 
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c. O cartão referido no número anterior terá de ser mantido em bom 

estado de conservação; 

d. Em caso de necessidade de nova via do cartão, esta terá de ser paga, 

desde que as razões que a implicarem sejam imputáveis ao utente. O 

custo de nova via será anualmente definido; 

e. O cartão magnético será fornecido aos novos alunos, pessoal docente 

e não docente no início de cada ano lécito ou em qualquer momento 

em que se registe transferência de alunos ou entrada em exercício de 

funções docentes e não docentes. Nos referidos períodos, o cartão terá 

de ser carregado na Papelaria/ Reprografia da escola-sede com o 

montante mínimo de 5 euros; 

f. Poderá ser carregado, sempre que necessário, no local referido no 

ponto anterior; 

g. Para efeitos de validação das senhas de refeições, encontram-se em 

vários espaços da escola quiosques para o efeito; 

h. Na entrada da cantina, é obrigatória a apresentação do cartão, para 

verificação da validação das respetivas refeições; 

i. Todos os alunos, incluindo os subsidiados terão de proceder à 

validação das refeições nos prazos definidos para o efeito; (dia anterior 

ou no próprio dia até as 10h30min com multa); 

j. No final de cada ano letivo, poderá ser solicitada, no A.S.E., a 

devolução ao aluno do saldo não utilizado pelos utentes e existente nos 

respetivos cartões. Por decisão dos utentes, o saldo poderá transitar 

para o ano letivo seguinte. 

k. O utente que desejar a devolução referida no ponto anterior terá de a 

solicitar até ao final de cada ano letivo; 

l. Qualquer utente pode solicitar ao A.S.E, quando o desejar, informações 

de carregamentos efetuados, extratos das despesas efetuadas, bem 

como informação do crédito disponível; 

m. O cartão magnético substitui o cartão de estudante e pode ser 

solicitado para efeitos de identificação em qualquer local da escola; 
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n. O verso do cartão magnético pode conter publicidade resultante de 

parcerias estabelecidas com o Agrupamento; 

o. As verbas obtidas em conformidade com o ponto anterior serão 

também aplicadas em melhoramento e reforço informático necessário 

ao bom funcionamento do programa GIAE; 

p. Nas situações omissas no presente regulamento, compete ao 

responsável pelo A.S.E, em articulação com o Diretor do Agrupamento 

tomar as devidas decisões. 

 

CAPÍTULO VII - COMUNICAÇÃO POR CORREIO ELETRÓNICO 

 

ARTIGO 1.º - COMUNICAÇÃO POR CORREIO ELETRÓNICO 

1. O presente regulamento aplica-se a todos os funcionários das escolas do 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva; 

2. O serviço de correio eletrónico institucional é gratuito, fornecido pelo 

Agrupamento a todos os seus funcionários; 

3. Na entrega do endereço do correio eletrónico institucional, o funcionário 

assina um documento que comprove a respetiva receção; 

4. As novas contas são criadas pelo gestor de correio eletrónico e entregues no 

momento da apresentação; 

5. Os funcionários que deixem de exercer funções no Agrupamento ficam com 

as suas contas suspensas/ anuladas; 

6. Todos os documentos oficiais/ Institucionais (informações, comunicações 

oficiais, convocatórias, e outros) são enviados para o correio eletrónico 

institucional, cabendo ao utilizador aceder à respetiva conta com regularidade. 

Excetuam-se os documentos que, por lei ou por confidencialidade, serão 

enviados de acordo com as normas legais em vigor. 
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7. O correio eletrónico institucional é da exclusiva responsabilidade do seu 

utilizador e obedece às regras gerais de funcionário estabelecidas na Lei e no 

regulamento interno; 

8. O correio institucional só deve ser usado para fins institucionais; 

9. O utilizador deve zelar pela confidencialidade da sua palavra passe; 

10. O administrador do correio eletrónico não tem acesso às mensagens e 

aplicações dos utilizadores; 

11. A conta de correio eletrónico usufrui de todas as caraterísticas e ferramentas 

proporcionadas pela Google, nomeadamente Calendário e Drive, podendo 

funcionar como espaço de comunicação e trabalho colaborativo; 

12. Qualquer dúvida ou dificuldade deve ser apresentada ao gestor do correio 

eletrónico através do seguinte endereço: suporte.mail@aemoure.edu.pt. 

13. Este correio eletrónico deverá ser atribuído a todos os alunos do agrupamento 

do 1º (3 e 4 ano de escolaridade), 2º e 3º ciclo, uma vez que existem muitas 

aplicações que assim o exigem, apesar de lei só o permitir a partir dos treze 

anos, devendo ser solicitada uma autorização especial aos encarregados de 

educação. 

 

CAPÍTULO VIII - ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 

ARTIGO 1.º - DEFINIÇÃO 

1. Para o efeito de enquadramento nas normas constantes deste Regulamento 

Interno, consideram-se encarregados de educação, adiante designados por 

EE., os pais ou os que, no ato de matrícula declarem, oficialmente, assumir a 

responsabilidade educativa por um ou mais alunos que frequentem os 

estabelecimentos que integram o Agrupamento. 

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 

mailto:suporte.mail@aemoure.edu.pt
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promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos 

mesmos. 

 

ARTIGO 2.º - ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Aos pais e encarregados de educação é reconhecido o direito de se 

constituírem, nos termos da lei, em associação de pais e encarregados de 

educação dos estabelecimentos que integram o Agrupamento, com vista à 

participação representativa na educação dos seus filhos e educandos. 

2. O Agrupamento disponibilizará, dentro das suas possibilidades, os meios 

técnicos e logísticos, necessários à normal atividade das associações de pais 

e encarregados de educação. 

3. As associações de pais e encarregados de educação têm direito a ser 

informadas sobre todos os normativos legais e regulamentares relacionados 

com a vida do Agrupamento. 

4. Os pais e encarregados de educação dos alunos de cada turma participam no 

respetivo conselho de turma através de um/dois representantes por si 

escolhido em reunião convocada pelo diretor de turma/ Aluno no início de 

cada ano letivo. 

5. Os representantes dos pais e encarregados de educação aos diferentes 

órgãos, são eleitos em assembleia geral de pais e encarregados de educação 

do agrupamento de escolas, sob proposta das respetivas organizações 

representativas. 

 

ARTIGO 3.º - DIREITOS DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Aos pais e Encarregados de Educação é reconhecido o direito a: 

a. Participar na vida do Agrupamento e nas atividades da associação de 

pais e encarregados de educação do estabelecimento em que se 

encontra matriculado o seu educando; 

b. Informar-se, ser informado e informar a comunidade educativa sobre 

todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando; 
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c. Comparecer nas instalações do Agrupamento, por sua iniciativa e 

quando para tal for solicitado; 

d. Colaborar com os educadores e os professores no âmbito do processo 

de ensino aprendizagem do seu educando; 

e. Ser convocado para reuniões com o educador, professor titular da 

turma ou Diretor de Turma/ Aluno e ter conhecimento da hora semanal 

de atendimento; 

f. Ser informado, no decorrer e no final de cada período escolar, do 

aproveitamento e comportamento do seu educando; 

g. Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu 

educando, ou sempre que as estruturas de orientação educativa o 

considerem necessário; 

h. Ser informado, nos prazos legalmente estabelecidos, sobre todas as 

decisões dos órgãos de administração e gestão e das estruturas de 

orientação educativa referentes ao seu educando; 

i. Reclamar sobre qualquer decisão ou facto que afete o seu educando, 

devendo os responsáveis escolares responder de forma clara e no 

menor espaço de tempo ao Encarregado de Educação reclamante; 

j. Conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento. 

 

ARTIGO 4.º - DEVERES DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. São deveres gerais dos pais e encarregados de educação, entre outros, os 

seguintes: 

a. Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de matrícula do seu 

educando; 

b. Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

c. Promover a articulação entre a educação na família e a educação e 

ensino no Agrupamento; 

d. Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus 

direitos e cumpra pontualmente os deveres que lhe incumbem, com 
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destaque para os deveres de assiduidade, de correto comportamento 

escolar e de empenho no processo de aprendizagem; 

e. Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do 

Regulamento Interno do Agrupamento e participar na vida da escola; 

f. Cooperar com os professores no desempenho da sua missão 

pedagógica, em especial, quando para tal forem solicitados, 

colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus 

educandos; 

g. Informar-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo 

do seu educando; 

h. Ajudar a organizar o material escolar do aluno, para que este traga 

sempre para a escola apenas o essencial para cada dia de aulas; 

i. Verificar se os cadernos estão em dia e apresentáveis; 

j. Tomar conhecimento das fichas de avaliação e assiná-las; 

k. Consultar regularmente a caderneta escolar do aluno para verificar se 

há alguma informação; 

l. Justificar, por escrito, no prazo de três dias úteis as faltas do seu 

educando; 

m. Seguir atentamente todas as informações fornecidas pelo Agrupamento 

relativas às atividades aí desenvolvidas; 

n. Contactar o educador, professor titular de turma ou Diretor de Turma 

periodicamente, no horário semanal estabelecido para o efeito; 

o. Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a 

harmonia da comunidade educativa, em especial quando para tal forem 

solicitados; 

p. Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo 

disciplinar que incida sobre o seu educando e, sendo aplicada a este 

medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos 

de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da 

sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, 

da sua plena integração na comunidade educativa e do seu sentido de 

responsabilidade; 
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q. Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral 

de todos os que participam na vida da escola; 

r. Criar condições e hábitos para a realização dos trabalhos de casa; 

s. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no 

desenvolvimento de uma cultura de cidadania, nomeadamente através 

da promoção de regras de convivência nos estabelecimentos que 

integram o Agrupamento; 

t. Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade do seu 

educando; 

u. Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de administração e 

gestão e pelas estruturas de orientação educativa, bem como pela 

associação de pais do estabelecimento frequentado pelo seu 

educando; 

v. Estar representado no conselho de turma sem carácter de avaliação, 

conselho de turma de natureza disciplinar e Conselho Geral. 

 

 

CAPÍTULO IX - DIREITOS E DEVERES GERAIS DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

ARTIGO 1.º - DIREITOS GERAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR  

São Direitos Gerais da Comunidade Escolar: 

a. Participar no processo de elaboração do projeto educativo e 

acompanhar o respetivo desenvolvimento, nos termos da lei; 

b. Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de qualquer 

setor da escola; 

c. Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, 

individualmente ou através dos seus órgãos representativos. 

d. Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da escola; 

e. Tomar conhecimento do Regulamento Interno da escola. 
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ARTIGO 2.º - DEVERES GERAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR  

São Deveres Gerais da Comunidade Escolar:  

f. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários 

e/ou tarefas que lhe forem exigidos; 

g. Promover um convívio são, com base no respeito mútuo e no espírito 

de entreajuda, cumprindo as regras básicas do civismo e da boa 

educação, de modo a criar um clima de confiança e harmonia; 

h. Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais de todos os 

membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes 

e culturas e combatendo processos de exclusão e discriminação; 

i. Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, 

aceitando sugestões que visem melhorar os mesmos; 

j. Zelar pela defesa, conservação e asseio da escola, nomeadamente no 

que diz respeito às instalações, material didático, mobiliário e espaços 

verdes; 

k. Respeitar os locais de trabalho e aprendizagem, mantendo o silêncio 

nos átrios e corredores e não praticando atividades perturbadoras nas 

zonas envolventes, durante os tempos letivos. 

l. Identificar-se sempre que tal lhe seja solicitado; 

m. Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços 

da escola; 

n. Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à 

comunidade escolar, exceto se devidamente identificadas com o cartão 

de visitante em local bem visível; 

o. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno da escola. 
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CAPÍTULO X - ESTATUTO DOS CORPOS DO AEMRN 

 

1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de organização 

pedagógica previstas no Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas e a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, e no 

presente regulamento, à exceção dos conselhos de turma, devem elaborar os 

seus regimentos internos, nos termos fixados no diploma supracitado e, em 

conformidade com o presente regulamento, nos primeiros trinta dias dos seus 

mandatos, definindo as regras de organização e funcionamento, 

nomeadamente:  

a. A periodicidade das reuniões ordinárias; 

b. O modo de escolha do secretário;  

c. Os prazos e as formas de convocação de reuniões ordinárias e 

extraordinárias;  

d. A fixação do quórum necessário para deliberar;  

e. O procedimento a seguir, quando não se verificar na primeira convocação, 

o quórum definido;  

f. A organização dos trabalhos (em plenário, por secções, grupos de trabalho, 

comissões);  

g. A coordenação/presidência (substituição nos casos de faltas e 

impedimentos);  

h. As deliberações (formas de votação – nominal e/ou escrutínio secreto, 

maioria exigível nas deliberações);  

i. A divulgação das deliberações.  

2. Para garantir a uniformidade de atuação nos conselhos de turma, os 

procedimentos a adotar serão aprovados no conselho de diretores de turma, sob 

proposta dos respetivos coordenadores.  

3.  Na elaboração do regimento interno deve ser considerado o disposto no código 

do procedimento administrativo. 
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.CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS E CASOS OMISSOS 

 

ARTIGO 1.º- DIVULGAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

1. O Diretor deve disponibilizar este Regulamento Interno a toda a comunidade 

escolar. 

2. De forma a garantir a sua consulta por toda a Comunidade Escolar, do 

presente Regulamento Interno do Agrupamento serão disponibilizados 

exemplares colocados: 

a. Nas Bibliotecas Escolares do agrupamento; 

b. Em todos os estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento; 

c. No Portal on-line do Agrupamento; 

d. Noutros locais considerados convenientes para consulta. 

3. A divulgação e consulta preferencial do Regulamento Interno são feitas através 

do Portal on-line do Agrupamento. 

4. Aos alunos será fornecida cópia do Regulamento Interno na sua primeira 

matrícula desde que solicitado pelo encarregado de educação. 

5. À Associação de Pais e Encarregados de Educação ceder-se-á cópia do 

Regulamento Interno em suporte digital e impresso. 

6. O documento original do Regulamento Interno do Agrupamento, devidamente 

aprovado e homologado, ficará à guarda do Diretor. 

 

ARTIGO 2.º - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO INTERNO 

1. O presente Regulamento Interno será analisado e revisto ordinariamente, quatro 

anos após a sua aprovação ou revisão, e nele serão introduzidas as alterações 

consideradas necessárias e convenientes. 

2. Extraordinariamente, a todo o tempo, poderão ainda ser introduzidas alterações 

a este Regulamento Interno, por iniciativa do Conselho Geral ou do Diretor. 

3. Para que seja desencadeado este processo, o Diretor deve, ouvido o Conselho 

Pedagógico, elaborar a respetiva proposta e submetê-la à aprovação do 

Conselho Geral. 
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4. O Conselho Geral deve verificar da conformidade do mesmo com o respetivo 

Projeto Educativo, podendo ser-lhe introduzidas, por maioria absoluta dos votos 

dos membros em efetividade de funções, as alterações consideradas adequadas 

e oportunas. 

5. A deliberação do Conselho Geral deverá ser expressa pela maioria absoluta dos 

votos dos membros em efetividade de funções. 

6. Das alterações efetuadas será dado conhecimento à Comunidade Educativa 

nos termos enunciados neste Regulamento. 

ARTIGO 3.º - OMISSÕES 

1. Nos casos em que se verifiquem omissões no presente Regulamento Interno 

do Agrupamento, a decisão compete aos Órgãos de Administração e Gestão 

da Escola, de acordo com a análise feita à situação e no respeito pelo 

disposto na Lei. 

2. Em matéria processual, aplica-se o disposto no Código de Procedimento 

Administrativo naquilo que não está especialmente regulado no presente 

Regulamento Interno do Agrupamento. 

ARTIGO 4.º - ENTRADA EM VIGOR 

O presente Regulamento Interno entra em vigor após aprovação. 

Aprovado em Conselho Geral de 14 de novembro de 2018 

 

 


