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INTRODUÇÃO 

 

O Agrupamento de Jardins-de-infância e Escolas Professor Galopim de 

Carvalho teve início em 29 de Julho de 2004 e está localizado nas freguesias 

de Queluz (escola-sede) e Belas (restantes estabelecimentos). É constituído 

pelos seguintes estabelecimentos de ensino: 

 Escola EB 2.3 Professor Galopim de Carvalho – Sede do 

Agrupamento 

 Escola EB 1/JI do Pego Longo 

 Jardim-de-infância da Serra da Silveira 

 Escola EB1 Belas nº 5 

O Professor Galopim de Carvalho foi escolhido para Patrono do Agrupamento 

por já ser o Patrono da Escola-sede e as restantes escolas se reverem 

igualmente nas razões que levaram à sua escolha, nomeadamente por, nos 

últimos anos se salientar na defesa do património cultural ameaçado pelo 

desenvolvimento da sociedade economicista, destacando-se o seu papel 

decisivo no movimento de opinião que levou à alteração do traçado da CREL, 

para preservação das Grandes Jazidas de Pegadas de Dinossáurios de 

Carenque. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Objecto e âmbito de aplicação do Regulamento Interno 

1. O Regulamento Interno, de acordo com o definido no Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos da Educação 

Pré – Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário, publicado no Decreto-lei 
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nº 75/2008 de 22 de Abril, constitui-se como um instrumento do exercício da 

autonomia do Agrupamento de Escolas. 

2. Este Regulamento Interno aplica-se a todos os estabelecimentos de 

educação e ensino integrados no Agrupamento, a todos os seus órgãos, 

estruturas e serviços, bem como a toda a comunidade escolar: aluno, 

pessoal docente, pessoal não docente, pais e encarregados de educação e 

a todos os cidadãos que, de uma forma ou de outra, possam utilizar as 

instalações escolares. 

 
Artigo 2º 

Conselho Local de Educação 

1. No município de Sintra, encontra-se constituído o Conselho Municipal de 

Educação. 

 

SECÇÃO I 

REGIME DE AUTONOMIA 

 

Artigo 3º 

Autonomia 

1. A autonomia é a faculdade de tomar decisões nos domínios da organização 

pedagógica, curricular, da gestão dos recursos humanos, da acção social 

escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no 

quadro das funções, competências e recursos que lhe são atribuídos pela 

lei e pela administração educativa. 

1.1 A autonomia do Agrupamento assenta nos seguintes instrumentos: 

a) Projecto Educativo – o documento que consagra a orientação educativa 

do Agrupamento, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se 

explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo 

os quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa; 
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b) Regulamento Interno – o documento que define o regime de 

funcionamento do Agrupamento, 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; 

c) Plano Anual de Actividades – o documento de planeamento, elaborado e 

aprovado pelos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, que 

define, em função do Projecto Educativo, os objectivos, as formas de 

organização e de programação das actividades e que procede à 

identificação dos recursos envolvidos; 

d) «Orçamento» - o documento em que se prevêem, de forma 

discriminada, as receitas a obter e as despesas a realizar pelo 

Agrupamento. 

1.2  São ainda instrumentos de autonomia: 

a) «Relatório Anual de Actividades» - documento que relaciona as   

actividades efectivamente realizadas pelo Agrupamento e identifica os 

recursos utilizados nessa realização. 

b) «Conta de Gerência» - o documento que relaciona as receitas obtidas e 

despesas realizadas pelo agrupamento 

c) «Relatório de Auto-Avaliação» - o documento que procede à 

identificação do grau de concretização dos objectivos fixados no 

Projecto Educativo, à avaliação das actividades realizadas pelo 

Agrupamento e da sua organização e gestão, designadamente no que 

diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço 

educativo.  

2. O contrato de autonomia constitui o instrumento de desenvolvimento e 

aprofundamento da autonomia dos Agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas. 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 32 

3. O contrato de autonomia é celebrado na sequência de procedimentos de 

auto – avaliação e avaliação externa, observados os termos do capítulo VII 

do decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de Abril. 

 

Artigo 4º 

Princípios Orientadores da Administração das Escolas 

1. A administração das escolas subordina-se aos seguintes princípios 

orientadores: 

d) Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo 

educativo, de modo adequado às características específicas dos vários 

níveis de educação e de ensino; 

e) Primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios 

de natureza administrativa; 

f) Representatividade dos órgãos de administração e gestão da escola, 

garantida pela eleição democrática de representantes da comunidade 

educativa; 

g) Responsabilização do Estado e dos diversos intervenientes no processo 

educativo; 

h) Estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de 

mecanismos de comunicação e informação; 

i) Transparência dos actos de administração e gestão. 

2. No quadro dos princípios referidos no número anterior e no 

desenvolvimento da autonomia da escola, deve considerar-se: 

a) A integração comunitária, através da qual a escola se insere numa 

realidade social concreta, com características e recursos específicos; 

b) A iniciativa dos membros da comunidade educativa, na dupla 

perspectiva de satisfação dos objectivos do sistema educativo e da 

realidade social e cultural em que a escola se insere; 
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c) A diversidade e a flexibilidade de soluções susceptíveis de legitimarem 

opções organizativas diferenciadas em função do grau de 

desenvolvimento das realidades escolares; 

d) O gradualismo no processo de transferência de competências da 

administração educativa para a escola; 

e) A qualidade do serviço público de educação prestado; 

f) A sustentabilidade dos processos de desenvolvimento da autonomia da 

escola; 

g) A equidade, visando a concretização da igualdade de oportunidades. 

 

SECÇÃO II 

ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo 5º 

Caracterização do Agrupamento 

1. Constituição do Agrupamento 

No Agrupamento de Escolas funcionam os seguintes estabelecimentos: 

 Jardim-de-infância da Serra da Silveira: Pré-escolar 

 Escola EB 1/JI do Pego Longo – Pré-escolar e 1º Ciclo 

 Escola EB 1 Belas 5:1º Ciclo 

 Escola EB 2.3 Professor Galopim de Carvalho (escola - sede) – 2º e 

3º ciclos do ensino básico 
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2. Oferta educativa 

 

  
Regimes de 
funcioname
nto 

 

Pré-escolar 
Componente educativa – 

 5 horas diárias 
Regime normal 

Componente de apoio à família 

- ATL promovido pela Associação de 
Pais 

Horário: 7h30m – 9h 

15h – 17h30 

17h30 – 19h30 

Está previsto o funcionamento durante 
as interrupções lectivas 

1º Ciclo do 
Ensino Básico 

Componente lectiva - 

 5 horas diárias 
Regime normal 

Actividades de Enriquecimento 
Curricular, conforme o Despacho 
14460/2008 

- Actividades de apoio ao estudo – 
todos os anos 

-Actividade física e desportiva – todos 
os anos 

-Ensino da música – todos os anos 

-Expressões artísticas – 1º e 2º anos 

-Inglês – todos os  anos 

Promovidas em regime de parceria 
entre a Câmara Municipal de Sintra, a 
Federação das Associações de Pais de 
Sintra e o Agrupamento 

Componente de apoio à família 

- ATL promovido pela Associação de 
Pais 

Está previsto o funcionamento durante 
as interrupções lectivas 

2º e 3º Ciclos 

do Ensino 
Básico 

- Ensino Regular Regime Duplo 
- Decreto-lei 6/2001, alterado pelo DL 
209/2004 

- Percursos Curriculares 
Alternativos 

Diurno 
Possibilidade de virem a ser criados, ao 
abrigo do Desp. Normativo nº 1/2006 
de 6 de Janeiro 

- Cursos de Educação e 
Formação 

Diurno 
Possibilidade de virem a ser criados, ao 
abrigo do Desp. Conjunto nº 453/2004 
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CAPÍTULO II 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

Artigo 6º 

Órgãos 

1. A administração e gestão do agrupamento são asseguradas por órgãos 

próprios, que se orientam segundo os princípios referidos no artigo 4º. 

2. São órgãos de administração e gestão do agrupamento, os seguintes: 

h) Conselho Geral 

i) Director 

j) Conselho Pedagógico 

k) Conselho Administrativo 

 

SECÇÃO I 

CONSELHO GERAL 

 

Artigo 7º 

Definição 

3. O Conselho Geral é um órgão de direcção estratégica com a 

responsabilidade da aprovação das regras de funcionamento do 

Agrupamento, as decisões estratégicas e de planeamento e o 

acompanhamento da sua concretização, com o respeito pelos princípios 

consagrados na Constituição da República e na Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

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

faz-se ainda através das câmaras municipais no respeito pelas 
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competências dos conselhos municipais de educação, estabelecidos pelo 

Decreto – Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro.  

5. Tem ainda a capacidade de eleger e destituir o director. 

 

Artigo 8º 

Composição 

1. O Conselho Geral é composto por 17 elementos, assim distribuídos: 

Representantes 
Nº de 

Representantes 

Director 1 

Docentes 6 

Pessoal não docente 2 

Associações de Pais ou EE 3 

Autarquia 3 

Actividades de carácter cultural, artístico, científico e 

económico 

3 

 

Artigo 9º 

Competências 

1. As competências do Conselho são as que constam no nº 13 do Decreto-lei 

nº 75/2008, acrescidas das seguintes: 

a) Publicitar o resultado da eleição para o Director, através da afixação dos 

resultados nos locais próprios; 

b) Analisar os requerimentos dos membros do Conselho que se encontrem 

na situação de impedimento prolongado ou permanente, que pretendam 

a sua exoneração ou demissão; 
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c) Proceder à substituição dos membros efectivos do Conselho Geral que 

se encontrem impedidos, prolongada ou permanentemente, que 

apresentem a exoneração ou demissão, pelos membros suplentes, 

segundo a ordem por que se tenham apresentado à eleição; 

d) Proceder à elaboração do seu regimento de funcionamento, no prazo 

máximo de trinta dias após a sua entrada em funções; 

e) Publicitar junto da Comunidade Educativa o Regimento referido na 

alínea anterior; 

f) Proceder à divulgação da calendarização das suas reuniões; 

g) Proceder à divulgação de resumos das actas das reuniões ordinárias e 

extraordinárias, afixando-as nos placares designados para o efeito; 

h) Emitir parecer acerca da proposta do conselho pedagógico sobre o 

período de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, incluindo 

actividades lectivas e não lectivas; 

i) Autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicos; 

j)  Exercer as demais competências que lhe vierem a ser atribuídas na lei. 

2. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do 

conselho geral em efectividade de funções. 

3. O Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos restantes órgãos as 

informações necessárias para realizar o acompanhamento e a avaliação do 

funcionamento do agrupamento e de lhes dirigir recomendações, com vista 

ao desenvolvimento do Projecto Educativo e ao Plano Anual de Actividades.  

4. O conselho geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente,    

na qual pode delegar as competências de acompanhamento da actividade 

do agrupamento entre as suas reuniões ordinárias. 

5. A comissão permanente constitui-se como uma fracção do Conselho Geral, 

respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 38 

 

Artigo 10º 

Representações 

1.  O Conselho Geral é constituído por dezassete elementos, distribuídos do 

seguinte modo: 

a) Seis representantes do pessoal docente sendo três do segundo e 

terceiro ciclo, dois do primeiro ciclo e um do pré-escolar; 

b) Dois representantes do pessoal não docente sendo um do pré-escolar 

ou  do primeiro ciclo e um do segundo e terceiro ciclo; 

c) Três representantes da Associação de Pais ou Encarregados de 

Educação, sendo um de cada Associação 

d) Três representantes da Autarquia; 

e) Três representantes das Actividades de carácter cultural, artístico, 

científico e económico da área de influência dos Jardins-de-infância e 

escolas que constituem o Agrupamento;  

2. O Director participa nas reuniões do Conselho, sem direito a voto. 

 

Artigo 11º 

Designação de Representantes 

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

eleitos por distintos corpos eleitorais constituídos, respectivamente, pelo 

pessoal docente e pelo pessoal não docente, em exercício efectivo de 

funções no Agrupamento. 

2. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação são eleitos em 

Assembleia-geral de Pais e Encarregados de Educação de Agrupamento, 

sob proposta das respectivas organizações representativas. 

3. Caso as Associações de Pais e Encarregados de Educação não existam ou 

não designem o seu representante, a eleição do mesmo far-se-á em colégio 
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eleitoral, constituído por um representante dos Pais e Encarregados de 

Educação de cada grupo/turma. 

4. Os representantes da Autarquia Local são as pessoas designadas, pela 

Câmara Municipal, podendo esta delegar tal competência nas Juntas de 

Freguesia. 

5. Os representantes das Actividades da Comunidade Local são cooptados 

pelos restantes membros do Conselho, de acordo com a relevância de tais 

actividades no Projecto Educativo. 

 

Artigo 12º 

Mandato 

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

sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos 

alunos tem a duração de dois anos escolares. 

3. O mandato dos representantes referidos no ponto anterior cessa quando 

estes perderem a qualidade de membros da comunidade escolar, sendo 

substituídos por indicação das associações representativas dos pais e 

encarregados de educação e dos alunos. No caso de inexistência de 

Associação de Pais, estes serão eleitos em assembleia de todos os Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento, convocada para o efeito 

4. Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo 

sempre que: 

a) Percam a qualidade que determinou a respectiva eleição ou designação; 

b) Renunciem ou mandato mediante comunicação escrita e fundamentada 

ao Presidente; 

c) Estejam impossibilitados de permanentemente exercerem as suas 

funções; 
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d) Faltem a mais de três reuniões consecutivas ou quatro interpoladas, 

excepto nas situações previstas no Regimento de Funcionamento do 

Conselho Geral. 

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

preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respectiva ordem 

de precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato,  

6. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros 

representantes do município são preenchidas por novos elementos a 

nomear pela Autarquia. 

7. As vagas resultantes da cessação do mandato ou impedimento dos 

membros representantes da comunidade local implicam a cooptação de 

novos elementos. 

 

Artigo 13º 

Normas do processo eleitoral 

1. Os representantes referidos no nº1 do artigo 11º candidatam-se à eleição, 

constituídos em listas separadas. 

2. Todas as eleições serão realizadas por escrutínio secreto e presencial. 

3. As Assembleias Eleitorais serão convocadas pelo Presidente do Conselho 

Geral  em exercício de funções ou por quem legalmente o substitua. 

4. As convocatórias mencionarão as normas práticas do processo eleitoral, os 

locais de afixação das listas, horas e locais de escrutínio, devendo ser 

afixadas com a antecedência mínima de quinze dias, nos locais designados 

para o efeito. 

5. O pessoal docente e o pessoal não docente deverão reunir em separado e 

previamente, para decidir a composição das respectivas mesas que 

presidirão às Assembleias Eleitorais e aos escrutínios, as quais serão 

constituídas por um Presidente e dois Secretários eleitos. 
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6. As urnas manter-se-ão abertas durante oito horas, a menos que tenham 

votado todos os eleitores. 

7. A abertura das urnas será efectuada perante a respectiva Mesa Eleitoral, 

lavrando-se acta que será assinada pelos componentes da mesa e pelos 

representantes das listas. 

8. As listas dos docentes devem conter a indicação dos candidatos a membros 

efectivos, em número igual ao dos respectivos representantes no Conselho, 

bem como dos candidatos a membros suplentes, em número igual a 50% 

dos membros efectivos, com arredondamento para a unidade seguinte. 

9. As listas do pessoal docente devem integrar elementos de todos graus e 

níveis de ensino ministrados no Agrupamento.  

10. As listas dos docentes, a propor à eleição para Representantes ao 

Conselho Geral, deverão ser rubricadas pelos respectivos candidatos que 

assim manifestarão a sua concordância. 

11. As listas referidas no número anterior serão entregues até cinco dias úteis 

antes da abertura da Assembleia Eleitoral ao Presidente do Conselho Geral, 

ou quem legalmente o substitua, o qual as rubricará e mandará afixar nos 

locais mencionados na convocatória. 

12. Os candidatos à representação do pessoal não docente deverão ser 

propostos nos termos dos números oito, nove e dez do presente artigo. 

13. Cada lista poderá indicar até um representantes, para acompanhar todos os 

actos da eleição, os quais assinarão a acta referida no número sete do 

presente artigo. 

14. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação serão indicados 

pelas respectivas estruturas representativas. 

15. Se até trinta e seis horas antes da data marcada para o escrutínio    eleitoral 

do pessoal docente e não docente, não forem indicados os representantes 

referidos no número anterior, será convocado no prazo de vinte e quatro 
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horas o colégio eleitoral, nos termos do número 3 do artigo 11º deste 

Regulamento 

16. A conversão de votos em mandatos far-se-á de acordo com o método de 

representação proporcional da média mais alta de Hondt. 

17. Sempre que por aplicação deste método não resultar apurado um Docente 

da Educação Pré - escolar ,do 1º Ciclo ou do 2º ou 3º ciclos, do Ensino 

Básico ,os últimos dois mandatos são atribuídos ao primeiro candidato das 

listas mais votadas que preencham tal requisito. 

18. As eleições para os representantes dos vários corpos eleitorais ao 

Conselho deverão realizar-se até 31 de Maio 

19. Os resultados do processo eleitoral para o Conselho Geral produzem efeito 

após comunicação ao Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do 

Tejo. 

 

Artigo 14º 

Funcionamento 

1. O Conselho Geral realizará a sua primeira reunião setenta e duas horas 

após a comunicação ao director regional respectivo. 

2. O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre e 

extraordinariamente sempre que seja convocada pelo respectivo presidente, 

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

efectividade de funções ou por solicitação do Director. 

3. O Conselho só poderá reunir quando estiverem presentes, pelo menos, a  

maioria dos seus membros em efectividade de funções. 

4.  As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, nos casos 

em que a lei não exige maioria qualificada, tendo, em caso de empate, o   

Presidente voto de qualidade. 

5.  As reuniões do conselho geral devem ser marcadas em horário que 

permita a participação de todos os seus membros. 
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SECÇÃO II 

DIRECTOR 

 

Artigo 15º 

Definição 

O Director é o órgão de administração e gestão do Agrupamento nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

 

Artigo 16º 

Direcção Executiva 

1. O Director é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdirector 

e por um a três adjuntos. 

2. O número de adjuntos é fixado nos termos do número três do artigo 19º do 

Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril. 

 

Artigo 17º 

Competências 

1. Além das previstas no Artigo 20º do Decreto - Lei nº 75/2008 e as que lhe 

possam ser atribuídas por delegação ou subdelegação pela administração 

educativa e pela câmara municipal são ainda competências do Director: 

a) Apoiar e superintender a implementação de experiências e inovações 

pedagógicas próprias, dentro das orientações genéricas definidas pelo 

Ministério da Educação; 

b) Criar as condições necessárias para o desenvolvimento do processo 

educativo dos alunos; 

c) Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas 

definidos a nível nacional, no respeito pelas normas orientadoras 
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estabelecidas mediante a selecção de modelos pedagógicos, métodos 

de ensino e de avaliação, materiais de ensino/aprendizagem e manuais 

escolares coerentes com o Projecto Educativo do Agrupamento e 

adequados à variedade dos interesses e capacidades dos alunos; 

d) Participar, em conjunto com outras escolas, na determinação de 

componentes curriculares regionais e locais que traduzam a inserção da 

escola no meio e elaborar um plano integrado de distribuição de tais 

componentes pelas diferentes escolas, de acordo com as características 

próprias de cada uma; 

e) Apoiar e superintender a implementação de experiências e inovações 

pedagógicas próprias dentro das orientações genéricas definidas pelo 

Ministério da Educação; 

f) Zelar pelo exercício dos direitos do pessoal docente, não docente, pais e 

encarregados de educação e alunos e assegurar o respeito pelos 

respectivos deveres; 

g) Comunicar à Comissão de Protecção de Menores ou ao Ministério 

Público todos os actos que enquadrem ilícito típico penal e que sejam 

susceptíveis de desencadear a aplicação de medida educativa 

disciplinar, sempre que sejam praticados por alunos até aos dezasseis 

anos; 

h) O Director respeitará os pareceres e recomendações do Conselho 

Pedagógico, a menos que, por motivos justificados, entenda não ser 

legal ou possível fazê-lo e delibere em contrário. Neste caso, informará o 

Conselho Pedagógico da sua decisão; 

i) Estabelecer protocolos com entidades exteriores à Escola, para a 

concretização de componentes curriculares específicas, nomeadamente 

as de carácter profissionalizante; 

j) Apreciar e decidir sobre as reclamações de pais e encarregados de 

educação relativas ao processo de avaliação dos seus educandos; 
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k) Coordenar as provas de avaliação final e exames a cargo da Escola; 

l) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas pela lei. 

2. O Director pode delegar e subdelegar no subdirector e nos adjuntos as 

competências referidas nos números anteriores. 

3. Nas suas faltas e impedimentos, o Director é substituído pelo subdirector. 

 

Artigo 18º 

Recrutamento 

1. O Director é eleito pelo Conselho Geral. 

2. Para recrutamento do Director, desenvolve-se um procedimento concursal, 

prévio à eleição, nos termos do artigo seguinte. 

3. Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no número 

anterior: docentes dos quadros de nomeação definitiva do ensino público ou 

professores profissionalizados com contrato por tempo indeterminado do 

ensino particular ou cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos 

cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de 

administração e gestão escolar, nos seguintes termos: 

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das 

alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 56º do Estatuto da Carreira Docente dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário; 

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato 

completo no exercício dos cargos de Director ou adjunto do director, 

presidente ou Vice-Director; director executivo ou adjunto do director 

executivo; ou membro do conselho directivo, nos termos dos regimes 

previstos respectivamente no Decreto - Lei nº 75/2008, ou no Decreto - 

Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, alterado pela Lei nº 24/99 de 22 de Abril, 

no Decreto - Lei nº 172/91, de 10 de Maio e no Decreto - Lei nº 769-

A/76, de 23 de Outubro; 
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c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como Director ou 

director pedagógico do ensino particular e cooperativo; 

4. O subdirector e adjuntos são nomeados pelo Director de entre os docentes 

dos quadros de nomeação definitiva, com pelo menos cinco anos de serviço 

e que se encontrem em exercício de funções no agrupamento. 

 

Artigo 19º 

Procedimento concursal 

1. O procedimento concursal é aberto no agrupamento, por aviso publicitado 

do seguinte modo: 

a) Em local apropriado das instalações do agrupamento; 

b) Na página electrónica do agrupamento e na direcção regional de 

educação de Lisboa e vale do Tejo; 

c) Por aviso publicado na 2ª 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. 

2. No acto da apresentação da sua candidatura, os candidatos fazem entrega 

do seu curriculum vitae, e de um projecto de intervenção na escola. 

3. Com o objectivo 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, devendo obrigatoriamente ter em conta: 

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para 

efeitos da sua relevância para o exercício das funções de director e do 

seu mérito; 

b) A análise do projecto de intervenção na escola; 

a) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato 
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Artigo 20º 

Eleição 

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

número anterior, podendo 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 director, considerando-

se eleito o candidato que obtenha maioria absoluta dos votos dos membros 

do Conselho Geral, em efectividade 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 

os dois candidatos mais votados na primeira eleição e sendo considerado 

eleito aquele que obtiver maior número de votos, desde que respeitado o 

quórum legal e regulamentarmente exigido para que o Conselho Geral 

possa deliberar. 

4. O resultado da eleição é homologado pela Director Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo, 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. 

 

Artigo 21º 

Posse 

1. O Director toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes 

à homologação dos resultados eleitorais pelo Director Regional de 

Educação. 

a) O Director designa o subdirector e os seus adjuntos no prazo máximo de 

30 dias após a sua tomada de posse. 
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b) O subdirector e os adjuntos do director tomam posse nos 30 dias 

subsequentes à sua designação pelo Director. 

 

Artigo 22º 

Mandato 

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

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

delibera sobre a recondução do Director ou a abertura do procedimento 

concursal, tendo em vista a realização de nova eleição. 

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

membros do Conselho Geral em efectividade de funções, não sendo 

permitida a sua recondução para um terceiro mandato consecutivo. 

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 Director, de 

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

concursal tendo em vista a eleição do Director. 

6. O mandato do Director pode cessar: 

c) A requerimento do interessado, dirigido ao Director Regional de 

Educação, com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em 

motivos devidamente justificados; 

d) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada por 

maioria de dois terços dos membros em efectividade de funções, em 

casos de manifesta desadequação da respectiva gestão, fundada em 

factos comprovados e informações devidamente fundamentadas, 

apresentados por qualquer membro do Conselho Geral. 
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e) Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela 

aplicação de sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço, 

nos termos da lei. 

7.  A cessação do mandato do Director determina a abertura de um novo 

procedimento concursal. 

8. Os mandatos do subdirector e dos adjuntos têm a duração de quatro anos e 

cessam com o mandato do Director. 

9. O subdirector e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por 

decisão fundamentada do Director. 

 

Artigo 23º 

Regime de exercício de funções 

1. O director exerce as funções em regime de comissão de serviço. 

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

exclusiva. 

3. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo 

dirigente com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas 

ou não. 

4. Exceptuam-se do disposto no número anterior: 

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

do pessoal docente; 

b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou 

deliberação do Conselho de Ministros ou por despacho do membro do 

Governo responsável pela área da educação; 

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

de que resulte a percepção de remunerações provenientes de direitos 

de autor; 
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d) A realização de conferências, palestras, acções de formação de curta  

duração e outras actividades de idêntica natureza; 

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

associações ou organizações não governamentais. 

5. O director está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, 

devida qualquer remuneração por trabalho prestado fora do período normal 

de  trabalho. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o director está obrigado ao 

7. cumprimento do período normal de trabalho, assim como do dever geral de 

assiduidade. 

8. O director está dispensado da prestação de serviço lectivo, sem prejuízo de, 

por sua iniciativa, o poder prestar na disciplina ou área curricular para a qual 

possua qualificação profissional. 

 

Artigo 24º 

Direitos do Director 

1. O Director goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos 

gerais reconhecidos aos docentes do agrupamento de escolas em que 

exerça funções. 

2. O Director conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança 

social por que está abrangido, não podendo ser prejudicado na sua carreira 

profissional por causa do exercício das suas funções, relevando para todos 

os efeitos no lugar de origem o tempo de serviço prestado naquele cargo. 

3. O director, o subdirector e os adjuntos gozam do direito à formação 

específica para as suas funções em termos a regulamentar por despacho 

do membro do Governo responsável pela área da educação. 

4. O director, o subdirector e os adjuntos mantêm o direito à remuneração 

base correspondente à categoria de origem, sendo-lhes abonado um 
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suplemento remuneratório pelo exercício de função de acordo com o fixado 

na lei. 

 

Artigo 25º 

Deveres específicos 

1. Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração 

Pública aplicáveis ao pessoal docente, o Director e os adjuntos estão 

sujeitos aos seguintes deveres específicos: 

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa; 

b) Manter permanentemente informada a administração educativa, através 

da via hierárquica competente, sobre todas as questões relevantes 

referentes aos serviços; 

c) Assegurar a conformidade dos actos praticados pelo pessoal com o 

estatuído na lei e com os legítimos interesses da comunidade educativa. 

 

SUBSECÇÃO I 

ASSESSORIA DA DIRECÇÃO 

 

Artigo 26º 

Critérios de Constituição 

1. Para apoio à actividade do director e mediante proposta deste, o conselho 

geral pode autorizar a constituição de assessorias técnico - pedagógicas, 

para as quais são designados docentes em exercício de funções no 

agrupamento de escolas. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no 

número anterior são definidos por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação, em função da população escolar e do 

tipo e regime de funcionamento do agrupamento de escolas. 
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SECÇÃO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Artigo 27º 

Definição 

2. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa  

e supervisão pedagógica do Agrupamento, nomeadamente nos domínios 

pedagógicos ou didácticos, da orientação e acompanhamento dos alunos e 

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

 

Artigo 28º 

Composição 

1. O Conselho Pedagógico será composto por 15 elementos: 
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Artigo 29º 

Designação dos representantes 

1. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares são designados pelo 

Director. 

OBJECTIVOS NA GESTÃO DO 

CURRÍCULO E DAS 

APRENDIZAGENS DOS 

ALUNOS 

OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ENSINO REPRESENTANTES 

 Director 1 

Articulação curricular 

Coordenadores de Departamentos Educação Pré-Escolar 1 

1ºCiclo do Ensino  

Básico 

1 

Línguas 1 

Ciências Sociais e 

Humanas 

1 

Matemáticas e 

Ciências 

Experimentais 

1 

Expressões 1 

Coordenação pedagógica/ 

Supervisão pedagógica 

Coordenador do Núcleo de Educação Especial 1 

Coordenador dos Directores de Turma 1 

Coordenador de anos do 1º ciclo – 1º e 2º anos 1 

Coordenador de anos do 1º ciclo – 3º e 4º anos 1 

Coordenador da BE/CRE 1 

Representante dos projectos -PTE 1 

Outros Representante do Pessoal Não Docente  1 

 Representante dos Encarregados de Educação 1 

Total de elementos do Conselho Pedagógico 15 
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2. O Coordenador dos Directores de Turma e  os Coordenadores de anos do 

1º ciclo são designados pelo Director, ouvidas as respectivas estruturas de 

coordenação e supervisão.  

3. O Coordenador dos Serviços Especializados de Educação Especial será 

designado pelo Director, ouvida a respectiva estrutura de coordenação e 

supervisão. 

4. Os representantes do Pessoal Não Docente no Conselho Pedagógico são 

eleitos por uma assembleia do Pessoal Não Docente em exercício efectivo 

de funções no Agrupamento, para esse efeito convocada. 

5. Os representantes dos pais e encarregados de educação são designados 

pelas respectivas organizações representativas e, quando estas não 

existam, em assembleia geral de todos os pais e encarregados de 

educação convocada para o efeito pelo Director. 

6. O Director, o Coordenador da BE/CRE, o Representante dos Projectos têm 

assento por inerência dos cargos que desempenham. 

7. Os representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e 

encarregados de educação e dos alunos no Conselho Geral não podem ser 

membros do Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 30º 

Mandatos 

1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico tem a duração de 4 

anos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a 

duração de dois anos escolares 

3. O mandato dos representantes referidos no ponto anterior cessa quando 

estes perderem a qualidade de membros da comunidade escolar, sendo 

substituídos por indicação das associações representativas dos pais e 

encarregados de educação. No caso de inexistência de Associação de Pais, 
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estes serão indicados conforme o estipulado no ponto 5 do artigo 29º do 

presente regulamento. 

4. Os membros do Conselho Pedagógico são substituídos no exercício do 

cargo se entretanto perderem a qualidade que determinou a respectiva 

eleição ou designação. 

 

Artigo 31º 

Competências 

1.  Para além das competências que lhe sejam cometidas por lei, e as 

previstas no artigo 33º do Decreto - Lei 75, são ainda competências do 

Conselho Pedagógico: 

a) Estabelecer requisitos mínimos de aprendizagem que não impeçam a 

progressão do aluno e a sua transição de ano escolar; 

b) Dar parecer sobre as reclamações de Pais e Encarregados de 

Educação, relativas ao processo de avaliação dos seus educandos; 

c) Organizar as provas de avaliação final e exames a cargo da Escola; 

d) Organizar actividades de complemento curricular e de ocupação de 

tempos livres, de acordo com as necessidades dos alunos e os recursos 

da Escola; 

e) Planificar e gerir formas de complemento pedagógico e de compensação 

educativa, no que respeita à diversificação de currículos e programas, 

bem como à organização de grupos de alunos e individualização do 

ensino; 

f) Coordenar as experiências e inovações pedagógicas próprias 

desenvolvidas na Escola; 

g) Acompanhar e avaliar todos os projectos e planos que resultem das 

suas deliberações e recomendações, podendo, para o efeito, designar 

ou eleger comissões ou grupos de trabalho; 
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h) Propor o período de funcionamento dos estabelecimentos de ensino, 

incluindo actividades lectivas e não lectivas, tendo em conta o número 

de turmas a acolher; definir critérios de natureza pedagógica para a 

constituição de turmas;  

i) Dar a sua anuência em caso de retenção repetida (avaliação 

extraordinária); 

j) Emitir parecer sobre a proposta de constituição de turmas, apenas com 

alunos em situação de retenção; 

k) Definir critérios de avaliação (que constituem referenciais comuns no 

agrupamento) para cada ciclo e ano de escolaridade, de acordo com as 

orientações do currículo nacional; 

l) Aprovar o plano de acompanhamento para ser aplicado no ano escolar 

seguinte, pelo professor titular de turma ou pelo conselho de turma; 

m) Determinar as respectivas formas de acompanhamento e avaliação do 

plano de acompanhamento; 

n) Tomar a decisão final acerca da decisão do conselho de turma que já 

confirmou ou modificou a avaliação inicial do aluno; 

o) Aprovar os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de 

horários; 

p) Exercer as demais competências que lhes venham a ser atribuídas na 

lei. 

2.  Ao Conselho Pedagógico compete, ainda, ratificar as propostas dos 

candidatos aos Quadros de Valor, apresentados pelos Professores 

/Professores titulares de Turma /Conselhos de Turma ou outros elementos 

da comunidade escolar. 
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Artigo 32º 

Funcionamento 

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

2. O Conselho Pedagógico reúne extraordinariamente, sempre que seja 

convocado pelo respectivo Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento 

de um terço dos seus membros em efectividade de funções. 

3. O Conselho Pedagógico reúne sempre que lhe seja solicitado parecer pelo 

Conselho Geral ou pelo Director. 

4. As regras de funcionamento das reuniões do Conselho Pedagógico 

constam do seu regimento interno, que é revisto anualmente, sendo 

aprovado pelos elementos que o integram. 

5. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, 

designadamente sobre matéria de provas de exame ou de avaliação global, 

apenas participam os membros docentes. 

6. A representação dos pais e encarregados de educação no conselho 

pedagógico faz-se no âmbito de uma comissão especializada que participa 

no exercício das competências previstas nas alíneas a),b),e),f),j) e l) do 

artigo 33º do Decreto lei nº 75/2008. 

 

SUBSECÇÃO I 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

Artigo 33º 

Definição 

A fim de dar cumprimento ao disposto no Estatuto da Carreira Docente, no  

Decreto-lei nº 75/2010 e pelo Decreto Regulamentar nº 2/2010 de 23 de Junho 

foi criada a Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho. 
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Artigo 34º 

Composição 

1. Integram a comissão de coordenação da avaliação do desempenho: 

a) O presidente do Conselho Pedagógico do Agrupamento de escolas, que 

coordena; 

b) Três outros membros do mesmo Conselho, eleitos pelo Conselho 

Pedagógico; 

2. O membro da comissão de coordenação da avaliação do desempenho que 

exerça também funções de avaliador, não pode intervir na emissão do 

parecer daquele órgão sobre a proposta de avaliação ou a apreciação da 

reclamação relativa ao docente que avaliou. 

 

Artigo 35.º 

Competências 

1. Compete à Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho: 

a) Assegurar a aplicação objectiva e coerente do sistema de avaliação do 

desempenho, designadamente tomando em consideração o projecto 

educativo e os planos anual e plurianual de actividades, bem como as 

especificidades do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, 

e tendo em conta as orientações do conselho científico para a avaliação 

de professores; 

b) Elaborar a proposta dos instrumentos de registo  que deverão ser 

aprovados pelo C.P. tendo em conta os padrões de desempenho 

docente e as orientações do conselho cientifico para avaliação de 

professores. 

c) Assegurar o respeito pela aplicação das percentagens máximas fixadas 

nos termos dos números 4 e 5 do artigo 21.º do presente decreto 

regulamentar e o cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 46.º do 

ECD. transmitindo a todos os relatores as orientações adequadas a fim 
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de garantir que as propostas de avaliação final respeitem as referidas 

percentagens. 

d) Estabelecer directrizes para a validação das classificações com as 

menções de Excelente, Muito Bom e Insuficiente; 

e) Assegurar a avaliação de desempenho nos casos de ausência ou de 

impedimento de qualquer um dos avaliadores; 

f) Propor as medidas de acompanhamento e correcção do desempenho 

insuficiente; 

g) Emitir parecer vinculativo sobre reclamações dos avaliados; 

i. O parecer deve ser aprovado por maioria simples, tendo o presidente 

voto de qualidade; 

ii. O membro da comissão de coordenação da avaliação do 

desempenho que exerça também funções de avaliador, não pode 

intervir na emissão do parecer daquele órgão sobre a proposta de 

avaliação ou a apreciação da reclamação relativa ao docente que 

avaliou. 

h) Elaborar e aprovar o regimento de funcionamento da Comissão. 

 

Artigo 36.º 

Funcionamento 

1. A Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho deverá reunir 

ordinariamente uma vez por período lectivo, por convocatória do presidente. 

2. Poderá reunir extraordinariamente sempre que a situação o justifique ou a 

pedido de dois dos seus membros. 
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Artigo 37.º 

Mandato 

1. A duração do mandato dos membros desta Comissão cessa 

automaticamente com o fim do mandato do Conselho Pedagógico. 

2. Na primeira reunião do novo Conselho Pedagógico deverá ser eleita  uma 

nova Comissão. 

 

SUBSECÇÃO II 

COMISSÃO DE FORMAÇÃO  

Além das comissões previstas anteriormente poderá, ainda, de acordo com o 

seu plano de actuação constituir a seguinte comissão: 

a) Comissão de formação 

 

Artigo 38.º 

Definição e Objectivo 

1. O Conselho Pedagógico  poderá nomear uma Comissão de Formação  com 

o objectivo de elaborar o plano de formação  do Pessoal Docente e Não 

Docente, em articulação com o respectivo Centro de Formação e 

Associação de Escolas, acompanhando a sua execução. 

 

Artigo 39.º 

Composição 

1. A Comissão de Formação é composta por três elementos: 

a) Presidente do Conselho Pedagógico; 

b) Um membro do Pessoal Docente; 

c) O membro do Pessoal Não Docente. 

 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 61 

Artigo 40.º 

Competências 

1. À Comissão de Formação compete: 

a) Elaborar o plano de formação do pessoal docente e não docente, em 

articulação com o respectivo Centro de Formação e Associação de 

Escolas; 

b) Acompanhar a execução do Plano de Formação; 

c) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica. 

 

Artigo 41.º 

Funcionamento 

As normas de organização e funcionamento serão definidas no Regimento de 

Funcionamento da Comissão de Formação, a aprovar pelo Conselho 

Pedagógico. 

 

SUBSECÇÃO III 

EQUIPA PTE 

 

Artigo 42º 

Composição 

1. A função de coordenador da equipa PTE é exercida, por inerência, pelo 

Director do agrupamento/escola não agrupada, podendo ser delegada em 

docentes do agrupamento/escola não agrupada que reúnam as 

competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao 

exercício das funções de coordenação global dos projectos do PTE ao nível 

do estabelecimento de ensino. 

2. Os restantes membros da equipa PTE são designados pelo director do 

agrupamento/escola não agrupada de entre: 
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a) Docentes que reúnam competências ao nível pedagógico, de gestão e 

técnico para a implementação dos projectos do PTE e para a 

coordenação de outros projectos e actividades TIC ao nível de escola; 

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

c)  Estagiários dos cursos tecnológicos e dos cursos profissionais nas 

áreas tecnológicas e outros alunos com competências TIC relevantes; 

d)  Não docentes com competências TIC relevantes. 

3. O número de membros da equipa PTE é definido pelo director do 

agrupamento/escola não agrupada, adequando as características do 

estabelecimento de ensino à necessidade de execução eficaz de cada um 

dos projectos do PTE. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a equipa PTE deverá incluir: 

a) Um responsável pela componente pedagógica do PTE, 

preferencialmente com assento no conselho pedagógico, que represente 

e articule com os coordenadores de departamento curricular e os 

coordenadores ou directores de curso; 

b) Um responsável pela componente técnica do PTE, que represente e 

articule com o director de instalações e o responsável pela segurança no 

e estabelecimento de ensino; 

c) O coordenador da biblioteca escolar. 

 

Artigo 43º 

Funções 

 

5. As equipas PTE exercem as seguintes funções ao nível do respectivo 

estabelecimento de ensino: 

a) Elaborar no agrupamento/escola um plano de acção anual para as TIC 

(plano TIC). Este plano visa promover a utilização das TIC nas 
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actividades lectivas e não lectivas, rentabilizando os meios informáticos 

disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da 

comunidade educativa. Este plano TIC deverá ser concebido no quadro 

do projecto educativo da escola e integrar o plano anual de actividades, 

em estreita articulação com o plano de formação; 

b) Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia definidos 

no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, integrando a 

estratégia TIC na estratégia global do agrupamento/escola não 

agrupada; 

c) Coordenar e acompanhar a execução dos projectos do PTE e de 

projectos e iniciativas próprias na área de TIC na educação, em 

articulação com os serviços regionais de educação e com o apoio das 

redes de parceiros  regionais; 

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

gestão e na segurança ao nível de agrupamento/escola não agrupada; 

e) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação 

em TIC de docentes e não docentes; 

f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas 

de trabalho com outros docentes ou agentes da comunidade educativa 

g) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos 

instalados, sendo o interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às 

escolas e das empresas que prestem serviços de manutenção aos 

equipamentos; 

h) Articular com os técnicos das câmaras municipais que apoiam as 

escolas do 1.º ciclo do ensino básico dos respectivos agrupamentos de 

escolas. 

6. Para efeitos da alínea b) do número anterior, compete aos serviços 

regionais de educação promover a coordenação das redes de parceiros 

regionais que apoiam as escolas em matéria de TIC na educação, 
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nomeadamente as estruturas responsáveis pela formação de professores, 

as equipas de apoio às escolas e outras estruturas e entidades parceiras. 

 

Artigo 44º 

Créditos de horas 

1. Aos estabelecimentos de ensino é atribuído o seguinte crédito de horas da 

componente lectiva a distribuir pelo coordenador e pelos docentes membros 

da equipa PTE, nos termos dos números seguintes: 

a) Agrupamentos verticais com mais de 600 alunos — 18 horas; 

2. Cabe ao director do agrupamento/escola não agrupada, caso entenda 

necessário, atribuir na totalidade ou parcialmente os créditos de horas 

referidos no número anterior, distribuindo -os pelos coordenadores e 

docentes membros das equipas PTE, com respeito pelas disposições legais 

e regulamentares aplicáveis. 

3. Os créditos de horas previstos nos números anteriores incluem as horas de 

redução da componente lectiva previstas no artigo 79.º do ECD e os 

créditos de horas atribuídos no âmbito de trabalho da componente não 

lectiva em matérias respeitantes ao PTE, não podendo a redução da 

componente lectiva ultrapassar os 50 % do total da referido componente. 

 

SUBSECÇÃO IV 

COMISSÃO PROJECTOS  

 

Artigo 45.º 

Definição 

A Comissão de Projectos  é uma estrutura, nomeada pelo Conselho 

Pedagógico, que visa, em colaboração com os Órgãos de Gestão, a articulação 

e coordenação dos diversos  projectos de enriquecimento curricular. 
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Artigo 46.º 

Composição 

Esta Comissão é constituída por: 

a) Coordenador de Projectos PTE 

b) Coordenador das Actividades de Enriquecimento Curricular; 

c) Coordenador TIC.  

d) Coordenador dos Directores de Turma 

e) Coordenador do Departamento do 1º ciclo  

f) Coordenador BE/CRE 

 

Artigo 47.º 

Competências 

1. À Comissão de Projectos compete: 

a) Apresentar propostas e colaborar na elaboração do Projecto Educativo e 

do Plano Anual de actividades; 

b) Pronunciar-se sobre os projectos de enriquecimento curricular e outros a 

desenvolver no Agrupamento; 

c) Acompanhar a execução e articular os diferentes projectos e planos. 

2. A Comissão é presidida pelo Coordenador PTE que terá assento no 

Conselho Pedagógico, por inerência do cargo que desempenha 

 

Artigo 48.º 

Funcionamento 

As normas de organização e funcionamento serão definidas no Regimento de 

Funcionamento da Comissão de Projectos, a aprovar pelo Conselho 

Pedagógico. 
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SECÇÃO IV 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

Artigo 49.º 

Definição 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo nos assuntos de natureza 

administrativo-financeira do Agrupamento. 

 

Artigo 50º 

Composição 

O Conselho Administrativo é composto pelo Director, que preside, pelo Chefe 

dos Serviços de Administração Escolar e pelo Subdirector ou um dos Adjuntos 

do Director, por ele designado para o efeito.  

 

Artigo 51º 

Mandato 

O mandato dos membros do Conselho Administrativo é coincidente com o 

mandato no desempenho das funções inerentes à sua designação para este 

órgão. 

 

Artigo 52º 

Competências 

3. Compete ao Conselho Administrativo: 

a) Aprovar o projecto de orçamento anual do Agrupamento, elaborado pelo 

Director, segundo as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral. 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência . 

c) Autorizar a realização de despesas e respectivo pagamento; 

d) Fiscalizar a cobrança de receitas; 
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e) Verificar a legalidade da gestão financeira do Agrupamento; 

f) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial do Agrupamento; 

g) Elaborar o seu próprio regimento. 

 

Artigo 53.º 

Funcionamento 

1. O Conselho Administrativo reunirá ordinariamente todos os meses e 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, por sua 

iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 

2. De cada reunião deverá ser lavrada acta, exarada em livro próprio. 

3. Os membros do Conselho Administrativo são solidariamente responsáveis 

pelas deliberações tomadas, excepto se fizerem consignar em acta a sua 

discordância ou se não tiverem estado presentes. 

4. O Conselho Administrativo responde pelos seus actos, a nível interno, 

perante o Conselho, e, a nível externo, perante os órgãos da governação 

competentes. 

 

CAPÍTULO III 

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

SECÇÃO I 

Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

 

Artigo 51º 

Definição e objectivos 

1. São estruturas que colaboram com o conselho pedagógico e com o 

Director, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 
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acompanhamento das actividades escolares, promover o trabalho 

colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente, 

com vista ao desenvolvimento do Projecto Educativo. 

2. A constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica visa, nomeadamente: 

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

programas e orientações curriculares e programáticos definidos a nível 

nacional, bem como o desenvolvimento de componentes curriculares por 

iniciativa do agrupamento de escolas; 

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades de 

turma ou grupo de alunos; 

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

d) A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

 

SUBSECÇÃO I 

COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

 

Artigo 55.º 

Coordenador de Jardins - de - Infância e Escolas  

1. Cada estabelecimento de ensino terá um coordenador de estabelecimento, 

de acordo com o estipulado no artigo 40º do Decreto-Lei 75/2008 de 22 de 

Abril 

2. O coordenador é designado pelo Director de entre os professores em 

exercício efectivo de funções na Escola ou no estabelecimento de educação 

pré-escolar, devendo ser um docente dos quadros,  

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

tenham menos de três docentes em exercício efectivo de funções, não há 

lugar à designação do cargo referido no ponto 1, sendo essa coordenação 

assegurada pelo Director. 
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4. Caso se verifique a situação referida no ponto anterior, pode o Director 

delegar esta competência num docente em exercício efectivo de funções no 

estabelecimento de ensino.  

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

mandato do Director.  

6. O Coordenador pode ser exonerado a todo o momento por despacho 

fundamentado do Director. 

 

Artigo 56.º 

Competências 

1. Compete ao Coordenador de Estabelecimento, nos termos da legislação em 

vigor: 

a) Coordenar as actividades educativas do respectivo estabelecimento, de 

acordo com o Projecto Educativo e Curricular do Agrupamento, em 

colaboração com o Director;  

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Director, e exercer as 

competências que por este lhe forem delegadas; 

c) Veicular a informação relativa 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 actividades 

educativas. 

e) Identificar as crianças cujas famílias necessitam de Componente de 

Apoio à Família   

f) Acompanhar, em articulação com a entidade gestora do CAF- 

g) 1º ciclo- o plano anual de actividades de animação sócio-educativa. 

h) Assumir a supervisão pedagógica das Actividades de enriquecimento 

Curricular do 1º ciclo 
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SUBSECÇÃO II 

ARTICULAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR 

 

Artigo 57º 

 Departamentos Curriculares 

1. A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os 

docentes do Agrupamento, procurando adequar o currículo às 

necessidades específicas dos alunos. 

2. A articulação e gestão curricular são asseguradas por departamentos 

curriculares nos quais se encontram representados os grupos de 

recrutamento e áreas disciplinares : 

i) Pelo Departamento do 1º Ciclo e Pelo Departamento do Pré -Escolar  na 

educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico; 

j) Pelos Departamentos Curriculares, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. 

 

Artigo 58º 

Composição 

1. O Departamento do Pré-Escolar na educação pré-escolar é constituído pela 

totalidade dos educadores de infância. 

2. O Departamento do 1º Ciclo do ensino básico é constituído, em cada 

escola, pelos professores do 1º ciclo. O Departamento do 1º Ciclo  no 1º  

ciclo é constituído pela totalidade dos professores deste ciclo 

3.  Os Departamentos Curriculares no 2º e 3º ciclos têm a seguinte 

composição: 

 

DEPARTAMENTOS 

 

GRUPO DE RECRUTAMENTO 
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Línguas 

200 – Português Estudos Sociais/História 

210 – Português e Francês 

220 – Português e Inglês 

300 – Português 

320 – Francês 

330 - Inglês 

 

Ciências Sociais e 

Humanas 

200 – Português Estudos Sociais/História 

290 – Educação Moral religiosa Católica 

400 – História 

420 - Geografia 

Matemáticas e Ciências 

Experimentais 

230 – Matemática e Ciências da Natureza 

500 – Matemática 

510 – Física e Química 

520 – Biologia 

550 - TIC 

Expressões 240 – Educação Visual Tecnológica 

250 – Educação Musical 

260 – Educação Física 

530 – Educação Tecnológica 

600 – Artes Visuais 

610_  Música 

620 – Educação Física 

910 – Educação Especial I 

 

a) O Departamento de Línguas integra as seguintes disciplinas: 
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Língua Portuguesa – 2º Ciclo 

Língua Portuguesa – 3º Ciclo 

Inglês – 2ºCiclo  

Inglês - 3º Ciclo 

Francês – 3º Ciclo 

b) O Departamento de Ciências Sociais e Humanas integra as seguintes 

disciplinas: 

História e Geografia de Portugal -2º Ciclo 

História – 3º Ciclo 

Geografia – 3º Ciclo 

Educação Moral Religiosa Católica – 2º e 3ºCiclos 

c) O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais integra as 

seguintes disciplinas: 

Matemática - 2º Ciclo 

Matemática - 3º Ciclo 

Ciências da Natureza – 2ºciclo 

Ciências Naturais – 3º Ciclo 

Física e Química – 3º Ciclo 

TIC- 3º Ciclo 

d) O Departamento de Expressões integra as seguintes disciplinas: 

Educação Visual e Tecnológica – 2º Ciclo 

Educação Visual -3º Ciclo 

Educação Tecnológica -3º Ciclo 

Educação Musical – 2º ciclo 

Música – 3º Ciclo 
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Educação Física – 2º Ciclo 

Educação Física – 3º Ciclo 

4. Os departamentos curriculares são coordenados por professores, 

designados pelo Director. 

5. Os mandatos dos Coordenadores têm a duração de quatro anos e cessam 

com o mandato do Director. 

6. Os Coordenadores dos Departamentos podem ser exonerados ,a todo o 

tempo , por despacho fundamentado do Director. 

 

Artigo 59º 

Competências 

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

Departamentos Curriculares compete:  

a) Planificar e adequar à realidade da Escola / Agrupamento a aplicação 

dos planos de estudo estabelecidos ao nível nacional. 

b) Analisar programas, métodos, organização curricular e processos e 

critérios de avaliação dos alunos; 

c) Analisar e debater, questões relativas à adopção de modelos 

pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação bem como de 

materiais de ensino - aprendizagem e manuais escolares 

d) Colaborar na definição de competências essenciais 

e) Analisar a adopção de medidas de gestão flexível dos currículos; 

f) Desenvolver aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da 

avaliação das aprendizagens; 

g) Implementar os planos curriculares, bem como outras actividades 

educativas; 

h) Reflectir sobre as práticas educativas; 
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i) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas   

específicas das disciplinas; 

j) Colaborar na inventariação das necessidades em equipamentos e 

material didáctico e promover a interdisciplinaridade, assim como o 

intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais com as escolas do 

Agrupamento; 

k) Identificar necessidades de formação dos Docentes no âmbito da 

formação continua;  

l) Apoiar os Professores em profissionalização; 

m) Desenvolver e apoiar projectos educativos de âmbito local, de acordo 

com os recursos do Agrupamento ou através da colaboração com outras 

escolas e entidades; 

n) Colaborar na definição, elaboração e avaliação do Plano Anual de 

Actividades, e do Projecto Educativo do Agrupamento; 

o) Elaborar o Regimento Interno, onde constem as respectivas regras de 

organização e funcionamento. 

 

Artigo 60º 

Funcionamento 

1. O Departamento curricular reúne ordinariamente uma vez por mês sob a 

presidência do respectivo Coordenador 

2. Poderão, sempre que a situação o justifique, ser realizadas reuniões 

extraordinárias convocadas pelo Coordenador ou ainda requeridas por dois 

terços dos seus membros. 

3. As demais regras de funcionamento serão fixadas no Regimento Interno 

dos Departamentos Curriculares, que se encontram em anexo a este 

documento. 
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Artigo 61º 

Coordenação 

1. A Coordenação dos Departamentos Curriculares é assegurada por um 

Professor pertencente ao Agrupamento de Escolas, designado pelo 

Director. 

2. Sem prejuízo do desempenho do cargo ser prioritariamente efectuado nas 

horas de redução previstas no art.º 79º do ECD e/ou nas horas marcadas 

no respectivo horário para a prestação de trabalho ao nível do 

estabelecimento, os Coordenadores de Departamento beneficiam das 

reduções que vieram a serem definidas nos normativos legais 

 

Artigo 62º 

 Competências do Coordenador de Departamento 

1. Compete ao Coordenador do Departamento Curricular: 

a) Presidir às reuniões do Departamentos Curricular; 

b) Promover medidas de planificação e avaliação das actividades do   

Departamento Curricular; 

c) Assegurar a participação do Departamento Curricular na análise e crítica 

da orientação pedagógica; 

d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os 

Docentes que integram o Departamento Curricular; 

e) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas 

de estudo, promovendo a adequação dos seus objectivos e conteúdos à 

situação concreta do Agrupamento de Escolas; 

f) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do 

Agrupamento com vista ao desenvolvimento de estratégias de 

diferenciação pedagógica; 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 76 

g) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes 

curriculares locais e a adopção de medidas destinadas a melhorar as 

aprendizagens dos Alunos; 

h) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos 

de autonomia do Agrupamento; 

i) Promover a realização de actividades de investigação, reflexão e de 

estudo,visando a melhoria da qualidade das práticas educativas; 

j) Assegurar a participação do Departamento Curricular na elaboração, 

desenvolvimento e avaliação do Projecto Educativo e do Plano Anual de 

Actividades do Agrupamento; 

k) Estimular a cooperação com outras escolas da região no que se refere à 

partilha de recursos e à dinamização de projectos de inovação 

pedagógica; 

l) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e 

apoiar os Professores menos experientes; 

m) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das 

necessidades de formação dos Professores; 

n) Proceder à avaliação do desempenho dos docentes que integram o 

departamento curricular; 

o) Assumir, desempenhando as competências que lhe são inerentes, a 

Direcção das instalações específicas, adstritas à área disciplinar, de 

acordo com o referido nos Artigos do presente regulamento, com 

excepção dos casos em que exista o cargo de Director de Instalações  

p) Apresentar à Direcção Executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido; 
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Artigo 63º 

Mandato do Coordenador de Departamento 

1. O mandato dos coordenadores dos departamentos curriculares tem a   

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

2. Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a 

todo o tempo por despacho fundamentado do director. 

 

SUBSECÇÃO lII 

ORGANIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DA TURMA 

 

Artigo 64º 

Educadores de Infância, Professores titulares de turma e Directores de 

Turma 

1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades a 

desenvolver na sala com as crianças, na educação pré-escolar, ou na 

turma, com os alunos do ensino básico, são da responsabilidade: 

a) Dos respectivos educadores de infância, na educação pré-escolar; 

b) Dos professores titulares de turma, no 1º ciclo do ensino básico; 

c) Do conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, com a  

seguinte composição: 

i. Os professores da turma; 

ii. Dois representantes dos pais e encarregados de educação; 

iii. Um representante dos alunos, no caso do 3º ciclo do ensino básico. 

2. Nas reuniões de Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação 

individual dos alunos, apenas participam os membros  docentes. 

3. No desenvolvimento da sua autonomia o Agrupamento pode ainda designar 

professores tutores para  acompanhamento, em particular, do processo 

educativo de um grupo de alunos. 
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Artigo 65º 

Competências 

1. Compete aos educadores de infância  e aos Professores Titulares de 

Turma/ Grupo /Conselho de  turma/Conselho de docentes  

a) Planificar as actividades, tendo em conta o nível de desenvolvimento das 

crianças e promover as melhores condições de aprendizagem em 

articulação com a família; 

b) Participar, obrigatoriamente, na planificação das actividades de 

animação e de apoio à família, na educação pré-escolar; 

c) Zelar pela supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das 

actividades de animação e de apoio à família, no âmbito da educação 

pré-escolar; 

d) Comunicar a planificação das actividades aos encarregados de 

educação. 

2. Além das competências previstas  no ponto 3 do artigo 14º do Dec.-Lei 

6/2001, e nos pontos 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 27, 30 e 31 do 

Despacho Normativo 1/2005, de 21/07, do Despacho Normativo nº50/2005 

e nos pontos 4, 8 e 10 do artº 10º do despacho 13 599/2006 de 28/06 

compete aos Educadores/ Professores Titulares de Turma/ Grupo Conselho 

de turma/Conselho de docentes  

a) Analisar a situação da Turma/ grupo e identificar características 

específicas dos Alunos a ter em conta no processo de Ensino e 

Aprendizagem; 

b) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos 

alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e 

sequências adequadas; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas 

especiais dos Alunos,/ das crianças promovendo a articulação com os 
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respectivos Serviços Especializados de Educação Especial, em ordem à 

sua superação; 

d) Adoptar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens dos Alunos /das crianças; 

e) Conceber e implementar experiências pedagógicas próprias, dentro das 

orientações genéricas do Ministério da Educação; 

f) Planificar o desenvolvimento das actividades a realizar com os Alunos/ 

crianças em contexto de sala de aula/ actividade; 

g) Estabelecer, com carácter sistemático e contínuo, medidas relativas a 

apoios e complementos educativos a proporcionar aos alunos / crianças, 

nomeadamente nos termos do plano de recuperação; 

h) Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno/ 

criança no mesmo ano e colaborar na elaboração dos respectivos 

relatórios e planos de apoio específico. 

i) Aprovar as propostas de avaliação de acordo com os critérios de 

avaliação expressos nas disposições legais, no projecto curricular e com 

os pareceres do Conselho Pedagógico; 

j) Conceber e delinear actividades em complemento do currículo proposto; 

k) Assegurar o desenvolvimento do projecto curricular de turma aplicável 

aos Alunos, de forma integrada e numa perspectiva de articulação 

interdisciplinar; 

l) Promover a interdisciplinaridade e a qualidade da acção educativa; 

m) Desenvolver iniciativas no âmbito da Área de Projecto, nomeadamente 

através da apresentação, planificação, acompanhamento e avaliação de 

projectos de carácter interdisciplinar, em articulação com as áreas 

disciplinares; 
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n) Colaborar em actividades culturais, desportivas e recreativas que 

envolvam os Alunos e a comunidade, previstas no Plano Anual de 

Actividades; 

o) Preparar a informação adequada, a disponibilizar aos Pais e 

Encarregados de Educação, relativa ao processo de aprendizagem e 

avaliação dos Alunos; 

p) Promover acções que estimulem o envolvimento dos Pais e 

Encarregados de Educação no percurso escolar do aluno, de acordo 

com as orientações oriundas dos órgãos de orientação e gestão; 

q) Analisar situações de insucesso disciplinar ocorridas com alunos da 

turma e colaborar no estabelecimento das medidas de apoio que julgar 

mais ajustadas no quadro de um programa específico de intervenção, 

nos casos dos Conselhos de Turma / Titulares de Turma de natureza 

disciplinar; 

r) Aplicar as medidas disciplinares que lhe estão cometidas por lei, sem 

prejuízo da sua intervenção para advertir e repreender; 

s) Promover o bom relacionamento entre os alunos e entre estes e a 

comunidade educativa; 

t) Promover a assiduidade e o efectivo cumprimento da escolaridade 

obrigatória; 

u) Prevenir situações de insucesso e de abandono; 

v) Promover a integração dos alunos; 

w) Colaborar com os serviços de Educação Especial e demais entidades, 

promovendo estratégias de intervenção adequadas, nas situações em 

que os alunos, ainda menores, se encontrem em situação de perigo no 

que respeita à saúde, segurança ou educação; 

x) Propor alunos a integrar nos Quadros de Valor. 
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Artigo 66º 

Funcionamento do conselho de turma 

1. O Conselho de Turma reúne, ordinariamente: 

a) No inicio do ano lectivo; 

b) Para reuniões intercalares de avaliação dos alunos e/ou coordenação 

pedagógica; 

c) No final de cada período escolar. 

2. As convocatórias são da responsabilidade do Director e a sua divulgação 

será feita com a antecedência mínima de 48 horas. 

3. O Director pode, a qualquer momento, convocar o conselho de turma 

extraordinário por sua iniciativa, por determinação do Conselho Pedagógico, 

por proposta do Director de Turma ou a pedido de dois terços dos seus 

membros. 

4. O secretário do conselho de turma é nomeado pelo Director. 

5. Das reuniões será lavrada acta, transcrita em impresso próprio e entregue 

pelo Director de Turma ao Director, no prazo de 24 horas. 

6. Nas reuniões de concelho de turma em que seja discutida a avaliação 

individual dos alunos apenas participam os membros docentes, e se 

necessário, técnicos dos serviços de apoios especializados e dos serviços 

técnico-pedagógicos. 

7. Quando o Conselho de Turma se reunir por questões de natureza 

disciplinar é presidido pelo Director, ou por quem o substitua, sendo 

convocados também, o Delegado de turma, o representante dos Pais e 

Encarregados de Educação da turma; 

8. Nas situações de falta do Director de Turma, deve o Director nomear, de 

entre os docentes da turma, um substituto 
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Artigo 67º 

Competências do Educador de Infância 

1. Compete ainda ao educador: 

a) Planificar as actividades, tendo em conta o nível de desenvolvimento das 

crianças e promover as melhores condições de aprendizagem em 

articulação com a família; 

b) Participar, obrigatoriamente, na planificação das actividades de 

animação e de apoio à família, na educação pré-escolar; 

c) Zelar pela supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das 

actividades de animação e de apoio à família, no âmbito da educação 

pré-escolar; 

d) Comunicar a planificação das actividades aos encarregados de 

educação. 

 

Artigo nº 68 

Competências do Professor Titular de Turma 

1. Compete ainda ao professor titular de turma: 

a) Participar, obrigatoriamente na planificação das actividades de 

enriquecimento curricular; 

b) Zelar pela supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das 

actividades de enriquecimento curricular; 

c) Comunicar a planificação das actividades aos encarregados de 

educação; 

d) Assegurar as actividades de apoio ao estudo.  
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Artigo 69º 

Coordenação do Conselho de Turma 

1. A coordenação das actividades do conselho de turma é realizada pelo 

director de turma, o qual é designado pelo Director de entre os professores 

da turma, sendo escolhido, preferencialmente, um docente 

profissionalizado, sempre que possível pertencente ao quadro do 

Agrupamento, de acordo com o seguinte perfil: 

a) Ser um professor que leccione a totalidade dos alunos da turma, ao 

longo de todo o ano escolar; 

b) Demonstrar capacidade de relação fácil com os alunos, professores, 

pessoal não docente, Pais e Encarregados de Educação; 

c) Evidenciar tolerância e compreensão associadas a atitudes de firmeza 

que impliquem respeito mútuo; 

d) Evidenciar bom senso e ponderação; 

e) Demonstrar espírito metódico e dinamizador; 

f) Demonstrar disponibilidade para apreciar as solicitações a que tem de 

responder; 

2. Demonstrar capacidade de prever situações e de solucionar problemas, 

sem os deixar avolumar. 

 

Artigo 70º 

Competências do Director de Turma 

1. Compete ao Director de Turma 

a) Ser responsável pelo processo individual do aluno; 

b) Proceder à avaliação formativa, recorrendo a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação (em articulação com os 

Departamentos que concebem e gerem o Projecto Curricular); 
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c) Coordenar o processo da tomada de decisões da avaliação sumativa 

interna; 

d) Dar a conhecer aos pais e encarregados de educação o plano de 

recuperação do (s) aluno (s) e proceder de imediato à sua 

implementação. 

e) Assegurar a articulação entre os Professores da turma, os Alunos, Pais 

e Encarregados de Educação; 

f) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

Professores e Alunos; 

g) Coordenar, em colaboração com os Docentes da turma, a adequação 

deactividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação 

concreta do grupo e à especificidade de cada Aluno; 

h) Articular as actividades da turma com os Pais e Encarregados de 

Educação promovendo a sua participação e colaborando com estes no 

sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou de 

aprendizagem; 

i) Coordenar o processo de avaliação de Alunos garantindo o seu carácter  

globalizante e integrador; 

j) Apresentar ao Director um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido; 

k) Promover junto do Conselho de Turma a realização de acções 

conducentes à aplicação do Projecto Educativo do Agrupamento, numa 

perspectiva de envolvimento dos Encarregados de Educação e de 

abertura à Comunidade. 

l) Assegurar a adopção de estratégias coordenadas relativamente aos 

Alunos da turma, bem como a criação de condições para a realização de 

actividades interdisciplinares, nomeadamente no âmbito da Área de 

Projecto; 
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m) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na 

comunidade escolar e educativa, mantendo os Alunos e Encarregados 

de Educação informados da sua existência; 

n) Elaborar e conservar o processo individual do Aluno facultando a sua 

consulta ao Aluno, Professores da turma, Pais e Encarregados de 

Educação; 

o) Apreciar ocorrências de indisciplina, decidir da aplicação das medidas 

disciplinares e solicitar ao Director a convocação extraordinária do 

Conselho de Turma; 

p) Participar ao Director, para efeitos de procedimento disciplinar, 

comportamentos do aluno considerados de graves ou de muito graves; 

q) Assegurar a participação dos Alunos, Professores, Pais e Encarregados 

de Educação na aplicação de medidas educativas decorrentes da 

apreciação de situações de  indisciplina; 

r) Acompanhar o aluno na execução da medida disciplinar a que foi sujeito, 

assegurando a co-responsabilização de todos os intervenientes nos 

efeitos educativos da medida; 

s) Coordenar a elaboração do plano de recuperação do Aluno, decorrente 

da avaliação formativa ou sumativa e manter informado o Encarregado 

de Educação; 

t) Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após 

solicitação do Conselho de Turma; 

u) Garantir o conhecimento e o acordo prévio do Encarregado de Educação 

para a programação individualizada do Aluno ; 

v) Elaborar, em caso de retenção do Aluno no mesmo ano, um relatório 

que inclua uma proposta de repetição de todo o plano de estudos desse 

ano ou de cumprimento de um plano de apoio específico e submetê-lo à 

aprovação do Conselho Pedagógico, através do respectivo Coordenador 

de Directores de Turma; 
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w) Propor, na sequência da decisão do Conselho de Turma, medidas de 

apoio adequada e proceder à respectiva avaliação; 

x) Presidir às reuniões de Conselho de Turma. 

 

SUBSECÇÃO IV 

TUTORIAS 

 

Artigo 71º 

Competências do Professor tutor 

1. No desenvolvimento da sua autonomia, o agrupamento de escolas pode 

ainda designar professores tutores para acompanhamento em particular do 

processo educativo de um grupo de alunos. 

2. As funções de tutoria devem ser realizadas por docentes profissionalizados, 

com experiência adequada, e, de preferência, com formação especializada 

em orientação educativa ou em coordenação pedagógica. 

3. São atribuições do professor tutor: 

a) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de 

integração na turma e na Escola, e de aconselhamento e orientação no 

estudo e nas tarefas escolares; 

b) Promover a articulação das actividades escolares dos alunos com outras 

actividades formativas; 

c) Desenvolver a sua actividade, de forma articulada, quer com a família, 

quer com outros técnicos e outras estruturas de coordenação e 

supervisão. 

 

SECÇÃO II 

OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 87 

SUBSECÇÃO I 

CONSELHO DE DIRECTORES DE TURMA 

 

Artigo 72º 

Definição e composição 

1. O Conselho de Directores de Turma é uma estrutura de apoio ao Conselho 

Pedagógico, a quem incumbe especialmente a coordenação pedagógica da 

Educação Básica e destina-se a articular e harmonizar as actividades 

desenvolvidas; 

2. O Conselho de Directores de Turma é composto por todos os Directores de 

Turma. 

 

Artigo 73º 

Competências do Conselho de Directores de Turma   

1. Compete ao Conselho de Directores de Turma: 

a) Elaborar o seu Regimento Interno; 

b) Planificar as actividades e projectos a desenvolver, anualmente, de 

acordo com as orientações do Conselho Pedagógico; 

c) Dinamizar e coordenar a realização de projectos interdisciplinares das 

turmas; 

d) Identificar necessidades de formação no âmbito da Direcção de Turma e 

propô-las ao Conselho Pedagógico; 

e) Apoiar as propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las, através 

dos coordenadores, ao Conselho Pedagógico; 

f) Propor e planificar formas de actuação junto dos Pais e Encarregados de 

Educação. 

g) Integrar os professores que desempenham o cargo de Director de Turma 
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Artigo 74º 

Coordenador do Conselho dos Directores de Turma 

2. O Coordenador de Directores de Turma é designado pelo Director de entre 

os membros que integram o Conselho de Directores de Turma a que 

pertencem e, sempre que possível, de entre os professores titulares. 

 

Artigo 75º 

Competências do Coordenador dos Directores de Turma 

1. Compete ao Coordenador dos Directores de Turma: 

a) Coordenar a acção do respectivo Conselho, articulando estratégias e 

procedimentos; 

b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que 

coordena; 

c) Assegurar a articulação entre as actividades desenvolvidas pelos 

Directores de Turma que coordena e as realizadas por cada área 

disciplinar, nomeadamente no que se refere à elaboração e aplicação de 

programas específicos integrados nas medidas de Educação Especial; 

d) Apresentar ao Director um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido; 

e) Presidir às reuniões do Conselho de Directores de Turma. 

 

SUBSECÇÃO II 

COORDENAÇÃO DOS PROJECTOS 
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Artigo 76º 

Definição e identificação 

1. O representante dos projectos de desenvolvimento educativo é um 

professor que se encontre envolvido na gestão de alguns dos projectos em 

curso. 

2. A designação do representante de projectos é da competência do Director. 

3. O mandato corresponderá ao mandato do Director. 

4. O representante de projectos pode ser exonerado a todo o momento por : 

a) Despacho fundamentado do Director. 

b) A requerimento do interessado, dirigido ao conselho pedagógico, com a 

antecedência mínima de 30 dias, fundamentado em motivos 

devidamente justificados; 

c) No final do ano escolar, por deliberação do conselho pedagógico 

aprovada por maioria de dois terços dos membros em efectividade de 

funções, em caso de manifesta desadequação da respectiva actuação, 

fundada em factos comprovados e informações, devidamente 

fundamentadas. 

 

Artigo77º 

Competências do coordenador dos projectos 

1. Ao representante dos projectos compete: 

a) Coordenar a articulação entre os projectos que integram o Plano Anual 

de Actividades e o Projecto Educativo; 

b) Promover o trabalho em equipa; 

c) Acompanhar o desenvolvimento dos projectos planificados pelo   

Agrupamento; 

d) Elaborar relatório de avaliação do impacto, em termos de sucesso 

educativo e de repercussões na comunidade, dos diferentes projectos 
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desenvolvidos pelo Agrupamento e apresentá-lo ao Conselho 

Pedagógico. 

 

SUBSECÇÃO III 

EQUIPA PARA AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-

PTE 

 

Artigo 78º 

Composição 

1. A função de coordenador da equipa PTE é exercida, por inerência elo 

director do agrupamento/escola não agrupada, podendo ser delegada em 

docentes do agrupamento/escola não agrupada que reúnam as 

competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao 

exercício das funções de coordenação global dos projectos do PTE ao nível 

do estabelecimento de ensino. 

2. Os restantes membros da equipa PTE são designados pelo director do 

agrupamento/escola não agrupada de entre: 

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

técnico para a implementação dos projectos do PTE e para a 

coordenação de outros projectos e actividades TIC ao nível de escola; 

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

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

tecnológicas e outros alunos com competências TIC relevantes; 

d) Não docentes com competências TIC relevantes. 

3. O número de membros da equipa PTE é definido pelo director do 

agrupamento /escola não agrupada, adequando as características do 

estabelecimento de ensino à necessidade de execução eficaz de cada um 

dos projectos do PTE. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a equipa PTE deverá incluir: 
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a) Um responsável pela componente pedagógica do PTE, 

preferencialmente com assento no conselho pedagógico, que represente 

e articule com os coordenadores de departamento curricular e os 

coordenadores ou directores de curso; 

b) Um responsável pela componente técnica do PTE, que represente e 

articule com o director de instalações e o responsável pela segurança no 

estabelecimento de ensino; 

c) O coordenador da biblioteca escolar. 

 

Artigo 79.º 

Funções 

1. As equipas PTE exercem as seguintes funções ao nível do respectivo 

estabelecimento de ensino: 

a) Elaborar no agrupamento/escola um plano de acção anual para as TIC 

(plano TIC). Este plano visa promover a utilização das TIC nas 

actividades lectivas e não lectivas, rentabilizando os meios informáticos 

disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da 

comunidade educativa. Este plano TIC deverá ser concebido no quadro 

do projecto educativo da escola e integrar o plano anual de actividades, 

em estreita articulação com o plano de formação; 

b) Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia definidos 

no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, integrando a 

estratégia TIC na estratégia global do agrupamento; 

c) Coordenar e acompanhar a execução dos projectos do PTE e de 

projectos e iniciativas próprias na área de TIC na educação, em 

articulação com os serviços regionais de educação e com o apoio das 

redes de parceiros regionais; 

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

gestão e na segurança ao nível de agrupamento/escola não agrupada; 
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e) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação 

em TIC de docentes e não docentes; 

f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas 

de trabalho com outros docentes ou agentes da comunidade 

g) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos 

instalados, sendo o interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às 

escolas e das empresas que prestem serviços de manutenção aos 

equipamentos; 

h) Articular com os técnicos das câmaras municipais que apoiam as 

escolas do 1.º ciclo do ensino básico dos respectivos agrupamentos de 

escolas. 

2. Para efeitos da alínea b) do número anterior, compete aos serviços 

regionais de educação promover a coordenação das redes de parceiros 

regionais que apoiam as escolas em matéria de TIC na educação, 

nomeadamente as estruturas responsáveis pela formação de professores, 

as equipas de apoio às escolas e outras estruturas e entidades parceiras 

 

Artigo 80º 

Créditos de horas 

1. Aos estabelecimentos de ensino é atribuído o seguinte crédito de horas da 

componente lectiva a distribuir pelo coordenador e pelos docentes membros 

da equipa PTE, nos termos dos números seguintes: 

a) Agrupamentos verticais com mais de 600 alunos — dezoito horas; 

2. Cabe ao director do agrupamento/escola não agrupada, caso entenda 

necessário, atribuir na totalidade ou parcialmente os créditos de horas 

referidos no número anterior, distribuindo -os pelos coordenadores e 

docentes membros das equipas PTE, com respeito pelas disposições legais 

e regulamentares aplicáveis. 
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3. Os créditos de horas previstos nos números anteriores incluem as horas de 

redução da componente lectiva previstas no artigo 79.º 

 

SUBSECÇÃO IV 

APOIO PEDAGÓGICO 

 

Artigo 81º 

Conceito 

1. Entende-se por apoio pedagógico o conjunto de estratégias e actividades 

concebidas e realizadas no Agrupamento de Escolas no âmbito curricular, 

de modo a que os alunos adquiram conhecimentos e competências de 

forma a desenvolver as capacidades, atitudes e valores consagrados no 

currículo em vigor. 

2. O conceito exposto no número anterior abrange programas específicos no 

âmbito das disciplinas, actividades apoio pedagógico acrescido, programas 

de natureza interdisciplinar, programas ou currículos alternativos, 

actividades de orientação educativa, bem como qualquer outra  medida  que 

os órgãos do Agrupamento entendam útil para possibilitar o sucesso 

educativo dos alunos 

Artigo 82º 

Objecto e âmbito 

1. Os alunos poderão beneficiar de apoio pedagógico quando revelem 

dificuldades ou carências de aprendizagem em qualquer área curricular. 

2. O apoio pedagógico aplica-se, em termos prioritários, aos alunos que 

revelem dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de Português e 

Matemática. 

3. Podem também ser objecto de programas de apoio outras disciplinas em 

que se venham a detectar dificuldades, em qualquer momento do ano 

lectivo, desde que devidamente diagnosticadas e justificadas e haja 

disponibilidade no crédito horário. 
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4. Na concretização das actividades de apoio pedagógico deve-se, sempre 

que possível, obter a concordância expressa dos pais e encarregados de 

educação. 

 

Artigo 83º 

Modalidades e estratégias 

1. O apoio pedagógico pode revestir as seguintes modalidades e estratégias: 

a) Pedagogia diferenciada na sala de aula; 

b) Apoio pedagógico acrescido e diversificado, ao longo do ano lectivo; 

c) Programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e 

aconselhamento do aluno; 

d) Programas de ensino específico da língua portuguesa para alunos 

oriundos de países estrangeiros; 

e) Condições especiais de avaliação; 

f) Actividades de enriquecimento curricular; 

 

Artigo 84º 

Implementação 

1. As dificuldades dos alunos são identificadas pelos professores das 

respectivas disciplinas e apresentadas ao Conselho de Turma no decurso 

do ano lectivo;  

2. As actividades de apoio serão projectadas atendendo às necessidades dos  

alunos nelas envolvidos, tendo em conta os recursos humanos e materiais 

disponíveis e os objectivos a atingir; 

3. A implementação prática das medidas é da competência da Direcção 

Executiva, depois do estudo das propostas apresentadas em Conselho de 

Turma. 
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Artigo 85º 

Frequência do Apoio 

1. As medidas preconizadas são comunicadas aos pais e encarregados de 

educação, pelo Director de Turma/ Professor Titular de Turma; 

2. As actividades de Educação Especial são obrigatórias para os alunos que 

delas aceitem beneficiar, mediante a autorização por escrito do 

Encarregado de Educação e inscrevem-se num horário específico, 

integrado nas disponibilidades do horário semanal do aluno; 

3. Os alunos perdem o direito à frequência das actividades de apoio 

pedagógico sempre que, injustificadamente, a falta de assiduidade 

ultrapasse o triplo do número de horas semanais determinado; 

4. Da situação referida no ponto anterior deve ser dado conhecimento escrito 

ao Encarregado de Educação. 

 

Artigo 86º 

Avaliação das medidas 

1. O apoio pedagógico deve ser objecto de uma avaliação contínua, 

participada e formativa e de uma avaliação global no final do ano lectivo, a 

ser realizada sob a coordenação do Conselho Pedagógico. 

2. A avaliação deve fornecer elementos que permitam ajuizar da adequação 

dos processos de apoio e da qualidade dos resultados obtidos. 

3. A avaliação das medidas de apoio pedagógico ocorre em dois momentos 

preferenciais: 

a) no final dos 1º e 2º períodos, sob forma de balanço intermédio; 

b) no final do ano lectivo, sob forma de relatório final. 

4. Os documentos previstos no número anterior são apresentados pelos 

professores ou técnicos responsáveis pela implementação das medidas de 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 96 

apoio ao Conselho de Turma e submetidos a apreciação de Conselho 

Pedagógico. 

5. O Conselho Pedagógico poderá nomear, de entre os seus membros, uma 

secção de coordenação e acompanhamento do trabalho realizado no 

âmbito do apoio pedagógico. 

 

SECÇÃO III 

SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Artigo 87º 

Objecto e âmbito 

1. O Agrupamento de Escolas dispõe, nos termos da lei, de apoios 

especializados a prestar na educação pré-escolar e no ensino básico, 

visando a criação de condições para a adequação do processo educativo às 

necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas 

ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios de vida, 

decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, 

resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 

interpessoal e da participação social. 

2. A educação especial tem por objectivos a inclusão educativa e social, o 

acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem 

como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o 

prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida 

pós-escolar ou profissional. 
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Artigo 88.º 

Princípios orientadores 

1. A educação especial prossegue, em permanência, os princípios da justiça e 

da solidariedade social, da não discriminação e do combate à exclusão 

social, da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso educativo, da 

participação dos pais e da confidencialidade da informação. 

2. O Agrupamento de Escolas não pode rejeitar a matrícula ou a inscrição de 

qualquer criança ou jovem com base na incapacidade ou nas necessidades 

educativas especiais que manifeste. 

3. As crianças e os jovens com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente têm direito ao reconhecimento da sua singularidade e à oferta 

de respostas educativas adequadas. 

4. Toda a informação resultante da intervenção técnica e educativa está 

sujeita aos limites constitucionais e legais, em especial os relativos à 

reserva da intimidade da vida privada e familiar e ao tratamento 

automatizado, conexão, transmissão, utilização e protecção de dados 

pessoais, sendo garantida a sua confidencialidade. 

5. Estão vinculados ao dever do sigilo os membros da comunidade educativa 

que tenham acesso à informação referida no número anterior. 

 

Artigo 89º 

Participação dos pais e encarregados de educação 

1. Os pais ou encarregados de educação têm o direito e o dever de participar 

activamente, exercendo o poder paternal, nos termos da lei, em tudo o que 

se relacione com a educação especial a prestar ao seu filho ou educando, 

acedendo, para tal, a toda a informação constante do processo educativo. 

2. Quando, comprovadamente, os pais ou encarregados de educação não 

exerçam o seu direito de participação, cabe à escola desencadear as 
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respostas educativas adequadas em função das necessidades educativas 

especiais diagnosticadas. 

3. Quando os pais ou encarregados de educação não concordem com as 

medidas educativas propostas pela escola, podem recorrer, mediante 

documento escrito, no qual fundamentam a sua posição, aos serviços 

competentes do ministério da educação 

 

Artigo 90º 

Composição 

1. O Núcleo dos Apoios Especializados é constituído: 

a)  por todos os docentes da educação especial a exercer funções no 

ensino regular. 

b) por todos os docentes e técnicos especializados que exercem funções  

na Intervenção Precoce. 

 

Artigo 91º 

Educação Especial/ Recursos Humanos 

1. Constituem os recursos humanos deste núcleo, no agrupamento, os 

seguintes elementos: 

a) Os docentes pertencentes ao quadro do Agrupamento  

Estes docentes serão distribuídos pelos vários estabelecimentos de 

ensino do agrupamento, tendo em consideração o número de alunos e 

as necessidades inerentes às especificidades dos casos a apoiar. 

b) Os docentes colocados no âmbito da intervenção precoce na infância, 

conforme o previsto no artigo 27º do decreto de lei nº 3/ 2008 de 7 de 

Janeiro 
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Artigo 92º 

Coordenação 

1. O Coordenador do Núcleo dos Apoios Especializados é um docente 

designado pelo Director de entre os docentes que compõem este núcleo e, 

sempre que possível, de entre os professores titulares. 

2. O mandato do Coordenador cessa com o mandato do Director. 

3. O coordenador pode ser exonerado a qualquer momento por despacho 

fundamentado do Director 

 

Artigo 93º 

Funcionamento 

1. Os Serviços Especializados de Educação Especial  reúnem ordinariamente 

uma vez por mês, por convocatória do respectivo Coordenador. 

2. Poderão, sempre que a situação o justifique, ser realizadas reuniões 

extraordinárias convocadas pelo Director, pelo Coordenador ou ainda 

requeridas por dois terços dos seus membros. 

3. Sempre que necessário, poderão participar nas reuniões outros membros, 

nomeadamente pessoal técnico especializado, convocados para o efeito de 

acordo com o definido nos pontos anteriores. 

4. As demais regras de funcionamento deverão constar no regimento de 

funcionamento da estrutura. 

 

Artigo 94º 

Competências dos docentes de Educação Especial 

1. São competências do Núcleo de Educação Especial: 

a) Apoiar o processo de integração dos alunos com necessidades 

educativas especiais, envolvendo alunos, família e professores; 
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b) Promover a articulação de serviços e recursos facilitadores da 

integração social e escolar das crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais; 

c) Articular a sua acção com outros serviços especializados, de forma a 

viabilizar o processo de avaliação e definição das medidas de regime 

educativo especial; 

d) Colaborar em acções da comunidade destinadas a prever e eliminar a 

fuga à escolaridade obrigatória, o abandono escolar precoce e o 

absentismo sistemático dos alunos com necessidades educativas 

especiais; 

e) Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica da 

escola e com os professores na gestão flexível dos currículos e na sua 

adequação às capacidades e aos interesses dos alunos, bem como às 

realidades locais; 

f) Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de Janeiro, relativas a Alunos com necessidades 

educativas especiais; 

g) Apoiar Educadores de Infância, Professores Titulares de Turma, 

Directores de Turma e Encarregados de Educação na sua acção de 

integração nas turmas, na escola e na sociedade, de alunos com 

necessidades educativas especiais. 

 

Artigo 95º 

Processo de Referenciação de Alunos com necessidades educativas 

especiais 

1. A educação especial pressupõe a referenciação das crianças e jovens que 

eventualmente dela necessitem, a qual deve ocorrer o mais precocemente 

possível, detectando os factores de risco associados às limitações ou 

incapacidades. 
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2. A referenciação efectua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de 

educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes ou de outros 

técnicos ou serviços que intervêm com a criança ou jovem ou que tenham 

conhecimento da eventual existência de necessidades educativas 

especiais. 

3. A referenciação é feita ao director, mediante o preenchimento de um 

documento onde se explicitam as razões que levaram a referenciar a 

situação e se anexa toda a documentação considerada relevante para o 

processo de avaliação 

 

Artigo 96º 

Composição da Equipa de avaliação 

1. A equipa de avaliação é constituída por: 

a) Um representante do órgão de gestão; 

b) O educador de infância, o professor titular de turma ou o director de 

turma; 

c) Um professor do núcleo de educação especial; 

d) Um psicólogo ( caso exista no Agrupamento); 

e) Um elemento da saúde escolar. 

 

Artigo 97º 

Avaliação/ intervenção (procedimentos e prazos) 

1. De acordo com o ponto 5, do Artigo 6º, do Decreto-Lei nº 3 de 2008 o 

processo de avaliação ficará concluído até 60 dias após a referenciação, 

com aprovação do PEI pelo Director.  

2. Na tramitação do mesmo, serão  tidos em conta os seguintes 

procedimentos e prazos: 
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a) Referenciada a criança ou jovem, o director de turma/professor titular de  

turma, informará o Director; 

b) O Director  solicitará ao Núcleo de Educação Especial e ao Serviço de 

Psicologia um relatório técnico-pedagógico conjunto, com os contributos 

dos restantes intervenientes no processo; 

c) Os responsáveis pelo processo de avaliação dispõem de 30 dias para a 

sua realização, concluindo-a com a elaboração de um relatório técnico-

pedagógico; 

d) De posse do relatório técnico-pedagógico, o Departamento de Educação 

Especial contactará o coordenador de PEI (Programa Educativo 

Individual), educador de infância, professor do 1.º Ciclo Titular de Turma 

ou Director de Turma no 2.º e 3.º Ciclos, (Artº 11º, ponto 1 de Decreto-

Lei nº 3/2008), para que este tome as medidas necessárias à 

elaboração dos mesmos, em conformidade com o estipulado no Artº 10, 

pontos 1; 2 e 3; 

e) O educador de infância, o professor do 1.º Ciclo Titular de Turma ou o 

Director de Turma respectivo, procederá à elaboração do PEI no prazo 

máximo de 20 dias após a recepção do relatório técnico-pedagógico, 

devendo o mesmo ser aprovado no Conselho Pedagógico nos 10 dias 

imediatos, ao que se seguirá a homologação pelo Director e a tomada 

de conhecimento pelo Encarregado de Educação; 

f) Sempre que o Director se decida pela não homologação deverá exarar 

despacho justificativo da decisão e reenviá-lo aos responsáveis pela sua 

elaboração, com o fim de obter uma melhor justificação ou 

enquadramento; 

g) Apesar do relatório técnico-pedagógico dever estar concluído, 

impreterivelmente, no prazo estipulado (30 dias), a duração das suas 

etapas intermédias dependerá da especificidade de cada caso. 
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3. As turmas com alunos com necessidades educativas especiais de carácter 

prolongado de qualquer nível de ensino, são constituídas por 20 alunos, não 

podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições.  

4. A autorização para a formação das turmas referidas no ponto anterior é 

concedida pelo Director. 

 

Artigo 98º 

Adiamento de inicio de escolaridade obrigatória 

 

1. O encarregado de educação das crianças com necessidades educativas 

especiais resultantes de um atraso médio ou grave a nível do 

desenvolvimento global podem requerer, até 31 de Maio, que a matrícula no 

1º ano do 1º ciclo do ensino básico se efectue no ano seguinte ao previsto 

na lei da escolaridade obrigatória 

2. O requerimento, dirigido ao Director é instruído com os seguintes 

documentos :Declaração de frequência e de aceitação de inscrição no ano 

lectivo seguinte, por parte do jardim-de-infância; relatório técnico-

pedagógico e o PEI. 

 

Artigo 99. 

Serviço Docente no Processo de Referenciação 

1. O serviço docente no âmbito dos processos de referenciação e de avaliação 

assume carácter prioritário, devendo concluir-se no mais curto período de 

tempo, dando preferência à sua execução sobre toda a actividade docente 

e não docente, à excepção da lectiva. 

2. O serviço de referenciação e de avaliação é de aceitação obrigatória e 

quando realizado por um docente é sempre integrado na componente não 

lectiva do seu horário de trabalho. 
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Artigo 100.º 

Programa Educativo Individual 

1. O programa educativo individual é o documento que fixa e fundamenta as 

respostas educativas e respectivas formas de avaliação. 

2. O programa educativo individual documenta as necessidades educativas 

especiais da criança ou jovem, baseadas na observação e avaliação de 

sala de aula e nas informações complementares disponibilizadas pelos 

participantes no processo. 

3. O programa educativo individual integra o processo individual do aluno. 

4. O modelo do programa educativo individual é aprovado por deliberação do 

conselho pedagógico e inclui os dados do processo individual do aluno, 

nomeadamente identificação, história escolar e pessoal relevante, 

conclusões do relatório de avaliação e as adequações no processo de 

ensino e de aprendizagem a realizar, com indicação das metas, das 

estratégias, recursos humanos e materiais e formas de avaliação. 

5. O modelo do programa educativo individual integra os indicadores de 

funcionalidade, bem como os factores ambientais que funcionam como 

facilitadores ou como barreiras à actividade e participação do aluno na vida 

escolar, obtidos por referência à Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, em termos que permitam identificar 

o perfil concreto de funcionalidade. 

6. Do modelo de programa educativo individual devem constar, de entre 

outros, obrigatoriamente: 

a) A identificação do aluno; 

b) O resumo da história escolar e outros antecedentes relevantes; 

c) A caracterização dos indicadores de funcionalidade e do nível de 

aquisições e dificuldades do aluno; 

d) Os factores ambientais que funcionam como facilitadores ou como 

barreiras à participação e à aprendizagem; 
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e) Definição das medidas educativas a implementar; 

f) Discriminação dos conteúdos, dos objectivos gerais e específicos a 

atingir e das estratégias e recursos humano se materiais a utilizar; 

g) Nível de participação do aluno nas actividades educativas da escola; 

h) Distribuição horária das diferentes actividades previstas; 

i) Identificação dos técnicos responsáveis; 

j) Definição do processo de avaliação da implementação do programa 

educativo individual; 

k) A data e assinatura dos participantes na sua elaboração e dos 

responsáveis pelas respostas educativas a aplicar. 

7. Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o programa 

educativo individual é elaborado, conjunta e obrigatoriamente, pelo docente 

do grupo ou turma, pelo docente de educação especial, pelos encarregados 

de educação e sempre que se considere necessário, pelo departamento de 

educação especial e serviços de psicologia, pelos centros de saúde, centros 

de recursos especializados, escolas de referência para a educação bilingue 

de alunos surdos, escolas de referência para alunos cegos e com baixa 

visão, unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com 

perturbações do espectro do autismo e com multideficiência e 

surdocegueira congénita, sendo submetido à aprovação do conselho 

pedagógico e homologado pelo director. 

8. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e em todas as modalidades não 

sujeitas a monodocência, o programa educativo individual é elaborado pelo 

director de turma, pelo docente de educação especial, pelos encarregados 

de educação e sempre que se considere necessário pelos serviços 

referidos no número anterior, sendo submetido à aprovação do conselho 

pedagógico e homologado pelo director. 
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9. No caso dos alunos surdos com ensino bilingue deve também participar na 

elaboração do programa educativo individual um docente de Língua Gestual 

Portuguesa. 

10. O coordenador do programa educativo individual é o educador de infância, 

o professor do 1.º ciclo ou o director de turma, a quem esteja atribuído o 

grupo ou a turma que o aluno integra. 

11. A aplicação do programa educativo individual carece de autorização 

expressa do encarregado de educação, excepto nas situações em que os 

pais e encarregados de educação comprovadamente não exerçam o seu 

direito de participação. 

12. A elaboração do programa educativo individual deve decorrer no prazo 

máximo de 60 dias após a referenciação dos alunos com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente. 

13. O programa educativo individual constituiu o único documento válido para 

efeitos de distribuição de serviço docente e não docente e constituição de 

turmas, não sendo permitida a aplicação de qualquer adequação no 

processo de ensino e de aprendizagem sem a sua existência. 

14. O programa educativo individual deve ser revisto a qualquer momento e, 

obrigatoriamente, no final de cada nível de educação e ensino e no fim de 

cada ciclo do ensino básico. 

15. A avaliação da implementação das medidas educativas deve assumir 

carácter de continuidade, sendo obrigatória pelo menos em cada um dos 

momentos de avaliação sumativa interna da escola. 

16. Dos resultados obtidos por cada aluno com a aplicação das medidas 

estabelecidas no programa educativo individual, deve ser elaborado um 

relatório circunstanciado no final do ano lectivo. 

17. O relatório referido no número anterior é elaborado, conjuntamente pelo 

educador de infância, professor do1.º ciclo ou director de turma, pelo 

docente de educação especial, pelo psicólogo e pelos docentes e técnicos 
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que acompanham o desenvolvimento do processo educativo do aluno e 

aprovado pelo conselho pedagógico e pelo encarregado de educação. 

18. O relatório explicita a existência da necessidade de o aluno continuar a 

beneficiar de adequações no processo de ensino e de aprendizagem, 

propõe as alterações necessárias ao programa educativo individual e 

constitui parte integrante do processo individual do aluno. 

19. O relatório referido nos números anteriores, ao qual é anexo o programa 

educativo individual, é obrigatoriamente comunicado ao estabelecimento 

que receba o aluno, para prosseguimento de estudos ou em resultado de 

processo de transferência. 

 

Artigo 101.º 

Plano Individual de Transição 

1. Sempre que o aluno apresente necessidades educativas especiais de 

carácter permanente que o impeçam de adquirir as aprendizagens e 

competências definidas no currículo, deve a escola complementar o 

programa educativo individual com um plano individual de transição 

destinado a promover a transição para a vida pós-escolar e, sempre que 

possível, para o exercício de uma actividade profissional com adequada 

inserção social, familiar ou numa instituição de carácter ocupacional. 

2. A concretização do número anterior, designadamente a implementação do 

plano individual de transição, inicia-se três anos antes da idade limite de 

escolaridade obrigatória, sem prejuízo do disposto no artigo anterior. 

3. No sentido de preparar a transição do jovem para a vida pós-escolar, o 

plano 

4. individual de transição deve promover a capacitação e a aquisição de 

competências sociais necessárias à inserção familiar e comunitária. 

5. O plano individual de transição deve ser datado e assinado por todos os 

profissionais que participam na sua elaboração, bem como pelos pais ou 

encarregados de educação e, sempre que possível, pelo próprio aluno. 
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Artigo 102.º 

Certificação 

1. Os instrumentos de certificação da escolaridade devem adequar-se às 

necessidades especiais dos alunos que seguem o seu percurso escolar 

com programa educativo individual. 

2. Para efeitos do número anterior, os instrumentos normalizados de 

certificação devem identificar as adequações do processo de ensino e de 

aprendizagem que tenham sido aplicadas. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as normas de emissão e os 

formulários a utilizar são as mesmas que estejam legalmente fixadas para o 

sistema de ensino. 

 

Artigo 103.º 

Medidas Educativas 

1. A adequação do processo de ensino e de aprendizagem integra medidas 

educativas que visam promover a aprendizagem e a participação dos 

alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente. 

2. Constituem medidas educativas referidas no número anterior: 

a) Apoio pedagógico personalizado; 

b) Adequações curriculares individuais; 

c) Adequações no processo de matrícula; 

d) Adequações no processo de avaliação; 

e) Currículo específico individual; 

f) Tecnologias de apoio. 

3. As medidas referidas no número anterior podem ser aplicadas 

cumulativamente, com excepção das alíneas b) e e), não cumuláveis entre 

si. 
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4. As medidas educativas referidas no n.º 2 pressupõem o planeamento de 

estratégias e de actividades que visam o apoio personalizado aos alunos 

com necessidades educativas especiais de carácter permanente que 

integram obrigatoriamente o plano de actividades da escola de acordo com 

o projecto educativo de escola. 

5. O projecto educativo da escola deve conter: 

a) As metas e estratégias que a escola se propõe realizar com vista a 

apoiar os alunos com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente; 

b) A identificação das respostas específicas diferenciadas a disponibilizar 

para alunos surdos, cegos, com baixa visão, com perturbações do 

espectro do autismo e com multideficiência. 

6. A aplicação das medidas referidas no ponto 2 faz-se no termos dos artigos  

19.º, 20.º, 21.º, 22.º do Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de Janeiro. 

7. A escola pode desenvolver parcerias com instituições particulares de 

solidariedade social, centros de recursos especializados ou outras, sempre 

que tal seja necessário para o desenvolvimento do ensino especial. 

 

SECÇÃO IV 

ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 

 

SUBSECÇÃO I  

DESPORTO ESCOLAR 

 

Artigo 104º 

Âmbito 

1. O Programa de Desporto Escolar desenvolve-se no âmbito do disposto no 

Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro, integrando o projecto Educativo e 
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o Plano Anual de Actividades e terá, obrigatoriamente, uma duração 

plurianual 

2. O Programa de Desporto Escolar aplica-se aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico e ensino secundário. 

 

Artigo 105º 

Responsabilidade 

1. Compete ao gabinete Coordenador do Desporto Escolar, a nível nacional, e 

à Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, coordenar, 

acompanhar apoiar e avaliar o desenvolvimento do Programa de Desporto 

Escolar. 

2. Compete ao Director coordenar, acompanhar apoiar e avaliar o 

desenvolvimento do Programa de Desporto Escolar no agrupamento de 

escolas. 

 

Artigo 106º 

Núcleo de Desporto Escolar 

O Núcleo de Desporto Escolar é constituído pelos docentes de Educação 

Física ou outros docentes com formação e perfil adequado, que para tal 

manifestem  disponibilidade 

 

Artigo 107º 

Coordenação 

1. A coordenação das actividades é da responsabilidade do professor 

coordenador do desporto escolar, em articulação com o coordenador do 

departamento. 

2. Professor - .Coordenador do Núcleo de  Desporto Escolar 

a) .A coordenação do Desporto Escolar é assegurada por um docente 

designado pelo Director, de entre os docentes que integram o Núcleo de 
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Desporto escolar, após ouvir os Grupos Disciplinares de Educação 

Física . 

3. Compete ao coordenador do desporto escolar: 

a) Elaborar a programação, o planeamento  e o orçamento anual das 

actividades do desporto escolar e assegurar que estas estejam 

integradas no plano de actividades da escola; 

b) Incentivar a participação da  população escolar, concretamente através 

da coordenação das actividades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro; 

c) Enviar, sob a forma de projecto, o programa e o orçamento do desporto 

escolar para o órgão competente da estrutura de coordenação da 

direcção regional de educação, através dos órgãos de administração e 

gestão da escola, de forma que o mesmo passe a fazer parte do 

planeamento regional do desporto escolar. 

d) Representar o Núcleo de Desporto Escolar na Equipa de Projectos de 

Educativos 

 

SUBSECÇÃO II 

NÚCLEOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Artigo 108º 

Definição 

As actividades de enriquecimento  curricular  que o agrupamento poderá vir a 

implementar terão por finalidade o desenvolvimento de actividades de 

componente curricular, de natureza eminentemente lúdica, cultural e recreativa. 
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Artigo 109º 

Constituição dos núcleos de enriquecimento curricular 

1. A sua constituição terá lugar, no início do ano lectivo, sob proposta dos 

coordenadores de departamento, que deverão ter em conta: 

a) Existência de recursos materiais e humanos disponíveis; 

b) Articulação com os centros de interesses dos Alunos; 

c) Adequação dos respectivos objectivos com a filosofia do Projecto 

Educativo do Agrupamento; 

d) Análise e parecer do projecto pelo Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 110º 

Plano de actividades 

1. O Docente responsável por cada núcleo actividade  elaborará e 

apresentará, no início do ano lectivo, os objectivos e o  programa de 

actividades, que  deverá  integrar o Plano Anual de Actividades. 

2. O plano anual de cada actividade deverá conter: 

a) A descrição das actividades a desenvolver; 

b) A indicação do tempo semanal necessário; 

c) A especificação do número de docentes envolvidos; 

d) A inventariação dos recursos materiais e humanos necessários; 

e) A identificação dos momentos de avaliação das actividades 

3. Os docentes responsáveis por cada um dos diversos núcleos serão 

nomeados pelo Director, com base em proposta apresentada, pelos 

Coordenadores de Departamento, no Conselho Pedagógico no final do ano 

lectivo, tendo por base as motivações dos alunos e docentes  

4. A integração dos Alunos será realizada por opção destes podendo, contudo, 

os respectivos Docentes, nomeadamente o Director de Turma / Professor 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 113 

Titular de Turma e os Serviços de Apoio Especializados, efectuar propostas, 

devidamente fundamentadas, de integração de Alunos nas actividades 

específicas. 

 

Artigo 111º 

Professor responsável de Núcleo 

Os Docentes responsáveis por cada um dos diversos núcleos serão nomeados 

pelo Director, com base em proposta apresentada pelo Coordenador de 

Departamento, no Conselho Pedagógico, no final do ano lectivo e/ou  início do 

ano seguinte, tendo por base as motivações dos alunos e docentes. 

 

Artigo 112º 

Competências do professor responsável 

1. .Compete ao professor responsável pela actividade: 

a)  A estruturação do projecto a apresentar ao Conselho Pedagógico; 

b) A planificação das actividades previstas no projecto; 

c) O acompanhamento das acções; 

d) A avaliação dos resultados; 

e) A elaboração anual de relatório de avaliação do trabalho realizado. 

2. A avaliação a que se refere a alínea d) do ponto anterior, deverá ser 

efectuada através de relatório a entregar ao Coordenador, tendo em 

consideração a apreciação do trabalho realizado, em função dos objectivos 

estabelecidos e o grau de envolvimento e interesse manifestado pelos 

participantes na concretização das actividades 
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SECÇÃO V 

Componente de apoio à familia  

O desenvolvimento da Componente de apoio à família, na educação pré-

escolar, e no 1º Ciclo, visa adaptar os tempos de permanência dos alunos no 

jardim-de-infância e na escola às necessidades das famílias e, 

simultaneamente, garantir que os tempos de permanência na escola são 

pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à 

aquisição das competências básicas. 

 

SUBSECÇÃO I 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Artigo 113º 

Definição e âmbito 

1. A Componente de Apoio à Família (CAF) desenvolve-se nos 

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar quando se conclui da sua real 

necessidade e quando existem as condições indispensáveis à sua 

implementação de acordo com as normas legais. 

2. A CAF resulta de parcerias entre o Agrupamento de Escolas e a Câmara 

Municipal de Sintra e outras entidades, preferencialmente, as Associações 

de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento. 

3. A Componente de Apoio à Família compreende actividades de animação e 

de apoio às famílias tendo em conta as necessidades destas, conforme o 

decreto lei nº 147/97 de 11 de Junho. 

4. No pré- escolar  entende-se por actividades de animação, as actividades 

que são desenvolvidas no período de tempo que se segue ou antecede o 

horário da componente lectiva e durante os períodos de interrupção  lectiva 
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Artigo 114º 

Normas de funcionamento da componente de apoio à família na educação 

pré-escolar 

1. Ao órgão de gestão do agrupamento compete: 

a) Identificar as crianças cujas famílias necessitam desta resposta e 

proceder à instrução do processo de candidatura junto da Câmara 

Municipal de Sintra; 

b) Definir , em articulação com a entidade gestora do CAF, o Plano Anual  

de Actividades de animação socioeducativa; 

c) Assumir a supervisão pedagógica do mesmo 

d) Definir o calendário e horário de funcionamento. 

 

SUBSECÇÃO II 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO 1º CICLO 

 

Artigo 115º 

Definição 

1. A componente de apoio à família (CAF) desenvolve-se nos 

estabelecimentos do 1.º Ciclo quando, sem margem de dúvida, existem as 

condições indispensáveis à sua implementação e as necessidades das 

famílias o justifique. 

2. A componente de apoio à família no 1º ciclo destina-se a assegurar o 

acompanhamento dos alunos antes e/ou depois das actividades curriculares 

e de enriquecimento, e/ou durante os períodos de interrupções lectivas. 

3. A CAF resulta de parcerias entre o Agrupamento de Escolas e a Câmara 

Municipal de Sintra e outras entidades, preferencialmente, as Associações 

de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento. 
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SUBSECÇÃOIII 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO 

 

Artigo 116º 

Definição 

1. Consideram-se actividades de enriquecimento curricular (AECs) no 1º ciclo 

do ensino básico as que incidam nos domínios desportivo, artístico, 

científico, tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, 

nomeadamente: 

a) Actividades de apoio ao estudo; 

b) Ensino do Inglês; 

c) Actividade Física e Desportiva; 

d) Ensino da Música; 

e) Outras expressões artísticas; 

2. Os planos de actividades do agrupamento de escolas incluem 

obrigatoriamente, para todo o 1º ciclo, como actividades de enriquecimento 

curricular as seguintes: 

a) Apoio ao estudo; 

b) Ensino do Inglês. 

 

Artigo 117º 

Horário de funcionamento e duração semanal das actividades 

1. As actividades de enriquecimento curricular desenvolvem-se das 15.30h às 

17.30h 

2. A actividade de apoio ao estudo terá uma duração semanal não inferior a 

noventa minutos, destinando-se nomeadamente à realização de trabalhos 

de casa e de consolidação das aprendizagens, devendo os alunos 

beneficiar do acesso a recursos escolares e educativos existentes na escola 
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como livros, computadores e outros instrumentos de ensino bem como do 

apoio e acompanhamento por parte dos professores do Agrupamento. 

3. A duração semanal da actividade Ensino de Inglês é fixada em noventa 

minutos para os alunos dos 1.º e 2.º anos e em cento e trinta e cinco 

minutos para os alunos dos 3.º e 4.º anos, sendo fixada em quarenta e 

cinco minutos a duração diária de ensino a ser ministrado. 

4. As restantes actividades de enriquecimento curricular, nomeadamente 

actividade física e desporto, ensino da música, áreas de expressões 

respeitarão a duração semanal legalmente estabelecida para a sua 

especificidade. 

5. A título excepcional, em caso de manifesta dificuldade, designadamente na 

disponibilização de espaços, podem as actividades ter uma duração 

semanal de apenas noventa minutos. 

 

Artigo 118.º 

Frequência 

1. As Actividades de Enriquecimento Curricular são gratuitas e de frequência 

facultativa, cabendo aos Pais e Encarregados de Educação (EE) a tomada 

de decisão de inscreverem os seus educandos nas referidas actividades. 

2. As inscrições terão lugar na escola que o aluno frequenta, no final de cada 

ano lectivo e dirão respeito ao ano lectivo seguinte. 

3. Excepcionalmente, poderá o Director autorizar a inscrição de novos alunos 

ao longo do ano, desde que não haja necessidade de se constituir uma 

nova turma. 

4. Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação assumem um 

5. compromisso de honra de que os seus educandos frequentam as 

actividades de enriquecimento curricular até ao final do ano lectivo. 
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Artigo 119.º 

Faltas dos alunos 

1. Os alunos inscritos nas AECs têm o dever de assiduidade e de 

pontualidade, tal como no que respeita à frequência das actividades 

curriculares. 

2. Poderão faltar apresentando ao professor das AECs a respectiva 

justificação do EE. 

3. Dado tratar-se de espaços de trabalho desenvolvido por profissionais 

habilitados, os alunos têm o dever de correcção e de obediência previstos 

no Regulamento Interno dos Agrupamentos para as actividades 

curriculares. 

4. Os professores poderão marcar aos alunos faltas por mau comportamento, 

sempre que estes manifestarem repetidos comportamentos de desrespeito, 

insubordinação ou desobediência. Se um aluno acumular o máximo de 3 

faltas por mau comportamento, será convocado o respectivo EE de modo a 

poder resolver-se a situação. No caso do mau comportamento persistir, 

poderá vir a ser excluído da frequência das AECs. 

 

Artigo 120.º 

Planificação das actividades 

1. Na planificação das actividades de enriquecimento curricular deve ser 

salvaguardado o tempo diário de interrupção das actividades e de recreio e 

as mesmas não podem ser realizadas para além das 17.30 h. 

2. Podem ser promotoras das actividades de enriquecimento curricular, as 

seguintes entidades: 

a) Autarquia local; 

b) Associação de pais e de encarregados de educação; 

c) Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS); 

d) Agrupamento de escolas; 
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e) Outras instituições 

3. As actividades de enriquecimento curricular devem ser planificadas em 

parceria obrigatória com uma das entidades referidas no número anterior, 

mediante a celebração de um acordo de colaboração que deve identificar: 

a) As actividades de enriquecimento curricular; 

b) O horário semanal de cada actividade; 

c) O local de funcionamento de cada actividade; 

d) As responsabilidades/competências de cada uma das partes; 

e) Número de alunos em cada actividade. 

 

Artigo 121.º 

Funcionamento 

1. Podem ser utilizados para o desenvolvimento das actividades de 

enriquecimento curricular os espaços das escolas como salas de aulas, , 

bibliotecas,ou outros, os quais devem ser disponibilizados pelo órgão de 

gestão do agrupamento. 

2. As actividades de enriquecimento curricular são de frequência gratuita e 

não se podem sobrepor à actividade curricular diária. 

 

Artigo 122.º 

Supervisão 

Aos professores titulares de turma compete assegurar a supervisão 

pedagógica e o acompanhamento da execução das actividades de 

enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico, tendo em vista garantir 

a qualidade das actividades, bem como a articulação com as actividades 

curriculares. 
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SECÇÃO VI 

SERVIÇOS TÉCNICOS E TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 

SUBSECÇÃO I 

Serviços técnico- pedagógicos  

(...) 

 

Artigo 123º 

Centro de Recursos Educativos / Biblioteca Escolar 

1. Definição 

O Centro de Recursos Educativos da escola-sede e a Biblioteca da escola 

do 1º Ciclo e Jardim-de-infância do Pego Longo são constituídos por um 

conjunto de recursos físicos (instalações e equipamentos), humanos 

(professores e auxiliares de acção educativa) e documentais (suportes 

impressos, audiovisuais, digitais e online) devidamente organizados. 

Destinam-se prioritariamente à comunidade escolar, embora estejam 

abertos a qualquer utilizador da comunidade envolvente que deles 

necessitem. 

2. Finalidades 

A biblioteca escolar / centro de recursos educativos constituem núcleos da 

organização pedagógica das respectivas escolas, vocacionados para o 

apoio ao currículo, para a informação e para as actividades culturais, tendo 

em vista realizar, entre outros, os seguintes objectivos:  

a) Apoiar a concretização dos projectos curriculares; 

b) Desenvolver a literacia em informação; 

c) Estimular os hábitos e o gosto pela leitura; 

d) Promover um ambiente que estimule o uso progressivo e generalizado 

de tecnologias multimédia e da Internet; 
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e) Apoiar a concretização de projectos inseridos no âmbito de vários 

contextos educativos; 

f) Realizar actividades de animação pedagógica; 

g) Cooperar com outras bibliotecas escolares, no âmbito da Rede de 

Bibliotecas Escolares e com a Biblioteca Municipal; 

h) Promover a ligação à comunidade local. 

3. Princípios 

O Centro de Recursos Educativos/ Biblioteca Escolar integram o Programa 

da Rede de Bibliotecas Escolares  e têm como princípios: 

a) Aplicar o conjunto de orientações que constituem a base conceptual do 

Programa Rede de Bibliotecas Escolares. 

b) Desenvolver a sua acção conforme o estabelecido no Projecto Educativo 

e as orientações definidas pelos Órgãos de Gestão do Agrupamento. 

c) Valorizar e contribuir para uma cultura de protecção dos direitos de autor 

e propriedade intelectual. 

4. Organização/gestão 

4.1. A organização do Centro de Recursos Educativos e da biblioteca 

escolar estrutura-se a partir de referenciais específicos elaborados com 

base em orientações emanadas por entidades de referência nacional e 

internacional, nomeadamente as linhas de orientação para Bibliotecas 

Escolares emanadas do Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas 

Escolares e os princípios da UNESCO e da IFLA para as bibliotecas 

escolares. 

4.2. Possuem uma gestão e organização comum. 

4.3. A gestão do CRE e da BE é estabelecida através de um conjunto de 

documentos elaborados pelos professores bibliotecários:  

a) O documento designado por ―Plano de Acção‖ constitui o documento 

orientador da acção da biblioteca, em que a partir da análise das 
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condições da biblioteca, das necessidades e objectivos da escola e 

dos objectivos educativos nacionais, se definem as metas a alcançar 

pelas bibliotecas e as iniciativas e estratégias destinadas a 

concretizar as áreas de intervenção da BE. 

i. Elaborado numa perspectiva de médio prazo é válido por um 

período igual ao do Projecto Educativo do agrupamento/ 

estabelecimento; 

ii. É aprovado em Conselho Pedagógico no início da sua aplicação e 

pode ser revisto, por motivo fundamentado, no início do ano 

escolar. 

b) O documento designado por ―Política de Desenvolvimento da 

Colecção‖ apresenta a política documental das BE e destina-se a 

estabelecer prioridades e orientar a selecção, aquisição, 

organização, preservação e abate dos materiais.  

i. Elaborado numa perspectiva de médio a longo prazo é válido por 

um período igual ao do documento ―Plano de Acção‖; 

ii. É aprovado em Conselho Pedagógico no início da sua aplicação e 

pode ser revisto sempre que for alterado o plano de acção. 

c) O documento designado por ―Manual de Procedimentos‖ estabelece 

o funcionamento interno da biblioteca, constituindo as normas para 

operações a realizar em todas as áreas da BE. 

i. Elaborado numa perspectiva de longo prazo não tem um período 

de validade predefinido; 

ii. É aprovado pelo órgão de gestão [Director] no início da sua 

aplicação e pode ser revisto, por motivo fundamentado, no início do 

ano escolar. 

iii. Deve ser elaborado de acordo com o Manual de Procedimentos 

Concelhio. 
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d) O documento designado por ―Plano de actividades‖ é parte integrante 

do plano de actividades, anual ou plurianual, da escola/agrupamento 

e apresenta as actividades da BE durante um ou mais anos lectivos, 

incluindo-se as actividades necessárias à própria gestão da BE. 

e) O documento designado por ―Normas de funcionamento das BE‖ 

estabelece o funcionamento interno das BE relativamente a 

organização do espaço, regras de prestação dos serviços, normas de 

utilização dos espaços e recursos bem como os direitos e deveres 

dos utilizadores. 

i. Elaborado numa perspectiva de médio a longo prazo não tem um 

período de validade predefinido; 

ii. É aprovado pelo órgão de gestão no início da sua aplicação e pode 

ser revisto no início do ano escolar. 

5. Serviços 

Os serviços a prestar pelas bibliotecas são os seguintes: 

a) Selecção, gestão, tratamento técnico, preservação e disponibilização de 

fundo documental adequado às diferentes necessidades da escola e 

seus utilizadores; 

b) Empréstimo domiciliário de documentos aos membros da comunidade 

educativa; 

c) Empréstimo inter-bibliotecas a instituições integrantes da RBE e da 

Rede de Leitura Pública; 

d) Apoio documental a actividades curriculares e extracurriculares; 

e) Colaboração com os professores curriculares no desenvolvimento de 

actividades lectivas no âmbito da leitura e das literacias da informação, 

tecnológica e digital; 

f) Serviços de referência documental aos utilizadores da BE; 

g) Disponibilização do catálogo do fundo documental para pesquisas online 

e presencial; 
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h) Acesso à internet, leitura de documentação impressa, audiovisual e 

multimédia; 

i) Apoio e realização de eventos ligados à promoção da leitura; 

6. Difusão do fundo documental através do blogue . 

7. Equipa 

A. Professores bibliotecários 

a) O Director da Escola designa os professores bibliotecários segundo 

as regras concursais estabelecidas na Portaria Nº 756/09 de 14 de 

Julho.  

b) De entre os dois professores bibliotecários, o Director designa o 

Coordenador 

c) O Professor Bibliotecário deverá possuir as seguintes competências 

profissionais: 

i. Capacidade de intervir na elaboração do Regulamento Interno, 

Projecto Educativo, Plano Plurianual e Anual de Actividades  

ii. Competências que permitam a elaboração de uma política 

documental.  

iii. Competências na área do planeamento e gestão.  

iv. Competências na área da informática.  

v. Possuir formação nas áreas vocacionadas para o desempenho de 

funções na Biblioteca (formação de utilizadores, promoção da 

leitura, catalogação...).  

d) O Professor Bibliotecário deverá possuir as seguintes competências 

pessoais:  

i. Possuir experiência de ensino. 

ii. Apresentar motivação para o desempenho de funções na 

Biblioteca.  
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iii. Possuir características de liderança. 

iv. O Professor Bibliotecário Coordenador tem assento no Conselho 

Pedagógico.  

e) Funções do Professor Bibliotecário: 

i. Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos do 

agrupamento; 

ii. Promover a articulação das actividades das bibliotecas com os 

objectivos do projecto educativo e dos projectos curriculares de 

turma; 

iii.  Assegurar a gestão dos recursos humanos afectos à(s) 

biblioteca(s); 

iv. Garantir a organização dos espaços e assegurar a gestão funcional 

e pedagógica dos recursos materiais afectos às bibliotecas; 

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

informação, promovendo a sua integração nas práticas de 

professores e alunos; 

vi. Apoiar as actividades 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; 

vii.  Apoiar actividades livres, extracurriculares e de enriquecimento 

curricular incluídas no plano de actividades ou projecto educativo 

do agrupamento; 

viii. Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo 

projectos de parceria com entidades locais; 

ix. Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um 

relatório anual de auto-avaliação a remeter ao Gabinete 

Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares; 
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x. Representar as bibliotecas no conselho pedagógico, 

B. Equipa docente 

a) A equipa destina-se a coadjuvar os professores bibliotecários. 

b) Os docentes que integram a equipa da biblioteca escolar são 

designados pelo director do agrupamento, 

c) de entre os que disponham de competências nos domínios 

pedagógico, de gestão de projectos, 

d) de gestão da informação, das ciências documentais e das 

tecnologias de informação e comunicação. 

e) 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 efectiva 

complementaridade de saberes. 

f) Na EB1 do Pego Longo, todos os professores titulares deverão 

colaborar com os professores bibliotecários na elaboração de um 

planeamento que conduza a plena utilização da biblioteca, 

aproveitando todas as suas potencialidades. 

C. Assistentes Operacionais 

a) Para o Centro de Recursos será, no mínimo,  destacado um 

assistente operacional a tempo inteiro, de entre os que detenham 

formação específica na área de bibliotecas ou estejam dispostos a 

adquiri-la e que evidenciem um bom relacionamento com os alunos 

b) São funções do assistente operacional: 

 Fazer o atendimento; 
 Controlar a leitura presencial e empréstimo domiciliário ou para as 

aulas; 
 Zelar pelo cumprimento das normas; 
 Apoiar os alunos 
 Colaborar no desenvolvimento das actividades da BE/CRE. 
 Arrumar as instalações. 

D. Alunos Monitores 
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 Os monitores são alunos que se voluntarizam para prestar ajuda 
no CRE. 

 Em cada ano lectivo, serão recrutados alunos monitores de entre 
os que manifestarem interesse a desempenhar essa função e 
cujos encarregados de educação concederem a necessária 
autorização. 

 

SUBSECÇÃO II 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

Artigo 124º 

Definição e objectivos 

1. Os Serviços de Administração Escolar (S.A.E) baseiam a sua actividade na 

prestação de serviços de apoio administrativo ao funcionamento do 

agrupamento, centrando a sua atenção nos seus cidadãos e utentes - Pais 

e Encarregados de Educação, Alunos, Professores e Funcionários - com os 

seguintes objectivos: 

a) Melhorar permanentemente a prestação de serviços; 

b) Melhorar a imagem dos funcionários públicos. 

 

Artigo 125º 

Constituição 

1. Os Serviços de Administração Escolar são constituídos: 

a) Pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar; 

b) Pelos assistentes técnicos 

 

Artigo 126º 

Competências 

1. São competências específicas dos Serviços Administração Escolar do 

Agrupamento as seguintes: 
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a) Assegurar, dentro dos prazos estabelecidos, a realização dos serviços 

inerentes ao funcionamento das aulas, recursos, exames e demais 

serviços funcionalmente dependentes dos Serviços Administrativos; 

b) Desenvolver as actividades relacionadas com o expediente, arquivo, 

procedimentos administrativos, contabilidade, pessoal, 

aprovisionamento, economato e acção social escolar; 

c) Assegurar a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre 

estes e os particulares, incluindo os docentes, não docentes, discentes, 

classificação e arquivo do expediente e outras formas de comunicação; 

d) Tomar conhecimento e fazer circular o Diário da República, tomando as 

providências necessárias para que a legislação de interesse para a 

Escola seja distribuída pelas diferentes áreas e pelas demais entidades 

determinadas pelo Director, ou quem legalmente o substitua; 

e) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados 

relativos às transacções financeiras e contabilísticas; 

f)  Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos, 

anotando faltas e anomalias e providenciando pela sua correcção e 

andamento através de ofícios, informações ou notas, em conformidade 

com a lei vigente; 

g) Organizar, calcular e desenvolver processos relativos à situação do 

pessoal docente, não docente e discente à acção social escolar e à 

aquisição e/ou manutenção de material, equipamentos, instalações ou 

serviços; 

h) Atender o pessoal docente, não docente e discente, bem como os 

encarregados de educação, prestando-lhes os adequados 

esclarecimentos; 

i) Providenciar a aquisição e tratar do armazenamento e distribuição dos 

aprovisionamentos necessários ao funcionamento da Escola; 
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j) Arrecadar todas as importâncias legalmente cobradas na escola, 

mediante guias ou documentos passados pelas entidades competentes; 

k) Proceder ao depósito das importâncias autorizadas respeitantes às 

requisições de fundos e cobradas directamente pela Escola; 

l) Entregar na repartição de finanças, nos prazos regulamentares, as 

importâncias das guias das receitas de Estado; 

m)  Efectuar pagamentos relativos a despesas com pessoal, a acidentes 

cobertos pelo seguro escolar, acidentes em serviço e a despesas de 

funcionamento; 

n) Controlar as contas bancárias e realizar outras tarefas de tesouraria, 

próprias dos serviços; 

o) Dar cumprimento a todas as deliberações dos órgãos de gestão 

respeitantes aos serviços administrativos; 

p) Apoiar o funcionamento dos serviços administrativos e demais órgãos de 

gestão escolar.  

2. Ao chefe de serviços de administração escolar, compete: 

a) participar no conselho administrativo; 

b) coordenar e supervisionar toda a actividade administrativa nas áreas da 

gestão de recursos humanos, da gestão financeira patrimonial e de 

aquisições e da gestão do expediente e arquivo, na dependência da 

direcção executiva da escola; 

c) exercer as funções constantes no anexo III do Decreto-Lei nº  184/2004. 

 

3. As funções de tesoureiro são exercidas por um assistente técnico, a 

designar pelo respectivo Director, sobre proposta do chefe de serviços de 

administração escolar. 
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Artigo 127º 

Organização e funcionamento 

1. Os serviços de Administração Escolar do Agrupamento de Escolas 

funcionam na Escola Sede de Agrupamento  

2. O horário de funcionamento e de atendimento ao público decorre: 

a)  das 9.45 horas às 16 horas; 

3. A prestação do serviço aos utentes deve, sempre que possível, ser de 

resposta imediata, procurando-se as melhores soluções administrativas de 

acordo com quadro legal. 

4. Em placar, especialmente reservado para o efeito, deverão ser afixados 

todos os documentos contendo normativos ou outras informações 

destinadas ao Pessoal Administrativo, cabendo ao Chefe dos Serviços de 

Administração Escolar, providenciar para que proceda à sua divulgação. 

5. Os Serviços de Administração Escolar reúnem, sempre que se justifique, 

com o Director, para assinalar: 

a) Os problemas de comunicação horizontal / ascendente / descendente; 

b) A implementação de um sistema de avaliação dos serviços, através do 

registo de dados relativos ao grau de satisfação, bem como sugestões 

relativas à forma de atendimento; 

6. A Chefe de Serviços de Administração Escolar reúne com todos os 

funcionários afectos aos serviços de administração escolar, na última 

quarta-feira do mês, após o encerramento dos Serviços ao público, no 

sentido de: 

a) Partilhar experiências e conhecimentos; 

b) Analisar conjuntamente a legislação em vigor; 

c) Uniformizar procedimentos a adoptar 
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SUBSECÇÃO III 

SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

Artigo 128º 

Objectivos 

1. Os Serviços de Acção Social Escolar visam minimizar as desigualdades 

socioeconómicas dos Alunos de forma a promover o combate à exclusão 

social e a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar. 

2. Os Serviços de Acção Social Escolar actuam no âmbito das seguintes    

modalidades: 

a) Auxílios económicos :Apoio alimentar, Refeitórios, Leite Escolar, Material 

Escolar, Transportes Escolares;. 

b) Apoio especial no acesso aos computadores pessoais e à banda larga  

3. Os Serviços de Acção Social Escolar são desempenhados por um 

assistente técnico 

4. A coordenação dos Serviços de Acção Social Escolar é assegurada por um 

adjunto designado pelo Director. 

 

Artigo 129º 

Competências 

1. Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a 

subsídios e respectivo encaminhamento. 

2. Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem à 

Componente de Apoio à Família no Pré-Escolar e respectivo 

encaminhamento. 

3. Proceder ao encaminhamento dos alunos em caso de acidente e organizar 

os respectivos processos. 
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4. Participar na organização dos transportes escolares 

5. Coordenar a distribuição e venda de senhas de refeição aos alunos 

subsidiados. 

6. Apurar diariamente a receita realizada no bufete e entregá-la ao tesoureiro; 

7. Realizar as tarefas necessárias à execução do Programa de Leite Escolar. 

 

Artigo 130º 

Leite escolar 

1. A execução do Programa de Leite Escolar previsto na lei, é da competência 

do agrupamento de escolas que providencia o fornecimento do leite escolar 

e outros alimentos nutritivos, tendo em atenção a resposta adequada às 

efectivas necessidades e ao consumo das crianças que frequentam os 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico 

da rede pública. 

2. As verbas necessárias à execução deste Programa são atribuídas ao 

agrupamento de escolas pela direcção regionais de educação respectiva, 

no âmbito das modalidades de acção social escolar previstas no presente 

regulamento e demais legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO IV 

PARTICIPAÇÂO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
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SECÇÃO I 

Participação dos Alunos 

 

Artigo 131.º 

Participação dos alunos na vida da escola 

A designação de aluno do Agrupamento de Jardins-de-infância e Escolas 

Professor Galopim de Carvalho aplica-se aos que, nos termos da Lei, se 

encontrem matriculados nos estabelecimentos de ensino, no pré-escolar, no 1º, 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

 

Artigo 132.º 

Documentos escolares do aluno 

Os documentos escolares do aluno são o cartão de identificação pessoal e a 

caderneta escolar: 

a) O cartão de identificação pessoal permite a entrada do aluno no recinto 

escolar, devendo ser exibido, sempre que solicitado por professores, 

funcionários auxiliares de acção educativos ou administrativos; 

b) Em caso de extravio/deterioração, o aluno deve pedir segunda via, 

mediante pagamento de um novo cartão; 

c) Se o aluno não exibir o cartão, quando este lhe for pedido, não poderá 

entrar ou permanecer nas instalações dos estabelecimentos de ensino 

do Agrupamento, excepto se a sua identidade e qualidade de aluno for 

comprovada por um professor ou funcionário; 

d) Considera-se falta grave a utilização indevida do cartão de identificação 

pessoal; 

e) A caderneta escolar visa estabelecer um relacionamento permanente 

entre a Escola, a Família e o Aluno; 

f) Os alunos são obrigados a fazer-se acompanhar da caderneta, sendo 

responsáveis pela sua conservação; 
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g) É interdito aos alunos alterar, acrescentar ou apagar informações 

inscritas na caderneta escolar pelos professores e encarregados de 

educação; 

h) Em caso de extravio, o aluno deverá imediatamente comunicá-lo ao 

professor titular ou ao director de turma, para que a situação seja 

resolvida. 

 

Artigo 133.º 

Direitos dos alunos 

Constituem direitos dos alunos: 

a) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o 

previsto na lei, em condições de efectiva igualdade de oportunidades no 

acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem 

sucedidas; 

b) Usufruir do ambiente e do projecto educativo que proporcionem as 

condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, 

cultural e cívico, para a formação da sua personalidade;  

c) Ver reconhecidos e valorizados os mérito, a dedicação e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

d) Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias, em favor da 

comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas 

na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido; 

e) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como 

de uma planificação equilibrada das actividades curriculares e 

extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o 

desenvolvimento cultural da comunidade; 

f) Beneficiar, no âmbito dos serviços de acção social escolar, de apoios 

concretos que lhe permitam superar ou compensar as carências do tipo 
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sócio-familiar, económico ou cultural que dificultem o acesso à escola ou 

o processo de aprendizagem; 

g) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas 

necessidades escolares ou às suas aprendizagens, através dos serviços 

de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de apoio 

educativo; 

h) Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da 

comunidade educativa;  

i) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua 

integridade física e moral; 

j) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou 

doença súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer das actividades 

escolares; 

k) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações 

constantes do seu processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 

l) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos 

órgãos de administração e gestão da escola, na criação e execução do 

respectivo projecto educativo, bem como na elaboração do regulamento 

interno; 

m)  Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções 

de representação no âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos 

da lei e do regulamento interno da escola; 

n) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e 

ser ouvido pelos professores, directores de turma e órgãos de 

administração e gestão da escola em todos os assuntos que 

justificadamente forem do seu interesse; 

o) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e 

ocupação de tempos livres; 
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p) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a 

definir por esta e em termos adequados à sua idade e ao ano 

frequentado sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu 

interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de 

estudos ou curso, o programa e objectivos essenciais de cada disciplina 

ou área disciplinar, e os processos e critérios de avaliação, bem como 

sobre matrícula, abono de família e apoios sócio-educativos, normas de 

utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das 

instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas 

as actividades e iniciativas relativas ao projecto educativo da escola; 

q) Participar nas demais actividades da escola, nos termos da lei e do 

respectivo regulamento interno; 

r) Ser considerado e valorizado, tendo em conta os diferentes saberes e 

culturas; 

s) Participar no processo de avaliação nomeadamente através dos 

mecanismos de auto e hetero-avaliação. 

t) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito. 

 

Artigo 134.º 

Representação dos alunos 

1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos, ou assembleia geral 

de alunos e são representados pela associação de estudantes, delegado ou 

subdelegado da respectiva turma e pela assembleia de delegados de turma, 

nos termos da lei e do regulamento interno; 

2. O Delegado e o Subdelegado têm o direito de solicitar a realização de 

reuniões de turma, com o respectivo director de turma, para apreciação de 

matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do 

cumprimento das actividades lectivas; 
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3. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o Director de Turma 

ou o professor titular de turma pode solicitar a participação dos 

representantes dos pais e Encarregados de Educação. 

 

Artigo 135.º 

Perfil do representante dos alunos 

O perfil do representante dos alunos deverá contemplar os requisitos 

seguintes: 

a) Manifestar, pelo seu comportamento, uma atitude que corresponde a 

valores de solidariedade, civismo, democraticidade e cidadania; 

b) Manifestar capacidade de intervir nos conflitos com os colegas, 

comportando-se como um elemento regulador; 

c) Ser assíduo; 

d) Ser pontual; 

e) Não ter sido sujeito à atribuição de castigo disciplinar superior à 

repreensão por escrito, com registo no processo do aluno, aplicado no 

ano lectivo para o qual foi escolhido como representante, a menos que 

apresente alterações significativas a nível comportamento. 

 

Artigo 136.º 

Realização de reuniões de turma 

1. Sob a presidência do Director de Turma, no início de cada ano lectivo até 

15 de Outubro, devem os alunos reunir em assembleia a fim de eleger o 

delegado e o subdelegado. 

2. A eleição é por voto secreto sendo eleito para o cargo de delegado o aluno 

que obtiver a maioria dos votos. 

3. O segundo aluno mais votado será eleito subdelegado. 
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4. O delegado e subdelegado têm direito de solicitar a realização de reuniões 

de turma com o respectivo director de turma, para apreciação de matérias 

relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento 

das actividades lectivas, podendo o director de turma solicitar a participação 

dos encarregados de educação dos alunos da turma. 

 
Artigo 137.º 

Assembleia de delegados de turma 

A assembleia de delegados de turma será convocada pelo Director, sempre 

que o entender necessário.  

 

Artigo 138.º 

Deveres dos alunos 

Constituem deveres específicos dos alunos: 

a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus 

deveres no âmbito das actividades escolares; 

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de 

ensino e aprendizagem; 

d) Tratar com respeito e correcção qualquer membro da comunidade 

educativa; 

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade 

educativa; 

f) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 

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

integração na escola de todos os alunos; 
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h) Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na 

escola, bem como nas demais actividades organizativas que requeiram 

a participação dos alunos; 

i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da 

comunidade educativa; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade 

educativa, de acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade 

física e psicológico dos mesmos; 

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material 

didáctico, mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correcto 

dos mesmos; 

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educativa; 

m)  Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita 

do encarregado de educação ou da direcção da escola; 

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a 

colaboração; 

o) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento 

dos serviços da escola e o regulamento interno da mesma, 

subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de 

compromisso activo quanto ao seu cumprimento integral;  

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, 

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

facilitação e consumo das mesmas; 

q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, 

instrumentos ou engenhos, passíveis de, objectivamente, perturbarem o 

normal funcionamento das actividades lectivas ou poderem causar 

danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros; 
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r) Ser assíduo, apresentando-se na sala de aula, mesmo que atrasados, 

sendo a sua justificação aceite ou não pelo professor; 

s) Responsabilizar-se individual e colectivamente pela reparação e/ou 

pagamento dos danos causados à Escola, nomeadamente no 

equipamento escolar ou decorrentes de acidentes intencionais com 

colegas; 

t) Dirigir-se para a porta de entrada, mesmo tendo conhecimento de que o 

professor está a faltar, e aguardar em silêncio as indicações da 

funcionária; 

u) Respeitar a autoridade do professor. 

 

SUBSECÇÃO I 

DEVER DE ASSIDUIDADE 

 

Artigo 139.º 

Frequência e Assiduidade 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos 

da lei, os alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de 

assiduidade. 

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

responsáveis conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres 

referidos na alínea anterior. 

 

Artigo 140.º 

Frequência no pré-escolar 

A frequência é feita em regime de salas de actividades, estando as crianças 

integradas em grupos, de acordo com a legislação em vigor e os critérios 

definidos em Conselho Pedagógico. 
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Artigo 141.º 

Frequência no Ensino Básico 

A frequência é em regime de anos, estando os alunos integrados em turmas, 

constituídas de acordo com a legislação em vigor e os critérios definidos em 

Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 142.º 

Assiduidade 

1. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença e a 

pontualidade na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar quer uma atitude de desempenho intelectual e comportamental 

adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino e 

aprendizagem; 

2. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra actividade de 

frequência obrigatória, ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição; 

3. As faltas são registadas pelo professor titular ou pelo Director de Turma, em 

suportes administrativos adequados; 

4. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os 

tempos de ausência do aluno; 

5. A ordem de saída da sala imposta ao aluno pelo professor é considerada 

falta; 

6. Sempre que o aluno não se fizer acompanhar do material indispensável, 

que é aquele que o professor e a turma acordarem no início do ano lectivo, 

será feito o correspondente registo no livro de ponto. Em tal situação, o 

professor deve proceder da maneira seguinte: 

i. Averiguar, junto do aluno, os motivos que originaram tal facto; 
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ii. Em caso de reincidência, deverá comunicar ao Director de Turma, 

o qual deverá informar o Encarregado de Educação e 

eventualmente convocá-lo para uma reunião. 

7. Quando a pontualidade constituir um problema, dever-se-á agir do seguinte 

modo: 

i. O professor aceitará do aluno uma justificação satisfatória, 

aconselhando-o a ter mais cuidado no que respeita à sua 

pontualidade; 

ii. Na eventualidade de reincidência por parte do aluno, o professor 

deverá comunicar ao Director de Turma, o qual deverá informar o 

encarregado de educação e eventualmente convocá-lo para uma 

reunião. 

 

Artigo 143.º 

A Natureza das faltas 

1. As faltas são justificadas ou injustificadas. 

2. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de 

medidas disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. 

3. A comparência às aulas sem que o aluno se faça acompanhar do material 

necessário, conforme indicações dadas pelo professor, no início do ano 

lectivo, é passível da marcação de falta de material. 

4. Para  efeitos do número anterior, cada professor registará na sua caderneta 

a falta relativa ao material.  

5. À quarta falta, o professor deve comunicar o facto  ao director de turma para 

que este contacte o encarregado de educação.  

6. A continuação da ausência de material por parte do aluno irá reflectir-se na 

sua avaliação trimestral/anual.  
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Artigo 144.º 

Faltas justificadas 

Em conformidade com o disposto na legislação em vigor, consideram-se 

justificadas as faltas: 

a) Por doença do aluno devidamente declarada pelo Encarregado de 

Educação, desde que determine impedimento inferior a cinco dias úteis 

ou, ainda, declarada por uma entidade médica para um impedimento de 

duração superior; 

b)  Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto-contagiosa de 

pessoa que coabite com o aluno, comprovada através de declaração da 

entidade sanitária competente;  

c) Por falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de 

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

trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas. 

d) Devido a acompanhamento de Encarregado de Educação, em situação 

pontual de deslocação do mesmo por motivo ponderoso; 

e) Por nascimento de um irmão do aluno durante o dia de nascimento e o 

dia imediatamente posterior; 

f) A fim da realização de tratamento ambulatório – mercê de doença ou 

deficiência que não possa realizar-se fora da carga horária estipulada; 

g) Para assistência na doença a membro do agregado familiar do aluno, 

nos casos em que, comprovadamente, tal assistência  não possa ser 

prestada por outra pessoa; 

h) Se se verificar impedimento decorrente da religião professada pelo 

aluno, desde que o mesmo não possa efectuar-se fora do período das 

actividades lectivas e corresponda a uma prática comummente 

reconhecida como própria dessa religião;  

i) Preparação ou participação em competições desportivas de alunos 

integrados no subsistema do alto rendimento, nos termos da legislação 
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em vigor, bem como daqueles que sejam designados para integrar 

selecções ou outras representações nacionais, nos períodos de 

preparação e participação competitiva, ou, ainda, a participação dos 

demais alunos em actividades desportivas e culturais quando esta seja 

considerada relevante pelas respectivas autoridades escolares; 

j) Cumprimento de obrigações legais; 

k) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao aluno ou seja, 

justificadamente, considerado atendível pelo director de turma ou pelo 

professor titular de turma. 

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

tal como definido na Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto; 

m) Participação em actividades associativas, nos termos da lei. 

 

Artigo 145.º 

Justificação de faltas 

Em conformidade com o disposto na legislação em vigor: 

a) As faltas são justificadas pelos pais e encarregados de educação ou, 

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

titular; 

b) A justificação é apresentada por escrito, através da caderneta do aluno, 

com indicação do dia e da actividade lectiva em que a falta se verificou, 

referenciando os motivos da mesma; 

c) O director de turma ou o professor titular da turma pode solicitar aos pais 

ou encarregado de educação, ou ao aluno, quando maior, os 

comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da 

falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for 

contactada, contribuir para o correcto apuramento dos factos;  
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d) A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o 

motivo previsível, ou, nos restantes casos, até ao terceiro dia  útil 

subsequente à verificação da mesma. 

e) Cabe ao professor titular, ou ao director de turma, dependendo dos 

motivos apresentados e da situação em causa, decidir da aceitação da 

justificação da respectiva falta.  

f) Em caso de doença que ultrapasse os cinco dias úteis de ausência, as 

faltas só poderão ser justificadas mediante apresentação, ao professor 

titular ou ao director de turma, de um atestado ou declaração médica; 

 

Artigo 146.º 

Faltas Injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo 161.º 

deste regulamento; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

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

aula ou de medida disciplinar sancionatória. 

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

justificação apresentada deve ser devidamente fundamentada. 

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

educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo director de turma ou 

pelo professor titular de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo 

meio mais expedito. 
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Artigo 147.º 

Limites de Faltas Injustificadas 

1. No pré-escolar: 

a) Se a criança faltar quinze dias úteis consecutivos, sem justificação, o 

Encarregado de Educação será informado por escrito, através de carta 

registada, com aviso de recepção, que a inscrição será anulada, se o 

mesmo não responder no prazo de cinco dias úteis após a recepção. 

Findo este prazo, a vaga será preenchida por outra criança que se 

encontre em lista de espera,  até ao início do último período do ano 

lectivo em curso; 

b) Se a criança faltar por doença, por tempo igual ou superior a cinco dias, 

deve o Encarregado de Educação apresentar atestado ou declaração 

médica que indique que a criança pode retomar a actividade escolar; 

c) Se a criança faltar, sistematicamente, a um dos períodos de 

funcionamento (manhã ou tarde) sem uma justificação válida poderá, 

depois de ouvido o Conselho Pedagógico, perder direito à frequência do 

Jardim sendo substituída por uma das crianças em lista de espera.  

2. Ensino básico: 

d) No 1º ciclo, o aluno não pode dar mais de 10 faltas injustificadas. 

e) No 2º e 3º ciclos, as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do 

número de tempos lectivos semanais, por disciplina. 

f) Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou 

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

convocados, pelo meio mais expedito, pelo director de turma ou titular 

de turma. 

g) A notificação referida na alínea anterior deve alertar para as 

consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar 

encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efectivo do 

dever de assiduidade.  



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 147 

h) Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos 

não imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação 

o justifique, a respectiva comissão de protecção de crianças e jovens 

deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos 

procedimentos e diligências até então adoptados pela escola, 

procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de 

assiduidade.  

i) Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b), são também contabilizadas 

como faltas injustificadas as decorrentes da aplicação da medida 

correctiva de ordem de saída da sala de aula, nos termos do n.º 3 do 

artigo 170.º deste regulamento, bem como as ausências decorrentes da 

aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão prevista nas 

alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 171.º deste regulamento.  

 

Artigo 148.º  

Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

1. Para os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, a violação do 

limite de faltas injustificadas previsto na alínea a) do número 2 do artigo 

anterior, obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho que 

incidirá sobre todo o programa curricular do nível que frequenta e que 

permita recuperar o atraso das aprendizagens.  

2. Para os alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a 

violação do limite de faltas injustificadas previsto na alínea b) do número 2 

do artigo anterior, obriga ao cumprimento de um plano individual de 

trabalho, que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o 

referido limite de faltas e que permita recuperar o atraso das aprendizagens.  

3. O recurso ao plano individual de trabalho previsto nos números anteriores 

apenas pode ocorrer uma única vez no decurso de cada ano lectivo.  

4. O cumprimento do plano individual de trabalho por parte do aluno realiza-se 

em período suplementar ao horário lectivo, sendo da responsabilidade do 
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encarregado de educação o seu cumprimento e conclusão nos prazos 

estabelecidos. 

5. O plano individual de trabalho será objecto de monitorização quinzenal ou 

mensal, conforme o tipo de área curricular disciplinar ou não disciplinar e o 

trabalho a desenvolver. 

6. O previsto no n.º 4 não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário 

lectivo da turma em que se encontra inserido.  

7. O plano individual de trabalho deve ser objecto de avaliação no final do ano 

lectivo pelo conselho de turma a fim de se aferir o grau de cumprimento do 

mesmo, bem como a mudança de atitude que possa ter-se verificado no 

aluno, permitindo-lhe, assim, a transição de ano de escolaridade.  

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

aluno, o conselho de turma de avaliação do final do ano lectivo pronunciar-

se-á, em definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas verificado. 

9. Após o estabelecimento do plano individual de trabalho, a manutenção da 

situação do incumprimento do dever de assiduidade, por parte do aluno, 

determina que o director da escola, na iminência de abandono escolar, 

possa propor a frequência de um percurso curricular alternativo no interior 

da escola ou agrupamento de escolas. 

10. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção 

no ano de escolaridade que o aluno frequenta. 

11. A falta de assiduidade, ainda que por motivos justificados, é um factor de 

ponderação na avaliação dos alunos, podendo conduzir à retenção, quando 

inviabilizar a respectiva avaliação sumativa no final do ano lectivo. 

 

SUBSECÇÃO II 

DISCIPLINA 
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Artigo 148.º 

Comportamentos conducentes a medida disciplinar 

São considerados comportamentos merecedores de medida disciplinar os que: 

a) Violem os deveres dos alunos; 

b) Se revelem perturbadores do funcionamento normal das actividades da 

escola; 

c) Se revelem perturbadores do funcionamento normal das relações no 

âmbito da comunidade educativa. 

 

Artigo 149.º 

Participação da ocorrência 

1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha 

conhecimento de comportamentos susceptíveis de constituir infracção 

disciplinar deve participá-los imediatamente ao director do agrupamento de 

escolas.  

2. O aluno que presencie comportamentos susceptíveis de constituir infracção 

disciplinar deve comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma 

ou ao director de turma, o qual, no caso de os considerar graves ou muito 

graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao director do agrupamento de 

escolas. 

 

Artigo 150.º 

Determinação da medida disciplinar 

1. As medidas disciplinares podem ser correctivas ou sancionatórias. 

2. Na determinação da medida disciplinar correctiva ou sancionatória a aplicar, 

deve ter-se em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as 

circunstâncias, atenuantes e agravantes apuradas, em que esse 

incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e 

demais condições pessoais, familiares e sociais. 
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3. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o 

seu bom comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu 

reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 

4. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a 

premeditação, o conluio, bem como a acumulação de infracções 

disciplinares e a reincidência, em especial se no decurso do mesmo ano 

lectivo. 

 

Artigo 151.º 

Finalidades das medidas disciplinares 

1. Todas as medidas correctivas e medidas sancionatórias prosseguem 

finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, 

de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela 

autoridade dos professores no exercício da sua actividade profissional e dos 

demais funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade 

educativa. 

2. As medidas correctivas e as medidas sancionatórias visam ainda garantir o 

normal prosseguimento das actividades da escola, a correcção do 

comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com 

vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 

comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas 

aprendizagens. 

3. As medidas correctivas e as medidas sancionatórias têm também 

finalidades punitivas e devem ser aplicadas em coerência com as 

necessidades educativas do aluno e com os objectivos da sua educação e 

formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e 

do projecto educativo da escola. 

 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 151 

Artigo 152.º 

Medidas correctivas 

São medidas correctivas: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar; 

c) A realização de tarefas e actividades de integração escolar, podendo, 

para esse efeito, ser aumentado o período de permanência obrigatória, 

diária ou semanal, do aluno na escola; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na 

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

encontrem afectos a actividades lectivas; 

e) A mudança de turma. 

 
Artigo 153.º 

 Aplicação das Medidas correctivas 

1. A aplicação das medidas correctivas é comunicada aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade. 

2. A advertência consiste numa chamada de atenção verbal ao aluno, perante 

um comportamento perturbador do funcionamento normal das actividades 

escolares ou das relações entre os presentes no local onde elas decorrem, 

com vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a 

responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno, sendo 

da exclusiva competência do professor quando esse comportamento ocorra 

na sala de aula ou de qualquer professor ou membro do pessoal não 

docente, quando ocorra fora dela. 

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

trabalho escolar é da exclusiva competência do professor respectivo e 

implica a permanência do aluno na escola, competindo àquele determinar: 
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a) O período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da 

sala de aula; 

b) Se a aplicação da medida correctiva acarreta ou não marcação de falta; 

c) Quais as actividades que o aluno deve desenvolver durante esse 

período de tempo. 

4. A atribuição de tarefas é da competência do Director do Agrupamento de 

Escolas que, para o efeito, pode ouvir o director de turma ou o professor 

titular da turma a que o aluno pertença, de modo a identificar as actividades, 

o local e o período de tempo durante o qual as mesmas ocorrem e, bem 

assim, definir as competências e os procedimentos a observar. Estas 

actividades de integração incluem: 

a) Tarefas de manutenção no interior e exterior da escola; 

b) Participação nas tarefas do Centro de Recursos; 

c) Tarefas no refeitório.  

5. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização 

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

afectos a actividades lectivas, é da competência  director do agrupamento 

de escolas que, para o efeito, pode ouvir o director de turma ou o professor 

titular da turma a que o aluno pertença, os quais identificam o espaço ou 

materiais de acesso condicionado e o período de tempo reservado a esta 

medida, que não pode ultrapassar um ano lectivo. 

6. A mudança de turma é da competência do director do agrupamento de 

escolas que, para o efeito, pode ouvir o director de turma ou o professor 

titular da turma a que o aluno pertença. 

 
Artigo 154.º 

Medidas sancionatórias 

1. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada; 
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b) A suspensão por um dia; 

c) A suspensão da escola até 10 dias úteis; 

d) A transferência de escola. 

2. A aplicação da repreensão registada, quando a infracção for praticada na 

sala de aula, é da competência do professor respectivo, sendo do director 

do agrupamento de escolas nas restantes situações, averbando-se no 

respectivo processo individual do aluno a identificação do autor do acto 

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

e de direito, que norteou tal decisão. 

3. A suspensão por um dia, que deve ser aplicada como medida dissuasora 

em casos excepcionais e desde que estejam garantidos os direitos de 

audiência e defesa do visado, é da competência do director do 

agrupamento de escolas e deve ser sempre fundamentada nos factos que a 

suportam. 

4. A aplicação da suspensão da escola até 10 dias úteis é da competência do 

director da escola, que pode, previamente, ouvir o conselho de turma. O 

director da escola, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, 

quando o aluno for menor de idade, deve fixar os termos e condições em 

que a medida disciplinar sancionatória é executada, garantindo ao aluno um 

plano de actividades pedagógicas a realizar, co-responsabilizando-os pela 

sua execução e acompanhamento, podendo igualmente, se assim o 

entender, estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou 

acordos com entidades públicas ou privadas. 

5. A aplicação da transferência de escola compete ao director regional de 

educação respectivo, após a conclusão do procedimento disciplinar, e 

reporta-se à prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento 

do processo de ensino-aprendizagem dos restantes alunos da escola ou do 

normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade 

educativa, só podendo ser aplicável a aluno de idade igual ou superior a 10 

anos e desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento 
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de ensino situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima 

servida de transporte público ou escolar. 

6. Compete ao director do agrupamento de escolas decidir sobre a reparação 

dos danos provocados pelo aluno no património escolar. 

 

Artigo 155.º 

Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas correctivas é cumulável entre si. 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas correctivas é cumulável apenas 

com a aplicação de uma medida disciplinar sancionatória. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infracção 

apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 

 

Artigo 156.º 

Tramitação do procedimento disciplinar 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por 

comportamentos susceptíveis de configurarem a aplicação das medidas de 

suspensão da escola até 10 dias úteis ou a transferência de escola é do 

director do agrupamento de escolas. 

2. O despacho instaurador do procedimento disciplinar  e de nomeação do 

instrutor, deve ser proferido no prazo de um dia útil a contar do 

conhecimento da situação. 

3. O director do agrupamento de escolas  deve notificar o instrutor da sua 

nomeação no mesmo dia em que profere o despacho de instauração do 

procedimento disciplinar. 

4. No mesmo prazo, o director notifica os pais ou encarregados de educação 

do aluno, quando este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente 

electrónico, telefónico ou por via postal simples para a morada constante no 
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seu processo. Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao 

próprio, pessoalmente. 

5. O instrutor do procedimento disciplinar deve ser um professor da escola.  

6. A instrução do procedimento disciplinar é efectuada no prazo máximo de 

quatro dias úteis, contados da data de notificação ao instrutor do despacho 

que instaurou o procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, 

para além das demais diligências consideradas necessárias, a audiência 

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

do respectivo encarregado de educação. 

7. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a 

audiência oral, não constituindo a falta de comparência motivo do seu 

adiamento, embora, se for apresentada justificação da falta até ao momento 

fixado para a audiência, esta possa ser adiada. 

8. No caso de o respectivo encarregado de educação não comparecer, o 

aluno menor de idade pode ser ouvido na presença de um docente que 

integre a comissão de protecção de crianças e jovens com competência na 

área de residência do aluno ou, no caso de esta não se encontrar instalada, 

na presença do director de turma. 

9. Da audiência é lavrada acta de que consta o extracto das alegações feitas 

pelos interessados. 

10. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete ao 

director do agrupamento de escolas, um documento do qual constam, 

obrigatoriamente, em termos concretos e precisos: 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente 

circunstanciados quanto ao tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respectivas 

normas legais ou regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias 

atenuantes ou agravantes.  
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d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. 

11. Do documento referido no número anterior é extraída cópia que, no prazo 

de um dia útil, é entregue ao aluno, mediante notificação pessoal, sendo de 

tal facto, e durante esse mesmo período de tempo, informados os pais ou o 

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

12. No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, a 

mesma é comunicada para decisão do director regional de educação, no 

prazo de um dia útil. 

 

Artigo 157.º 

Suspensão preventiva do aluno 

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

da entidade que o instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta 

do instrutor, o director pode decidir a suspensão preventiva do aluno, 

mediante despacho fundamentado, sempre que: 

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

normal funcionamento das actividades escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da 

tranquilidade na escola; ou 

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

disciplinar. 

2. A suspensão preventiva tem a duração que o director do agrupamento de 

escolas considerar adequada na situação em concreto, sem prejuízo de, por 

razões devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da 

decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer caso, 

exceder 10 dias úteis. 

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de 

suspensão preventiva, no que respeita à avaliação das aprendizagens, são 
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determinados em função da decisão que vier a ser proferida no 

procedimento disciplinar. 

4. Quando, por motivo de medida educativa sancionatória, o aluno for 

impedido de realizar qualquer trabalho para avaliação, deverá ser-lhe dada 

a oportunidade de o realizar aquando do seu regresso às aulas. 

5. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no 

cumprimento da medida disciplinar sancionatória a que o aluno venha a ser 

sujeito na sequência do procedimento disciplinar. 

6. O encarregado de educação é imediatamente informado da suspensão 

preventiva aplicada ao seu educando e, sempre que a avaliação que fizer 

das circunstâncias o aconselhe, o director do agrupamento de escolas deve 

participar a ocorrência à respectiva comissão de protecção de crianças e 

jovens. 

7. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de 

ausência da escola, o plano de actividades  pedagógicas previsto no artigo 

171.º deste regulamento. 

8. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via electrónica, pelo 

director do agrupamento de escolas ao Gabinete Coordenador de 

Segurança Escolar do Ministério da Educação e à direcção regional de 

educação respectiva, sendo identificados sumariamente os intervenientes, 

os factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão. 

 

Artigo 158.º 

Decisão final do procedimento disciplinar 

1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é 

proferida no prazo máximo de um dia útil, a contar do momento em que a 

entidade competente para o decidir receber o relatório do instrutor, sem 

prejuízo do disposto no n.º 4. 

2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual 

se inicia a execução da medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da 
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possibilidade de suspensão da execução da medida, nos termos do número 

seguinte. 

3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com excepção da 

transferência de escola, pode ficar suspensa pelo período de tempo e nos 

termos e condições em que a entidade decisora considerar justo, adequado 

e razoável, cessando logo que ao aluno seja aplicada outra medida 

disciplinar sancionatória no decurso dessa suspensão. 

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

transferência de escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco 

dias úteis, contados a partir da recepção do processo disciplinar na direcção 

regional de educação respectiva. 

5. Da decisão proferida pelo director regional de educação respectivo que 

aplique a medida disciplinar sancionatória de transferência de escola deve 

igualmente constar a identificação do estabelecimento de ensino para onde 

o aluno vai ser transferido, para cuja escolha se procede previamente à 

audição do respectivo encarregado de educação, quando o aluno for menor 

de idade. 

6. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao 

aluno no dia útil seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando menor de 

idade, aos pais ou respectivo encarregado de educação, nos dois dias úteis 

seguintes. 

7. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é 

realizada através de carta registada com aviso de recepção, considerando-

se o aluno ou, quando este for menor de idade, os pais ou o respectivo 

encarregado de educação, notificado na data da assinatura do aviso de 

recepção. 
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Artigo 159.º 

Execução das medidas correctivas e sancionatórias 

1. Compete ao director de turma ou ao professor titular de turma o 

acompanhamento do aluno na execução da medida correctiva ou 

sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua actuação 

com os pais e encarregados de educação e com os professores da turma, 

em função das necessidades educativas identificadas e de forma a 

assegurar a co-responsabilização de todos os intervenientes nos efeitos 

educativos da medida. 

2. A competência referida no número anterior é especialmente relevante 

aquando da execução da medida correctiva de actividades de integração na 

escola ou no momento do regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a 

medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola. 

3. O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do 

aluno na nova escola para que foi transferido na sequência da aplicação 

dessa medida disciplinar sancionatória. 

4. Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a Escola conta com a 

colaboração dos serviços especializados de apoio educativo e ou de 

equipas de integração – como sejam psicólogos, mediadores, tutores e 

professores do ensino especial. 

 

Artigo 160.º 

Intervenção dos pais e encarregados de educação 

Entre o momento da instauração do procedimento disciplinar ao seu educando 

e a sua conclusão, os pais e encarregados de educação devem contribuir para 

o correcto apuramento dos factos e, sendo aplicada medida disciplinar 

sancionatória, diligenciar para que a execução da mesma prossiga os 

objectivos de reforço da formação cívica do educando, com vista ao 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 
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relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, 

do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

 

Artigo 161.º 

Recurso hierárquico 

1. Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos 

termos gerais de direito, a interpor no prazo de cinco dias úteis. 

2. O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto de 

decisão de aplicação das medidas disciplinares sancionatórias de 

suspensão da escola e de transferência de escola. 

3. O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido à escola, no 

prazo de cinco dias úteis, cumprindo ao respectivo director a adequada 

notificação, nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 174.º 

 

SUBSECÇÃO II 

COMPORTAMENTOS MERITÓRIOS 

 

Artigo 162º 

Reconhecimento à valorização e ao mérito 

1. Os comportamentos dos alunos que possam sugerir exemplos para outros 

membros da comunidade educativa discente e que se revelem positivos 

para a melhoria das relações na comunidade serão objecto de apreciação 

por parte do Conselho de Docentes ou do Conselho de Turma. 

2. A valorização de comportamentos meritórios tem objectivos pedagógicos, 

que visam a perseguição de perfis de qualidade por parte dos alunos e o 

reforço da sua formação cívica e democrática, de forma a atingir o 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade e das suas relações com 

os outros, bem como a plena integração na comunidade educativa e nos 

objectivos do ensino básico. 
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3. Constituem medidas meritórias: 

a) Inclusão no quadro de valor; 

b) Atribuição de diploma de mérito; 

c) Atribuição de um prémio, que não pode revestir valor pecuniário; 

d) Publicitação nos Jornais das Escolas. 

4. As medidas meritórias são atribuídas no final do ano lectivo, tendo em conta 

os seguintes critérios:  

a) O desenvolvimento e concretização da(s) tarefa(s); 

b) O trabalho do grupo turma no desenvolvimento ou concretização do seu 

projecto turma; 

c) O cuidado revelado na conservação, limpeza e manutenção da sala de 

aula e respectivos equipamentos; 

d) A relação do aluno com os colegas, professores e funcionários; 

e) O espírito de entreajuda dentro da turma e/ou na escola em geral; 

f) Outros aspectos considerados relevantes 

 

SUBSECÇÃO II 

COMPORTAMENTOS MERITÓRIOS 

 
Artigo 163º 

Prémios de mérito 

1. Para usufruir de prémios que distingam o mérito, os alunos devem 

preencher um ou mais dos seguintes requisitos: 

a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 

b) Alcancem excelentes resultados escolares; 

c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem actividades 

curriculares ou de complemento curricular de relevância; 
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d) Desenvolvam iniciativas ou acções exemplares no âmbito da 

solidariedade social. 

2. Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material, podendo 

ter uma natureza financeira desde que, comprovadamente, auxiliem a 

continuação do percurso escolar do aluno. 

3. Cada escola pode procurar estabelecer parcerias com entidades ou 

organizações da comunidade educativa no sentido de garantir os fundos 

necessários ao financiamento dos prémios de mérito. 

 

SECÇÃO II 

PROFESSORES 

 

Artigo 164º 

Definição 

1. O docente desenvolve a sua actividade profissional de acordo com as 

orientações de política educativa e observando as exigências do currículo 

nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curriculares 

em vigor, bem como do projecto educativo da escola. 

2. As funções do pessoal docente, professores e titulares são as previstas no 

Artigo 35º do Dec-Lei nº 15 /2007 . 

 

SUBSECÇÃO I 

DIREITOS E DEVERES 

 

Artigo 165º 

Direitos 

1. Para além dos consignados nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do D.L. 

15/2007 de 19 de Janeiro, constituem direitos dos professores: 

a) Ser apoiado no exercício da sua actividade na resolução de problemas 
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ou dificuldades da prática docente; 

b) Ser informado atempadamente pelos Serviços Administrativos, em tudo 

o que respeita ao seu processo individual; 

c) Tomar conhecimento mensalmente do seu recibo de vencimento e mapa 

de faltas; 

d) Ser-lhe fornecida toda a legislação actualizada que diga respeito à sua 

vida profissional ou ao funcionamento da escola; 

e) Beneficiar de espaço próprio na sala de professores para informação 

sobre actividade sindical; 

 

Artigo 166º 

Deveres 

1. Para além dos consignados nos artigos 10º, 10ºA e10ºB, 10ºC do D.L. 

15/2007 de 19 de Janeiro, constituem deveres dos professores: 

a) Ampliar a relação com os alunos em diferentes espaços pedagógicos, 

fomentando encontros informais, participando em visitas de estudo e 

outras actividades de complemento curricular; 

b) Utilizar um vocabulário adaptado à idade dos alunos, esforçando-se por 

falar de modo pausado e inteligível; 

c) Não dispensar os alunos, no todo ou em parte, das actividades lectivas e 

só permitir a saída da aula em casos excepcionais; 

d) Ser o primeiro a entrar e último a sair da sala de aula; 

e) Zelar pela conservação do material didáctico e pelo mobiliário, seu 

estado de limpeza e arrumação; 

f) Participar de imediato ao funcionário do respectivo bloco qualquer 

anomalia verificada; 

g) No 1º Ciclo, registar de modo correcto no diário de frequência as 

presenças e faltas dos alunos; 
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h) No 1º Ciclo assinar à entrada e à saída, de modo correcto, o livro de 

ponto que se encontra no gabinete da Direcção; 

i) No 2º e 3º ciclo assinar, sumariar de modo correcto e registar no livro de 

ponto as faltas dos alunos; 

j) No 2º e 3º ciclo transportar sempre consigo na ida e no regresso da aula, 

o livro de ponto e a chave da sala, nunca encarregando os alunos dessa 

tarefa; 

k) Os docentes colocados ao abrigo da Portaria 296/91 deverão 

desempenhar as tarefas que lhe estão consignadas em Lei., e que lhe 

foram atribuídas pela escola 

 

SECÇÃO III 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Artigo 167.º 

Direitos do pessoal não docente 

Para além dos previstos no artigo 3º, capítulo II do decreto-lei nº 184/2004,são 

ainda reconhecidos os seguintes direitos: 

a) Ser respeitado nos planos profissional e pessoal por todos os elementos 

da comunidade educativa; 

b) Ser informado da legislação relevante para o exercício das suas funções 

bem como dos regulamentos e das normas em vigor na Escola; 

c) Ser informado das iniciativas e das actividades escolares que de alguma 

forma lhe digam respeito; 

d) Participar na vida escolar, não apenas no domínio estritamente 

profissional, mas tendo em vista os objectivos educativos próprios das 

suas funções; 

e) Receber apoio e colaboração na resolução de assuntos de interesse 
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para a comunidade escolar; 

f) Ser escutado nas suas opiniões, sugestões e críticas proferidas no 

âmbito das suas funções; 

g) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas pelos 

órgãos com competência para o efeito; 

h) Participar em acções de formação que contribuam para o seu 

aperfeiçoamento profissional e, consequentemente, para uma melhoria 

dos serviços; 

i) Usufruir de instalações e equipamento com as condições necessárias ao 

bom exercício de funções; 

j) Utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas; 

k) Ser dispensado do serviço para idas ao médico ou realização de actos 

clínicos, do próprio funcionário ou de filhos menores ou familiares 

deficientes, devidamente comprovados, sendo esse tempo considerado 

como serviço efectivo, para todos os efeitos legais; 

l) Eleger, ser eleitos e participar nas votações para os diversos órgãos de 

gestão constantes neste Regulamento Interno. 

 

Artigo 168.º 

Deveres 

1. Para além dos deveres previstos na lei geral da função pública, consideram-

se deveres gerais do Pessoal Não Docente os seguintes: 

a) Respeitar, usar de lealdade e civilidade para com alunos, professores, 

colegas, encarregados de educação e para com todas as pessoas que 

de alguma forma se relacionem com a Escola; 

a) Cumprir com lealdade e competência profissional as funções que lhe 

forem atribuídas, em subordinação aos objectivos do serviço e na 

perspectiva da prossecução dos interesses da educação; 
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b) Contribuir em todas as situações para o bom funcionamento da 

organização escolar, bem como para a sua imagem; 

c) Acatar e cumprir as ordens dos seus legítimos superiores hierárquicos, 

dadas em objecto de serviço e com fundamento legal; 

d) Comparecer regular e continuadamente ao serviço; 

e) Não se ausentar do seu local de trabalho sem autorização do respectivo 

superior hierárquico; 

f) Guardar segredo profissional relativamente aos factos de que tenha 

conhecimento, em virtude do exercício das suas funções, e que não se 

destinem a ser do domínio público; 

g) Conhecer as normas legais regulamentares e as instruções dos seus 

superiores hierárquicos; 

h) Desenvolver e incentivar o respeito e apreço dos alunos pela Escola e 

pelo trabalho que, em comum, nela deve ser efectuado; 

i) É seu dever participar nas votações para os diversos órgãos de gestão 

constantes neste Regulamento Interno. 

2. É também dever dos funcionários utilizar o cartão de identificação : 

a) As entradas e saídas são registadas no relógio de ponto, constituindo 

infracção disciplinar grave o seu registo por outrem que não o titular. 

b) Cada funcionário é responsável pelo cartão de marcação pessoal. 

c) Em caso de extravio ou deterioração, esse facto deverá ser comunicado 

aos Serviços Administrativos no prazo de vinte e quatro horas 

d) Em caso de esquecimento, deverá o funcionário solicitar nos serviços 

Administrativos um impresso próprio, para preenchimento das horas de 

entrada e de saída. 

e) Considera-se ausência ao serviço a falta de marcação de ponto, salvo 

nos casos comprovados de esquecimento ou extravio do cartão. 

f) Esta norma só se aplica na escola sede de Agrupamento. 
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SUBSECÇÃO I 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 

Artigo 169º 

Competências 

1. São competências específicas dos Assistentes Operacionais as seguintes: 

a) Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos durante as 

actividades lectivas, zelando para que, nas instalações escolares sejam 

mantidas as normas de compostura, limpeza e silêncio, em respeito 

permanente pelo trabalho educativo em curso; 

b) Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material 

didáctico e do equipamento, comunicando estragos e extravios; 

c)  Marcar as faltas aos professores e registá-las quando for essa a sua 

função; 

d) Abrir e organizar livros de ponto entregues à sua responsabilidade e 

prestar apoio aos professores titulares/directores de turma e às 

reuniões; 

e) Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, 

zelando pela sua conservação; 

f) Zelar pela conservação e manutenção dos jardins e dos espaços 

exteriores; 

g) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, 

horários e demais documentos informativos; 

h) Colocar atempadamente os meios audiovisuais nas salas a elas 

destinadas sempre que requisitadas pelos professores nos termos 

regulamentados; 

i) Executar, de acordo com as instruções dos seus superiores hierárquicos 

e no respeito pelos regulamentos em vigor, as funções que lhes tenham 
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sido cometidas na biblioteca, na reprografia e nos laboratórios; 

j) Acompanhar os alunos sinistrados e em caso de necessidade, 

acompanhá-los ao hospital, mediante escala previamente afixada em 

função das orientações emanadas da Direcção Executiva; 

k) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da 

escola e controlar entradas e saídas da escola; 

l) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações; 

m) Receber e transmitir mensagens; 

n) Efectuar a manutenção e pequenas reparações do equipamento escolar, 

ou comunicar  as avarias; 

o) Efectuar no interior ou no exterior as tarefas indispensáveis ao 

funcionamento dos serviços; 

p) Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo apermitir  o 

normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares. 

 

SUBSECÇÃO II 

ASSISTENTES OPERACIONAIS - GUARDAS NOCTURNOS  

 

Artigo 170º 

Competências 

1.São competências dos guardas-nocturnos da escola-sede, as seguintes: 

a) Manter sempre a vigilância à escola, fazendo rondas e, em caso de 

qualquer ocorrência suspeita, comunicar de imediato à polícia; 

b) Abrir e fechar portas, portões e janelas, desligar o quadro de 

electricidade e entregar e receber chaves do chaveiro a seu cargo; 

c) Chamar as autoridades quando necessário; 

d) Fazer um relatório de todas as ocorrências consideradas anómalas. 
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SUBSECÇÃOIII 

ENCARREGADO DE COORDENAÇÃO DO PESSOAL AUXILIAR 

 

Artigo 171º 

Competências 

1. Compete ao Encarregado do Pessoal Auxiliar de Acção Educativa, para 

além dos constantes no anexo III, do Decreto – Lei nº 184/04 as seguintes: 

a)  Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos restantes Auxiliares 

de Acção Educativa, tendo sempre presente as necessárias regras de 

cordialidade que devem pontuar na relação entre todos os que 

trabalham no agrupamento; 

b) Resolver quotidianamente problemas decorrentes da falta de um ou 

mais Auxiliares de Acção Educativa procedendo, se necessário, a uma 

redefinição momentânea do serviço dos restantes Auxiliares de Acção 

Educativa e informando de seguida o Órgão de Gestão. 

 

SECÇÃO IV 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Artigo 172º 

Direitos 

1. Aos pais e encarregados de educação  é reconhecido o direito de 

participação na vida do agrupamento de escolas. 

2. O direito de participação dos pais e encarregados de educação na vida do 

agrupamento de escolas processa-se de acordo com o disposto na Lei de 

Bases do Sistema Educativo e no Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de 

Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto -Lei 

n.º 80/99, de 16 de Março, e pela Lei n.º 29/2006, de 4 de Julho, e 
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concretiza-se designadamente através da associação de pais e 

encarregados de educação; 

3. Criar condições possibilitadoras de uma relação Escola/Família; 

4. Receber informação detalhada sobre o funcionamento e os princípios 

educativos da Escola; 

5. Ter informação regular e objectiva sobre os aspectos mais relevantes da 

vida do seu educando na Escola, com vista a uma maior integração/ 

realização do mesmo; 

6. Ser atendido pessoalmente, a fim de poder obter uma participação activa e 

responsabilizante; 

7. Participar activamente na elaboração do Regulamento Interno. 

 

Artigo 173º 

Deveres 

1. Constituem deveres específicos dos Pais e Encarregados de Educação: 

a) Responsabilizar-se, como primeiros educadores, pela orientação dos 

seus educandos, no respeitante a normas e valores, morais e sociais; 

b) Acompanhar o desenvolvimento global da personalidade dos seus 

educandos, tendo em conta os progressos e dificuldades; 

c) Acompanhar o percurso escolar dos seus educandos, detectando 

progressos e dificuldades, não só relativos a resultados académicos, 

mas também à vivência e integração escolar; 

d) Contactar regularmente com o Professor Titular / Director de Turma, na 

hora de atendimento, ou excepcionalmente, noutra previamente 

acordada; 

e) Comparecer na Escola, quando para tal convocado pelo Professor 

Titular / Director de Turma, Órgãos de Administração e Gestão ou 

Serviços Administrativos; 
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f) Conhecer e participar activamente no cumprimento do Regulamento 

Interno; 

g) Contribuir para a preservação da disciplina da Escola e para a harmonia 

da comunidade educativa, em especial quando para tal forem 

solicitados; 

h) Colaborar com a Escola, participando no desenvolvimento do projecto 

educativo do seu educando e na superação de problemas e carências; 

i) Contribuir para o correcto apuramento dos factos em processo 

disciplinar do seu educando, e, sendo aplicada medida disciplinar, 

diligenciar para que a mesma prossiga os objectivos de reforço de 

formação cívica, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da 

sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de 

responsabilidade e das suas aprendizagens; 

j) Tomar conhecimento da programação individualizada e do itinerário de 

formação do aluno, reconhecendo esta necessidade, e dar o seu acordo 

prévio. 

 

SUBSECÇÂO I 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO 

 

Artigo 174º 

Fins 

1. A associação de pais e encarregados de educação visa a defesa e a 

promoção dos interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à 

educação e ensino dos seus filhos e educandos. 
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Artigo 172º 

Sede e instalações 

1. As Associação de Pais e Encarregados de Educação são as seguintes: 

 da Serra da Silveira (EB1 e JI) 

 EB1/JI do Pego Longo 

 EB 2.3 Professor Galopim de Carvalho 

2. Cada uma destas associações tem a sua sede na escola a que se refere 

sendo-lhe disponibilizadas as instalações e o equipamento indispensável ao 

bom desempenho das suas funções. 

 

Artigo 173º 

Direitos 

1. Constituem direitos das associações de pais: 

a) Participar, nos termos do regime de autonomia, administração e gestão 

dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, na definição da política educativa da escola ou 

agrupamento; 

b) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão dos 

estabelecimentos de educação ou de ensino; 

c) Reunir com os órgãos de administração e gestão do estabelecimento de 

educação ou de ensino em que esteja inscrita a generalidade dos filhos 

e educandos dos seus associados 

 

Artigo 174º 

Competências 

1. Para efeito do disposto no artigo anterior a participação da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação concretiza-se nas seguintes 

competências: 
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a) Promover, entre os associados, a eleição dos seus representantes nos 

diversos Órgãos do Agrupamento onde se justifique a sua presença; 

b) Manter os Pais e Encarregados de Educação informados sobre a vida 

escolar; 

c) Criar meios de contacto e condições necessárias para que os 

representantes referidos na alínea a) possam ser fiéis intérpretes da 

vontade dos associados; 

d) Promover contactos com outras associações congéneres no sentido de 

integrar a sua acção num contexto mais amplo e desenvolver programas 

de interesse comum; 

e) Promover a detecção e estudo de problemas de educação, proporcionar 

e desenvolver condições de participação dos Professores, Pais e 

Encarregados de Educação na sua resolução; 

f) Intervir  junto do órgão de coordenação do Estabelecimento para 

apresentação de problemas da vida escolar e prestar à Escola / 

Agrupamento,  a colaboração que lhe venha a ser pedida; 

g) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das relações de 

convivência entre toda a Comunidade Escolar; 

h) Estimular a colaboração nas actividades recreativas, desportivas, 

culturais e de ocupação de tempos livres dos Alunos; 

i) Intervir junto de todas as entidades envolvidas no sentido de promover a 

melhoria contínua do equipamento social com interesse para os Alunos 

da Escola / Agrupamento em toda a área das suas residências; 

j) Participar na elaboração dos instrumentos do exercício da autonomia, 

k) designadamente o projecto educativo, o regulamento interno e o plano 

anual de actividades. 
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Artigo 175º 

Reunião com órgãos de administração e gestão 

1. As reuniões entre as associações de pais e os órgãos de administração e 

gestão do Agrupamento de escolas podem ter lugar sempre que qualquer 

das referidas entidades o julgue necessário. 

2. Sempre que a matéria agendada para a reunião o aconselhe, pode a 

associação de pais solicitar aos órgãos de administração e gestão do 

Agrupamento de escolas que sejam  convocados para as reuniões outros 

agentes do mesmo Agrupamento. 

 

Artigo 176º 

Dever de colaboração 

1. Incumbe aos órgãos de administração e gestão do Agrupamento de 

Escolas, de acordo com as disponibilidades existentes: 

a) Viabilizar as reuniões dos órgãos das associações de pais; 

b) Facultar locais próprios de dimensão adequada para a distribuição ou 

afixação de documentação de interesse das associações de pais. 

2. A cedência de instalações para as reuniões dos órgãos das associações de 

pais deve ser solicitada ao Director do Agrupamento de Escolas, com a 

antecedência mínima de cinco dias. 

 

SECÇÃO V 

AUTARQUIAS E OUTRAS ENTIDADES 

 

Artigo 177º 

Direitos da Autarquia e outras autoridades 

1. À Câmara Municipal compete: 

a) Dar parecer aquando da criação de agrupamento; 
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b) Fazer-se representar nas reuniões do Conselho Geral. 

 

Artigo 178º 

Deveres da Autarquia e outras autoridades 

1. Participar, quando solicitados, nos Órgãos de Gestão e Administração do 

Agrupamento; 

2. Organizar em colaboração com os outros elementos da comunidade 

educativa, projectos ligados às actividades de complemento curricular; 

3. Colaborar e/ou promover acções de extensão educativa, difusão cultural e 

animação sócio comunitária; 

4. Celebrar protocolos com órgãos competentes da Escola / Agrupamento 

visando: 

a) Uma efectiva ligação entre a escola e o meio; 

b) Uma ligação entre a escola e o mundo do trabalho, numa  perspectiva  

pedagógica; 

c) A formação profissional. 

5. À Câmara Municipal compete, ainda, relativamente aos estabelecimentos 

de educação pré-escolar do ensino básico: 

a) Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades 

complementares no âmbito dos Projectos Educativos, nos termos da lei; 

b) Assegurar a construção, manutenção e conservação das instalações dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico; 

c) O fornecimento do equipamento e material didáctico para o pré-escolar e 

o 1º ciclo; 

d) A prestação dos apoios sócio-educativos para o pré- escolar e o 1º ciclo; 

e) Organizar e gerir os transportes escolares; 
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f) Deliberar em matéria de acção social escolar, designadamente no que 

respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos 

a alunos do pré e 1º ciclo 

g) Todas as competências que vierem a ser assumida pelo Município no 

âmbito do DL 144/2008 de 28 de Julho 

6. À Junta de Freguesia, relativamente aos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do 1ºciclo do ensino básico, compete fornecer: 

a) material de limpeza; 

b) material de expediente. 

 

CAPITULO V 

AVALIAÇÂO 

 

SECÇÃO I 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

Artigo 179º 

 FINALIDADES 

1. A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, 

permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez 

analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da 

qualidade das aprendizagens, visando: 

a) Apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso de todos 

os alunos, permitindo o reajustamento dos projectos curriculares de 

escola e de turma, nomeadamente quanto à selecção de metodologias e 

recursos, em função das necessidades educativas dos alunos; 

b) Certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo 
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aluno, no final de cada ciclo e à saída do ensino básico, através da 

avaliação sumativa interna e externa;  

c) Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, 

possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e 

promovendo uma maior confiança social no seu funcionamento. 

 

Artigo 180º 

Intervenientes e formas de participação 

1. Intervêm no processo de avaliação: 

a) O professor; 

b) O aluno; 

c) O conselho de docentes, no 1º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2º e 3º 

ciclos; 

d) Os órgãos de gestão do agrupamento de escolas; 

e) O encarregado de educação; 

f) Os serviços especializados de Educação Especial; 

g) A administração educativa. 

2. Participam no processo de avaliação: 

a)  Os alunos participam na sua avaliação, através de auto-avaliação, em 

momentos intermédios e no final do ano. 

b) Os encarregados de educação participam na avaliação dos seus 

educandos, tomando conhecimento dos planos de recuperação, 

desenvolvimento e acompanhamento, para eles elaborados e criando 

condições para a sua aplicação. 

c) Serviços especializados de Educação Especial participam na avaliação, 

através do acompanhamento da aplicação das medidas propostas para 

os alunos com necessidades educativas especiais, participando nas 

reuniões de conselho de turma. 
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SUBSECÇÃO I 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 181º 

Critérios Gerais de Avaliação 

1. Na educação pré-escolar 

a) A avaliação das crianças no pré-escolar é contínua e tem carácter 

formativo, devendo ser registada de forma estruturada e integrar o 

processo individual; 

b) Sempre que solicitado pelo Encarregado de Educação ou por outro 

membro da comunidade educativa as informações sobre a avaliação 

estarão sempre disponíveis desde que o pedido seja devidamente 

fundamentado. 

2. No primeiro, segundo e terceiro ciclos os critérios de avaliação: 

a) têm como referência os resultados esperados, descritos no Projecto 

Curricular de Escola, a três níveis: conhecimentos, competências e 

atitudes; 

b) são definidos em Conselho Pedagógico, sob proposta, no 1º ciclo, do 

Conselho de Docentes e, nos 2º e 3º ciclos, dos Departamentos 

Curriculares, e conselho de directores de turma na segunda reunião 

ordinária de cada ano lectivo; 

c) serão divulgados pelo conselho executivo junto dos Encarregados de 

Educação e alunos, sendo operacionalizados pelo professor curricular 

de turma, no 1º ciclo, e pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º ciclos, no 

âmbito do respectivo projecto curricular de turma. 
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Artigo 182º 

Critérios de retenção 

1. No final do 1º ciclo não estão aptos a transitar ao 2º ciclo, os alunos que 

não dominem as competências essenciais em Língua Portuguesa (leitura e 

escrita) e em Matemática. 

2. No final do 2º e 3º ciclos, os critérios de retenção, são os que se encontram 

definidos nos pontos 58, 59, 60 e 61 do Despacho normativo nº1/2005 de 

5/01. 

3. Para os anos não terminais seguem-se os mesmos critérios. 

 

SUBSECÇÃO II 

TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 183º 

Avaliação diagnóstica 

1. A avaliação diagnóstica conduz à adopção de estratégias de diferenciação 

pedagógica e contribui para elaborar, adequar e reformular o projecto 

curricular de turma, facilitando a integração escolar do aluno, apoiando a 

orientação escolar e vocacional. Pode ocorrer em qualquer momento do 

ano lectivo quando articulada com a avaliação formativa. 

 

Artigo 184º 

Avaliação Formativa 

1. A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino 

básico, assume carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do 

ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos em que ocorrem. 
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2. A avaliação formativa fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e aos restantes intervenientes informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e competências, de modo a permitir 

rever e melhorar os processos de trabalho. 

3. A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo 

com os alunos e em colaboração com os outros professores, 

designadamente no âmbito dos órgãos colectivos que concebem e gerem o 

respectivo projecto curricular e, ainda, sempre que necessário, com os 

serviços especializados de Educação Especial e os encarregados de 

educação, devendo recorrer, quando tal se justifique, a registos 

estruturados. 

4. Compete ao órgão de direcção executiva, sob proposta do professor titular, 

no 1.o ciclo, e do director de turma, nos restantes ciclos, a partir dos dados 

da avaliação formativa, mobilizar e coordenar os recursos educativos 

existentes na escola ou agrupamento com vista a desencadear respostas 

adequadas às necessidades dos alunos. 

 

Artigo 185º 

Avaliação Sumativa 

1. A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre 

o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências 

definidas para cada disciplina e área curricular. 

2. A avaliação sumativa inclui: 

a) A avaliação sumativa interna; 

b) A avaliação sumativa externa no 9º ano de escolaridade. 
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Artigo 186º 

Avaliação sumativa interna 

1. A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período lectivo, de 

cada ano lectivo e de cada ciclo. 

2. A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular da 

turma em articulação com o respectivo conselho de docentes, no 1.º ciclo, e 

dos professores que integram o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, 

reunindo, para o efeito, no final de cada período 

3. No final do 3.º ciclo, no 3.º período, o conselho de turma reúne para a 

atribuição da classificação da avaliação sumativa interna. 

4. A avaliação sumativa interna tem como finalidades: 

a) Informar o aluno e o seu encarregado de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e competências definidas para 

cada disciplina / área disciplinar e áreas curriculares não disciplinares; 

b) Tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

5. Compete ao professor titular da turma, no 1.º ciclo, e ao director de turma, 

nos 2.º e 3.º ciclos, coordenar o processo de tomada de decisões relativas à 

avaliação sumativa interna e garantir tanto a sua natureza globalizante 

como o respeito pelos critérios de avaliação anteriormente definidos; 

6. A decisão quanto à avaliação final do aluno é da competência: 

a) Do professor titular da turma em articulação com o conselho de 

docentes, no 1.º ciclo; 

b) Do conselho de turma sob proposta do(s) professor(es) de cada 

disciplina/área disciplinar/ área curricular não disciplinar, nos 2.º e 3.º 

ciclos. 

7. No 1.º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se de 

forma descritiva em todas as áreas curriculares. 
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8. Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna 

expressa-se: 

a) Numa classificação de 1 a 5, em todas as disciplinas, a qual pode ser 

acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno; 

b) Numa menção qualitativa de Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz bem, nas 

áreas curriculares não disciplinares, a qual pode ser acompanhada, 

sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre 

a evolução do aluno. 

9. No 3.º ciclo, a avaliação sumativa interna das disciplinas de organização 

semestral, Educação Tecnológica e disciplina da área de Música processa-

se do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne 

extraordinariamente no final do 1.º semestre e ordinariamente no final do 

3.º período; 

b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica à guarda do director de 

turma e, à semelhança das classificações das outras disciplinas, está 

sujeita a ratificação do conselho de turma de avaliação no final do 3.º 

período; 

c) No final dos 1.º e 2.º períodos, a avaliação assume carácter descritivo 

para as disciplinas que se iniciam nos 1.º e 2.º semestres, 

respectivamente. 

10. No 1.o período dos 5.o e 7.o anos de escolaridade a avaliação sumativa 

interna poderá, por decisão devidamente fundamentada do conselho 

pedagógico, não conduzir à atribuição de classificações ou menções, 

assumindo a sua expressão apenas carácter descritivo. 

11. Com base na avaliação sumativa, compete ao professor titular, no 1.º ciclo, 

em articulação com os competentes conselhos de docentes, e ao conselho 

de turma, nos restantes ciclos, reanalisar o projecto curricular de turma, 
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com vista à introdução de eventuais reajustamentos ou apresentação de 

propostas para o ano lectivo seguinte. 

12. A avaliação sumativa interna no 9.º ano de escolaridade pode incluir, nas 

disciplinas não sujeitas a exame nacional, a realização de uma prova global 

ou de um trabalho final que incida sobre as aprendizagens e competências 

previstas para o final do ensino básico. 

13. As provas e os trabalhos a que se refere o número anterior não constituem 

instrumento de avaliação obrigatória, podendo ser realizados por decisão da 

escola, como instrumento de aferição de conhecimentos nas disciplinas que 

se considerarem mais adequadas e convenientes, não podendo em caso 

algum implicar a interrupção das actividades lectivas. 

14. Compete ao conselho pedagógico, sob proposta de cada departamento 

curricular, aprovar a modalidade e a matriz das provas ou trabalhos, bem 

como as datas e os prazos da sua realização. 

15. A avaliação sumativa interna, no final do 3.º período, implica: 

a) A apreciação global das aprendizagens realizadas e das competências 

desenvolvidas pelo aluno ao longo do ano lectivo; 

b) A decisão sobre a transição de ano, excepto no 9.º ano de escolaridade, 

cuja aprovação depende ainda da avaliação sumativa externa; 

c) A verificação das condições de admissão aos exames nacionais do 9.º 

ano. 

 

Artigo 187º 

Avaliação sumativa externa 

1. A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais 

do Ministério da Educação e compreende a realização de exames nacionais 

no 9.º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, os quais 

incidem sobre as aprendizagens e competências do 3.º ciclo. 
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2. São admitidos aos exames nacionais do 9.º ano todos os alunos, excepto 

os que, após a avaliação sumativa interna, no final do 3.º período, se 

enquadrem nas seguintes situações: 

a) Tenham obtido classificação de frequência de nível 1 simultaneamente 

nas 

b) disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática; 

c) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em duas 

disciplinas e de nível 1 em Língua Portuguesa ou Matemática; 

d) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em três 

disciplinas, ou em duas disciplinas e a menção de Não satisfaz na área 

de projecto, desde que nenhuma delas seja Língua Portuguesa ou 

Matemática; 

e) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 numa disciplina, a 

menção de Não satisfaz na área de projecto e nível 1 em Língua 

Portuguesa ou Matemática. 

3. Não são, ainda, admitidos aos exames nacionais do 9.º ano os alunos 

abrangidos pela alínea a) do artigo 22.º da Lei n.º 30/2002 de 20 de 

Dezembro, salvo decisão em contrário do conselho pedagógico, 

precedendo parecer do conselho de turma. 

4. Estão dispensados da realização dos exames nacionais no 9.o ano de 

escolaridade os alunos que se encontrem numa das seguintes situações: 

a) Estejam abrangidos pelo Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de 

Janeiro; 

b) Sejam oriundos de países estrangeiros de língua oficial não portuguesa 

e tenham ingressado no sistema educativo português no ano lectivo 

correspondente ao da realização dos exames nacionais ou no ano 

lectivo imediatamente anterior; 

c) Estejam integrados em famílias de profissionais itinerantes. 
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5. Os alunos referidos no número 4 realizam, obrigatoriamente, os exames 

nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática no caso de pretenderem 

prosseguir estudos de nível secundário em cursos científico - humanísticos. 

6. A classificação final a atribuir a cada uma destas disciplinas, na escala de 1 

a 5, é calculada de acordo com a seguinte fórmula, arredondada às 

unidades: 

CF=7Cf+3Ce/10 

em que: 

CF = classificação final; 

Cf = classificação de frequência no final do 3.º período; 

Ce = classificação da prova de exame. 

7. Os exames nacionais previstos no n.º 3 realizam-se numa fase única com 

duas chamadas, sendo que a 1.ª chamada tem carácter obrigatório e a 2.ª 

chamada destina-se a situações excepcionais devidamente comprovadas, 

que serão objecto de análise. 

8. A não realização dos exames referidos no n.º 1 implica a retenção do aluno 

no 9.º ano de escolaridade, excepto nas situações previstas no n.º 4 e no 

n.º 3 do artigo 285.º do presente regulamento. 

9. As normas e os procedimentos relativos à realização dos exames nacionais 

são objecto de regulamento a aprovar pelo Ministério da Educação. 

 

Artigo 188º 

Exames de equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

1. Os exames de equivalência à frequência nos anos terminais dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico realizam-se a nível de escola, com vista a uma 

certificação de conclusão de ciclo. 
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2. As normas e os procedimentos relativos à realização dos exames dos 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico são objecto de regulamento a aprovar pelo 

Ministério da Educação. 

 

SUBSECÇÃO III 

EFEITOS DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 189º 

Efeitos da avaliação formativa 

A avaliação formativa gera medidas de diferenciação pedagógica adequadas 

às características dos alunos e às aprendizagens e competências a 

desenvolver. 

 

Artigo 190º 

Efeitos da avaliação sumativa 

1. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a 

progressão ou retenção do aluno, expressa através das menções, 

respectivamente, de Transitou ou Não transitou, no final de cada ano, e de 

Aprovado(a) ou Não aprovado(a), no final de cada ciclo. 

2. A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma 

decisão pedagógica e deverá ser tomada sempre que o professor titular de 

turma, ouvido o competente conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o 

conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem: 

a) Nos anos terminais de ciclo, que o aluno desenvolveu as competências 

necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo ou 

nível de escolaridade subsequente, salvaguardando-se, no caso do 9.º 

ano de escolaridade, o estabelecido no n.º 2 do artigo 102º 

b) Nos anos não terminais de ciclo, que as competências demonstradas 

pelo aluno permitem o desenvolvimento das competências essenciais 

definidas para o final do respectivo ciclo. 
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3. No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, excepto se tiver sido 

ultrapassado o limite de faltas injustificadas, em observância do disposto na 

Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro. 

4. Um aluno retido no 2.º ou 3.º ano de escolaridade deverá integrar até ao 

final do ciclo a turma a que já pertencia, salvo se houver decisão em 

contrário do competente conselho de docentes ou do conselho pedagógico 

da escola ou agrupamento, de acordo com o previsto no regulamento 

interno da escola ou agrupamento, sob proposta fundamentada do 

professor titular de turma e ouvido, sempre que possível, o professor da 

eventual nova turma. 

5. Na situação referida no número anterior, o aluno será avaliado no final do 

1.º ciclo e, caso tenha desenvolvido as competências necessárias para 

prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo ou nível de escolaridade 

subsequente, deverá transitar para o 2.º ciclo. 

6. No final do 2.º ciclo, e no âmbito da avaliação sumativa, o conselho de 

turma pode decidir a progressão de um aluno que não desenvolveu as 

competências essenciais, quando este: 

a) Tenha obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática; 

b) Tenha obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas 

disciplinas e a menção de Não satisfaz na área de projecto, desde que 

não integrem cumulativamente as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

7. A decisão referida no número anterior tem de ser tomada por unanimidade. 

Caso não exista unanimidade, deve proceder-se a nova reunião do 

conselho de turma, na qual a decisão de progressão, devidamente 

fundamentada, deve ser tomada por dois terços dos professores que 

integram o conselho de turma. 
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8. No 3.º ciclo, no final do 3.º período, o conselho de turma reúne para a 

atribuição da classificação da avaliação sumativa interna, após a realização 

das provas globais 

9. No final do 3.º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não 

aprovado(a) se estiver numa das seguintes situações: 

a) Tenha obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática; 

b) Tenha obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas 

disciplinas e a menção de Não satisfaz na área de projecto. 

10. A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos 

de progressão dos alunos. 

11. Nos 2.º e 3.º ciclos, tanto em anos terminais de ciclo como em anos não 

terminais, a retenção traduz-se na repetição de todas as áreas e disciplinas 

do ano em que o aluno ficou retido. 

12. Em situações de retenção, compete ao professor titular de turma, no 1.º 

ciclo, e ao conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, proceder em 

conformidade com o disposto no Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de 

Novembro. 

13. A tomada de decisão relativamente a uma retenção repetida em qualquer 

ciclo, à excepção do 9.º ano de escolaridade, só ocorre após a aplicação da 

avaliação extraordinária prevista no artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 

50/2005, de 9 de Novembro. 

 

Artigo 191º 

Revisão dos resultados da avaliação 

1. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3.º período de um 

ano lectivo podem ser objecto de um pedido de revisão, devidamente 

fundamentado, dirigido pelo respectivo encarregado de educação ao órgão 

de direcção da escola ou agrupamento no prazo de três dias úteis a contar 
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da data de entrega das fichas de registo de avaliação no 1.º ciclo ou da 

afixação das pautas nos 2.º e 3.º ciclos. 

2. O professor titular, no 1.º ciclo, em articulação com o competente conselho 

de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, procede, no prazo 

de cinco dias úteis após a recepção do pedido de revisão, à análise do 

mesmo, com base em todos os documentos relevantes para o efeito, e 

toma uma decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação inicial. 

3. A decisão referida no número anterior deve, no prazo de cinco dias úteis, 

ser submetida a decisão final do conselho pedagógico da escola ou 

agrupamento. 

4. Da decisão tomada nos termos dos números anteriores, que se constitui 

como definitiva, o órgão de direcção executiva da escola ou agrupamento 

notifica, com a respectiva fundamentação, o encarregado de educação 

através de carta registada com aviso de recepção, no prazo de cinco dias 

úteis. 

5. O encarregado de educação poderá ainda, se assim o entender, no prazo 

de cinco dias úteis após a data de recepção da resposta, interpor recurso 

hierárquico para o director regional de educação, quando o mesmo for 

baseado em vício de forma existente no processo. 

6. Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de 

impugnação administrativa. 

 

SUBSECÇÃO IV 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 192º 

Casos especiais de progressão 

1. Um aluno que revele capacidades de aprendizagem excepcionais e um 

adequado grau de maturidade, a par do desenvolvimento das competências 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 190 

previstas para o ciclo que frequenta, poderá progredir mais rapidamente no 

ensino básico, beneficiando de uma das seguintes hipóteses ou de ambas: 

a) Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de 

Dezembro do ano respectivo, podendo completar o 1.º ciclo em três 

anos; 

b) Transitar de ano de escolaridade antes do final do ano lectivo, uma única 

vez, ao longo dos 2.º e 3.º ciclos. 

2. Um aluno retido, no 2.º ou 3.º ano de escolaridade, que demonstre ter 

realizado as aprendizagens necessárias para o desenvolvimento das 

competências essenciais definidas para o final do ciclo poderá concluir o 1.º 

ciclo nos quatro anos previstos para a sua duração através de uma 

progressão mais rápida, nos anos lectivos subsequentes à retenção. 

3. Qualquer das possibilidades enunciadas nos números anteriores só pode 

ser accionada se houver, para o efeito, pareceres concordantes do 

encarregado de educação do aluno e dos serviços especializados do 

Educação Especial ou psicólogo e ainda do conselho pedagógico sob 

proposta do professor titular ou do conselho de turma. 

 

Artigo 193º 

Situação especial de classificação 

1. Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou agrupamento, ou 

por falta de assiduidade motivada por doença prolongada, ou por 

impedimento legal devidamente comprovado, não existirem em qualquer 

disciplina/área disciplinar ou área curricular não disciplinar elementos de 

avaliação sumativa interna respeitantes ao 3.º período lectivo, a 

classificação desta é a que o aluno obteve no 2.º período lectivo, se o 

conselho de turma assim o decidir. 

2. Nas disciplinas sujeitas a exame final nacional é obrigatória a prestação de 

exames, salvo quando a falta de elementos de avaliação nas referidas 
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disciplinas for da exclusiva responsabilidade da escola, a situação deve ser 

objecto de análise casuística e sujeita a despacho de membro do Governo. 

 

Artigo 194º 

Alunos abrangidos pela modalidade de educação especial 

1. Os alunos abrangidos pela modalidade de educação especial serão 

avaliados, salvo o disposto no número seguinte, de acordo com o regime de 

avaliação definido no presente diploma. 

2. Os alunos que tenham no seu programa educativo individual adequações 

especiais de avaliação, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro, 

devidamente explicitadas e fundamentadas são avaliados nos termos 

definidos no referido programa. 

3. Os alunos que frequentam um currículo específico individual, ao abrigo da 

alínea e) do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro, 

ficam dispensados da realização dos exames nacionais no 9.º ano. 

 

SECÇÃO II 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE 

 

Artigo 195º 

1. A avaliação de desempenho do pessoal docente realizar-se-á de acordo 

com a legislação em vigor - ( Decreto Regulamentar nº 2/2010 e Decreto-

Lei nº 75/2010) . 

2. Relativamente à avaliação a realizar pelos Encarregados de Educação, 

proceder-se-á  do seguinte modo: 
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Artigo 196.º 

Avaliação realizada pelos encarregados de educação 

1. A apreciação dos pais e encarregados de educação depende da 

concordância do docente e deverá ser entregue ao avaliador no início do 

processo de avaliação. 

2. A intenção de ser avaliado pelos Encarregados de Educação deve ser 

manifestada de acordo com o estabelecido no nº1 do artº 67 

3. O docente manifesta a sua intenção de ser avaliado pelos pais e 

encarregados de educação, através do requerimento dirigido ao director, 

formalizado em modelo próprio. 

4. A intenção referida nos pontos anteriores reporta-se a todo o período de 

avaliação. 

5. O director tornará publica a lista de professores que manifestaram intenção 

de ser avaliados, nos termos do nº1 deste artigo. 

 

Artigo 197.º 

Perfil do avaliador (pai e encarregado de educação) 

1. Considera-se apto a avaliar, o pai e encarregado de educação: 

a) que tenha comparecido a, pelo menos 75% das reuniões convocadas 

pela escola, designadamente as convocadas pelo director, director de 

turma/professor titular de turma/educador ou outro professor, salvo 

justificação de falta apresentada por escrito; 

b) que tenha, pelo menos, uma vez por período lectivo tomado a iniciativa 

de se inteirar da situação escolar do seu educando; 

c) a cujo educando não tenha sido proposta ou, efectivamente, aplicada 

qualquer medida disciplinar sancionatória; 

d) a cujo educando não tenham sido propostas ou, efectivamente, 

aplicadas duas medidas correctivas. 
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Artigo 198º 

Selecção e divulgação  dos avaliadores (pai e encarregado de educação) 

1. Cabe ao director de turma/professor titular de turma/educador proceder à 

sinalização dos pais e encarregados de educação com perfil de avaliador; 

 

2. O docente será avaliado nas turmas em que, pelo menos, 50% dos pais e 

encarregados de educação tenham perfil de avaliador; 

3. O docente de educação especial será avaliado por, pelo menos, 50% dos 

pais e encarregados de educação dos alunos que apoia, desde que 

preencham todos os requisitos definidos no artigo anterior. 

4. Cada director de turma procede à divulgação dos pais e encarregados de 

educação com perfil de avaliador, através de ficha própria. 

5. A ficha referida no número anterior deverá ser divulgada até ao final do 

primeiro mês de aulas do terceiro período. 

 

Artigo 199º 

Recolha de evidências 

1. A recolha de evidências junto de pais e encarregados de educação acerca 

do desempenho do docente a avaliar será feita mediante o preenchimento 

de questionário próprio; 

2. Cabe ao director de turma/professor titular de turma/educador providenciar 

o envio do referido questionário da forma que considere mais expedita, até 

ao final do primeiro mês de aulas do terceiro período; 

3. O questionário, devidamente preenchido, deverá ser devolvido ao director/ 

professor titular de turma/educador de turma até ao dia 31 de Maio. 
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Artigo 200º 

Tratamento de dados 

1. Cabe ao director de turma o tratamento dos dados recolhidos nos 

questionários relativos aos docentes do seu conselho de turma; 

2. Cabe ao coordenador de directores de turma/coordenador de 

ano/coordenador do conselho de educadores o tratamento dos dados 

recolhidos nos questionários relativos, respectivamente, ao director de 

turma/professor titular de turma/educador; 

3. Cabe ao director o tratamento dos dados recolhidos nos questionários 

relativos ao coordenador de directores de turma/coordenador de 

ano/coordenador do conselho de educadores.  

 

Artigo 201º 

Avaliação 

1. A apreciação dos pais e encarregados de educação será tida em conta na 

avaliação do desempenho do docente quando exista, pelo menos, 75% de 

respostas válidas ao questionário; 

2. Apesar do disposto no número anterior, reserva-se ao docente o direito de 

continuar a ser avaliado pelos pais e encarregados de educação, desde que 

o tenha manifestado no requerimento referido no ponto 2, do artigo 229º 

3. Cada responsável pelo tratamento dos dados comunica ao director o 

resultado da apreciação dos pais e encarregados de educação, até ao dia 

15 de Junho. 

 

Artigo 202º 

Sistema de classificação 

1. A pontuação obtida pelo docente em cada turma resulta da média do 

número de respostas ―sim‖ ao questionário; 
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2. A pontuação final obtida pelo docente resulta da média dos resultados 

obtidos no conjunto das turmas onde foi avaliado. 

 

o disposto no número anterior 

 

SECÇÃO III  

AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Artigo 203º 

Objectivos da avaliação 

A avaliação do pessoal não docente visa: 

a) A avaliação profissional, tendo em conta os conhecimentos, qualidades 

e relações humanas de que faz prova no exercício das suas funções; 

b) A valorização individual e a melhoria da eficácia profissional, permitindo 

a cada funcionário conhecer o juízo que os seus superiores hierárquicos 

formulam quanto ao desempenho das suas funções; 

c) Contribuir para o diagnóstico das situações de trabalho com vista à 

adopção de medidas tendentes à sua correcção e transformação; 

d) Detectar a eventual necessidade de acções de formação. 

 

Artigo 204º 

Periodicidade 

1. A avaliação do desempenho dos trabalhadores é de carácter anual, sem 

prejuízo do disposto na lei para a avaliação a efectuar em modelos 

adaptados do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

Administração Pública, designado por SIADAP, Lei nº 66B/2007 de 28 de 

Dezembro. 

2. A avaliação respeita ao desempenho do ano civil anterior. 
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Artigo 205º 

Requisitos funcionais para avaliação 

1. No caso de trabalhador que, no ano civil anterior, tenha constituído relação 

jurídica de emprego público há menos de seis meses, o desempenho 

relativo a este período é objecto de avaliação conjunta com o do ano 

seguinte. 

2. No caso de trabalhador que, no ano civil anterior, tenha relação jurídica de 

emprego público com, pelo menos, seis meses e o correspondente serviço 

efectivo, independentemente do serviço onde o tenha prestado, o 

desempenho é objecto de avaliação nos termos do presente título. 

3. O serviço efectivo deve ser prestado em contacto funcional com o 

respectivo avaliador ou em situação funcional que, apesar de não ter 

permitido contacto directo pelo período temporal referido no número 

anterior, admita, por decisão favorável do Conselho Coordenador da 

Avaliação, a realização de avaliação. 

4. No caso previsto no n.º 2, se no decorrer do ano civil anterior e ou período 

temporal de prestação de serviço efectivo se sucederem vários avaliadores, 

o que tiver competência para avaliar no momento da realização da 

avaliação deve recolher dos demais os contributos escritos adequados a 

uma efectiva e justa avaliação. 

5. No caso de quem, no ano civil anterior, tenha relação jurídica de emprego 

público com pelo menos seis meses mas não tenha o correspondente 

serviço efectivo conforme definido na Lei nº 66B/2007 de 28 de Dezembro  

ou estando na situação prevista no n.º 3 não tenha obtido decisão favorável 

do Conselho Coordenador da Avaliação, não é realizada avaliação nos 

termos do presente título. 

6. No caso previsto no número anterior releva, para efeitos da respectiva 

carreira, a última avaliação atribuída nos termos da Lei nº 66B/2007 de 28 

de Dezembro  ou das suas adaptações. 
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7. Se no caso previsto no n.º 5 o titular da relação jurídica de emprego público 

não tiver avaliação que releve nos termos do número anterior ou se 

pretender a sua alteração, requer avaliação anual, feita pelo Conselho 

Coordenador da Avaliação, mediante proposta de avaliador especificamente 

nomeado pelo dirigente máximo do serviço. 

 

Artigo 206º 

Ponderação curricular 

1. A avaliação prevista no n.º 7 do artigo anterior traduz-se na ponderação do 

currículo do titular da relação jurídica de emprego público, em que são 

considerados, entre outros, os seguintes elementos: 

a) As habilitações académicas e profissionais; 

b) A experiência profissional e a valorização curricular; 

c) O exercício de cargos dirigentes ou outros cargos ou funções de 

reconhecido interesse público ou relevante interesse social, 

designadamente actividade de dirigente sindical. 

2. Para efeitos de ponderação curricular, deve ser entregue documentação 

relevante que permita ao avaliador nomeado fundamentar a proposta de 

avaliação, podendo juntar-se declaração passada pela entidade onde são 

ou foram exercidas funções. 

3. A ponderação curricular é expressa através de uma valoração que respeite 

a escala de avaliação qualitativa e quantitativa e as regras relativas à 

diferenciação de desempenhos previstas na Lei nº 66B/2007 de 28 de 

Dezembro. 

4. A ponderação curricular e a respectiva valoração são determinadas 

segundo critérios previamente fixados pelo Conselho Coordenador da 

Avaliação, constantes em acta, que é tornada pública, que asseguram a 

ponderação equilibrada dos elementos curriculares previstos no n.º 1 e a 
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consideração de reconhecido interesse público ou relevante interesse social 

do exercício dos cargos e funções nele referidas. 

5. Os critérios referidos no número anterior podem ser estabelecidos 

uniformemente para todos os serviços por despacho normativo do membro 

do Governo responsável pela Administração Pública. 

 
Artigo 207º 

Publicidade 

1. As menções qualitativas e respectiva quantificação quando fundamentam, 

no ano em que são atribuídas, a mudança de posição remuneratória na 

carreira ou a atribuição de prémio de desempenho são objecto de 

publicitação, bem como as menções qualitativas anteriores que tenham sido 

atribuídas e que contribuam para tal fundamentação. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e de outros casos de 

publicitação previstos na Lei nº 66B/2007 de 28 de Dezembro  , os 

procedimentos relativos ao Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 

Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3) têm carácter 

confidencial, devendo os instrumentos de avaliação de cada trabalhador ser 

arquivados no respectivo processo individual. 

3. Com excepção do avaliado, todos os intervenientes no processo de 

avaliação bem como os que, em virtude do exercício das suas funções, 

tenham conhecimento do mesmo ficam sujeitos ao dever de sigilo. 

4. O acesso à documentação relativa ao SIADAP 3 subordina -se ao disposto 

no Código do Procedimento Administrativo e à legislação relativa ao acesso 

a documentos administrativos. 

 

SUBSECÇÃO I 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 
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Artigo 208º 

Parâmetros de avaliação 

1. A avaliação do desempenho dos trabalhadores integra-se no ciclo de 

gestão de cada serviço e incide sobre os seguintes parâmetros: 

a) «Resultados» obtidos na prossecução de objectivos individuais em 

articulação com os objectivos da respectiva unidade orgânica; 

i. Entende-se por «Objectivos» o parâmetro de avaliação que traduz 

a previsão dos resultados que se pretendem alcançar no tempo, 

em regra quantificáveis; 

b) «Competências» que visam avaliar os conhecimentos, capacidades 

técnicas e comportamentais adequadas ao exercício de uma função; 

i. Entende-se por «Competências» o parâmetro de avaliação que 

traduz o conjunto de conhecimentos, capacidades de acção e 

comportamentos necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz, adequado ao exercício de funções por dirigente ou 

trabalhador. 

 

Artigo 209º 

Resultados 

1. O parâmetro «Resultados» decorre da verificação do grau de cumprimento 

dos objectivos previamente definidos que devem ser redigidos de forma 

clara e rigorosa, de acordo com os principais resultados a obter, tendo em 

conta os objectivos do serviço e da unidade orgânica, a proporcionalidade 

entre os resultados visados e os meios disponíveis e o tempo em que são 

prosseguidos. 

2. Os objectivos são, designadamente: 

a) De produção de bens e actos ou prestação de serviços, visando a 

eficácia na satisfação dos utilizadores; 

b) De qualidade, orientada para a inovação, melhoria do serviço e 
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satisfação das necessidades dos utilizadores; 

c) De eficiência, no sentido da simplificação e racionalização de prazos e 

procedimentos de gestão processual e na diminuição de custos de 

funcionamento; 

d) De aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências individuais, 

técnicas e comportamentais do trabalhador. 

3. Podem ser fixados objectivos de responsabilidade partilhada sempre que 

impliquem o desenvolvimento de um trabalho em equipa ou esforço 

convergente para uma finalidade determinada. 

4. Anualmente são fixados pelo menos três objectivos para cada trabalhador 

que, em regra, se enquadrem em várias áreas das previstas no n.º 2 e 

tenham particularmente em conta o posto de trabalho do trabalhador. 

5. Para os resultados a obter em cada objectivo são previamente 

estabelecidos indicadores de medida do desempenho. 

 

Artigo 210º 

Avaliação dos resultados atingidos 

1. Tendo presente a medição do grau de cumprimento de cada objectivo, de 

acordo com os respectivos indicadores previamente estabelecidos, a 

avaliação dos resultados obtidos em cada objectivo é expressa em três 

níveis: 

a) «Objectivo superado», a que corresponde uma pontuação de 5; 

b) «Objectivo atingido», a que corresponde uma pontuação de 3; 

c) «Objectivo não atingido», a que corresponde uma pontuação de 1. 

2. A pontuação final a atribuir ao parâmetro «Resultados» é a média aritmética 

das pontuações atribuídas aos resultados obtidos em todos os objectivos. 

3. Embora com desempenho efectivo, sempre que se verifique a 

impossibilidade de prosseguir alguns objectivos previamente fixados, devido 
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a condicionantes estranhas ao controlo dos intervenientes, e não tenha sido 

possível renegociar novos objectivos, a avaliação deve decorrer 

relativamente a outros objectivos que não tenham sido prejudicados por 

aquelas condicionantes. 

4. A avaliação dos resultados obtidos em objectivos de responsabilidade 

partilhada previstos no n.º 3 do artigo anterior, em regra, é idêntica para 

todos os trabalhadores neles envolvidos, podendo, mediante opção 

fundamentada do avaliador, ser feita avaliação diferenciada consoante o 

contributo de cada trabalhador. 

 
Artigo 211º 

Competências 

1. O parâmetro relativo a «Competências» assenta em competências 

previamente escolhidas para cada trabalhador em número não inferior a 

cinco. 

2. As competências referidas no número anterior são escolhidas, mediante 

acordo entre avaliador e avaliado, prevalecendo a escolha do superior 

hierárquico se não existir acordo, de entre as constantes em lista aprovada 

por portaria do membro do Governo responsável pela área da 

Administração Pública. 

3. O dirigente máximo do serviço, ouvido o Conselho Coordenador da 

Avaliação, pode estabelecer por despacho as competências a que se 

subordina a avaliação dos trabalhadores, escolhidas de entre as constantes 

na lista referida no número anterior. 

 

Artigo 212º 

Avaliação das competências 

1. A avaliação de cada competência é expressa em três níveis: 

a) «Competência demonstrada a um nível elevado», a que corresponde 

uma pontuação de 5; 
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b) «Competência demonstrada», a que corresponde uma pontuação de 3; 

c) «Competência não demonstrada ou inexistente», a que corresponde 

uma pontuação de 1. 

2. A pontuação final a atribuir ao parâmetro «Competências» é a média 

aritmética das pontuações atribuídas às competências escolhidas para cada 

trabalhador. 

 

Artigo 213º 

Avaliação final 

1. A avaliação final é o resultado da média ponderada das pontuações obtidas 

nos dois parâmetros de avaliação. 

2. Para o parâmetro «Resultados» é atribuída uma ponderação mínima de 60 

% e para o parâmetro «Competências» uma ponderação máxima de 40 %. 

3. Por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

Administração Pública, podem ser estabelecidos limites diferentes dos 

fixados no número anterior em função de carreiras e, por despacho conjunto 

com o membro do Governo da tutela, podem igualmente ser fixados outros 

limites diferentes para carreiras especiais ou em função de especificidades 

das atribuições de serviços ou da sua gestão. 

4. A avaliação final é expressa em menções qualitativas em função das 

pontuações finais em cada parâmetro, nos seguintes termos: 

a) Desempenho relevante, correspondendo a uma avaliação final de 4 a 5; 

b) Desempenho adequado, correspondendo a uma avaliação final de 

desempenho positivo de 2 a 3,999; 

c) Desempenho inadequado, correspondendo a uma avaliação final de 1 a 

1,999. 
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Artigo 214º 

Reconhecimento de excelência 

1. A atribuição da menção qualitativa de Desempenho relevante é objecto de 

apreciação pelo Conselho Coordenador da Avaliação, para efeitos de 

eventual reconhecimento de mérito significando Desempenho excelente, 

por iniciativa do avaliado ou do avaliador. 

2. A iniciativa prevista no número anterior deve ser acompanhada de 

caracterização que especifique os respectivos fundamentos e analise o 

impacte do desempenho, evidenciando os contributos relevantes para o 

serviço. 

3. O reconhecimento do mérito previsto no n.º 1 é objecto de publicitação no 

serviço pelos meios internos considerados mais adequados. 

4. Para efeitos de aplicação da legislação sobre carreiras e remunerações, a 

avaliação máxima nela prevista corresponde à menção qualitativa de 

Desempenho excelente. 

 

SUBSECÇÃO II 

EFEITOS DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 215º 

Efeitos da avaliação 

1. A avaliação do desempenho individual tem, designadamente, os seguintes 

efeitos: 

a) Identificação de potencialidades pessoais e profissionais do trabalhador 

que devam ser desenvolvidas; 

b) Diagnóstico de necessidades de formação; 

c) Identificação de competências e comportamentos profissionais 

merecedores de melhoria; 

d) Melhoria do posto de trabalho e dos processos a ele associados; 
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e) Alteração de posicionamento remuneratório na carreira do trabalhador e 

atribuição de prémios de desempenho, nos termos da legislação 

aplicável. 

2. O reconhecimento de Desempenho excelente em três anos consecutivos 

confere ao trabalhador, alternativamente, o direito a: 

a) Período sabático com a duração máxima de três meses para realização 

de estudo sobre temática a acordar com o respectivo dirigente máximo 

do serviço, cujo texto final deve ser objecto de publicitação; 

b) Estágio em organismo de Administração Pública estrangeira ou em 

organização internacional, devendo apresentar relatório do mesmo ao 

dirigente máximo; 

c) Estágio em outro serviço público, organização não governamental ou 

entidade empresarial com actividade e métodos de gestão relevantes 

para a Administração Pública, devendo apresentar relatório do mesmo 

ao dirigente máximo do serviço; 

d) Frequência de acções de formação adequada ao desenvolvimento de 

competências profissionais. 

3. O período sabático, os estágios e as acções de formação a que se refere o 

número anterior consideram -se, para todos os efeitos legais, como serviço 

efectivo. 

4. O reconhecimento de Desempenho excelente em três anos consecutivos 

confere ainda ao trabalhador, no ano seguinte, o direito a cinco dias de 

férias ou, por opção do trabalhador, à correspondente remuneração. 

5. O reconhecimento de Desempenho relevante em três anos consecutivos 

confere ao trabalhador, no ano seguinte, o direito a três dias de férias ou, 

por opção do trabalhador, à correspondente remuneração. 
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Artigo 216º 

Menção de inadequado 

1. A atribuição da menção qualitativa de Desempenho inadequado deve ser 

acompanhada de caracterização que especifique os respectivos 

fundamentos, por parâmetro, de modo a possibilitar decisões no sentido de: 

a) Analisar os fundamentos de insuficiência no desempenho e identificar as 

necessidades de formação e o plano de desenvolvimento profissional 

adequados à melhoria do desempenho do trabalhador; 

b) Fundamentar decisões de melhor aproveitamento das capacidades do 

trabalhador. 

2. As necessidades de formação identificadas devem traduzir -se em acções a 

incluir no plano de desenvolvimento profissional. 

 

SUBSECÇÃO III 

INTERVENIENTES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 217º 

Sujeitos 

1. Intervêm no processo de avaliação do desempenho no âmbito de cada 

serviço: 

a) O avaliador; 

b) O avaliado; 

c) O conselho coordenador da avaliação; 

d) A comissão paritária; 

e) O dirigente máximo do serviço. 

2. A ausência ou impedimento de avaliador directo não constitui fundamento 

para a falta de avaliação. 
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Artigo 218º 

Avaliador 

1. A avaliação é da competência do superior hierárquico imediato ou, na sua 

ausência ou impedimento, do superior hierárquico de nível seguinte, 

cabendo ao avaliador: 

a) Negociar os objectivos do avaliado, de acordo com os objectivos e 

resultados fixados para a sua unidade orgânica ou em execução das 

respectivas competências, e fixar os indicadores de medida do 

desempenho, designadamente os critérios de superação de objectivos, 

no quadro das orientações gerais fixadas pelo Conselho Coordenador 

da Avaliação; 

b) Rever regularmente com o avaliado os objectivos anuais negociados, 

ajustá-los, se necessário, e reportar ao avaliado a evolução do seu 

desempenho e possibilidades de melhoria; 

c) Negociar as competências que integram o segundo parâmetro de 

avaliação; 

d) Avaliar anualmente os trabalhadores directamente subordinados, 

assegurando a correcta aplicação dos princípios integrantes da 

avaliação; 

e) Ponderar as expectativas dos trabalhadores no processo de 

identificação das respectivas necessidades de desenvolvimento; 

f) Fundamentar as avaliações de Desempenho relevante e Desempenho 

inadequado, para os efeitos previstos na presente lei. 

2. O superior hierárquico imediato deve recolher e registar os contributos que 

reputar adequados e necessários a uma efectiva e justa avaliação, 

designadamente quando existam trabalhadores com responsabilidade 

efectiva de coordenação e orientação sobre o trabalho desenvolvido pelos 

avaliados. 
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Artigo 219º 

Avaliado 

1. O avaliado tem direito a que lhe sejam garantidos os meios e condições 

necessários ao seu desempenho em harmonia com os objectivos e 

resultados que tenha contratualizado; 

2. Constituem deveres do avaliado proceder à respectiva auto -avaliação 

como garantia de envolvimento activo e responsabilização no processo 

avaliativo e negociar com o avaliador na fixação dos objectivos e das 

competências que constituem parâmetros de avaliação e respectivos 

indicadores de medida. 

3. Os dirigentes dos serviços são responsáveis pela aplicação e divulgação 

aos avaliados, em tempo útil, do sistema de avaliação, garantindo o 

cumprimento dos seus princípios e a diferenciação do mérito. 

4. É garantida aos avaliados o conhecimento dos objectivos, fundamentos, 

conteúdo e funcionamento do sistema de avaliação. 

5. É garantido ao avaliado o direito de reclamação, de recurso e de 

impugnação jurisdicional. 

 

Artigo 220º 

Conselho coordenador da avaliação 

1. Junto do dirigente máximo de cada serviço funciona um conselho 

coordenador da avaliação, ao qual compete: 

a) Estabelecer directrizes para uma aplicação objectiva e harmónica do 

SIADAP 3. 

b) Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de objectivos, de 

escolha de competências e de indicadores de medida, em especial os 

relativos à caracterização da situação de superação de objectivos; 

c) Estabelecer o número de objectivos e de competências a que se deve 

subordinar a avaliação de desempenho, podendo fazê-lo para todos os 
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trabalhadores do serviço ou, quando se justifique, por unidade orgânica 

ou por carreira; 

d) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 3, 

cabendo-lhe validar as avaliações de Desempenho relevante e 

Desempenho inadequado bem como proceder ao reconhecimento do 

Desempenho excelente; 

e) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de 

avaliação dos dirigentes intermédios avaliados; 

f) Exercer as demais competências que, por lei ou regulamento, lhe são 

cometidas. 

2. O conselho coordenador da avaliação é presidido pelo dirigente máximo do 

serviço e integra, para além do responsável pela gestão de recursos 

humanos, três a cinco dirigentes por aquele designados. 

 

Artigo 221º 

Comissão Paritária 

1. Junto do dirigente máximo de cada serviço funciona uma comissão paritária 

com competência consultiva para apreciar propostas de avaliação dadas a 

conhecer a trabalhadores avaliados, antes da homologação. 

2. A comissão paritária é composta por quatro vogais, sendo dois 

representantes da Administração, designados pelo dirigente máximo do 

serviço, sendo um membro do conselho coordenador da avaliação, e dois 

representantes dos trabalhadores por estes eleitos. 

3. Nos serviços de grande dimensão podem ser constituídas várias comissões 

paritárias, em que os representantes da Administração são designados de 

entre os membros das secções autónomas previstas no n.º 3 do artigo 

anterior e os representantes dos trabalhadores eleitos pelos universos de 

trabalhadores que correspondam à competência daquelas secções 

autónomas. 
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4. Os vogais representantes da Administração são designados em número de 

quatro, pelo período de dois anos, sendo dois efectivos, um dos quais 

orienta os trabalhos da comissão, e dois suplentes. 

5. Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, pelo período de 

dois anos, em número de seis, sendo dois efectivos e quatro suplentes, 

através de escrutínio secreto pelos trabalhadores que constituem o universo 

de trabalhadores de todo o serviço ou de parte dele, nos termos do n.º 3. 

6. O processo de eleição dos vogais representantes dos trabalhadores deve 

decorrer em Dezembro e é organizado nos termos de despacho do dirigente 

máximo do serviço que é publicitado na página electrónica do serviço, do 

qual devem constar, entre outros, os seguintes pontos: 

a) Data limite para indicação, pelos trabalhadores, dos membros da mesa 

ou mesas de voto, referindo expressamente que, na ausência dessa 

indicação, os mesmos são designados pelo dirigente competente até 

quarenta e oito horas antes da realização do acto eleitoral; 

b) Número de elementos da mesa ou mesas de voto, o qual não deve ser 

superior a cinco por cada mesa, incluindo os membros suplentes; 

c) Data do acto eleitoral; 

d) Período e local do funcionamento das mesas de voto; 

e) Data limite da comunicação dos resultados ao dirigente respectivo; 

f) Dispensa dos membros das mesas do exercício dos seus deveres 

funcionais no dia em que tem lugar a eleição, sendo igualmente 

concedidas facilidades aos restantes trabalhadores pelo período 

estritamente indispensável para o exercício do direito de voto. 

7. A não participação dos trabalhadores na eleição implica a não constituição 

da comissão paritária sem, contudo, obstar ao prosseguimento do processo 

de avaliação, entendendo-se como irrelevantes quaisquer pedidos de 

apreciação por esse órgão. 
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8. Os vogais efectivos são substituídos pelos vogais suplentes quando tenham 

de interromper o respectivo mandato ou sempre que a comissão seja 

chamada a pronunciar-se sobre processos em que aqueles tenham 

participado como avaliados ou avaliadores. 

9. Quando se verificar a interrupção do mandato de pelo menos metade do 

número de vogais efectivos e suplentes, representantes da Administração, 

por um lado, ou eleitos em representação dos avaliados, por outro, os 

procedimentos previstos nos n.º 4 e n.º 5 podem ser repetidos, se 

necessário, por uma única vez e num prazo de cinco dias. 

10. Nos casos do número anterior, os vogais designados ou eleitos para 

preenchimento das vagas completam o mandato daqueles que substituem, 

passando a integrar a comissão até ao termo do período de funcionamento 

desta. 

11. Nas situações previstas no n.º 9,a impossibilidade comprovada de repetição 

dos procedimentos referidos não é impeditiva do prosseguimento do 

processo de avaliação, entendendo -se como irrelevantes quaisquer 

pedidos de apreciação pela comissão paritária. 

 

Artigo 222º 

Dirigente máximo do serviço 

1. Compete ao dirigente máximo do serviço: 

a) Garantir a adequação do sistema de avaliação do desempenho às 

realidades específicas do serviço; 

b) Coordenar e controlar o processo de avaliação anual de acordo com os 

princípios e regras definidos na presente lei; 

c) Fixar níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação, nos termos da 

presente lei; 

d) Assegurar o cumprimento no serviço das regras estabelecidas na 

presente lei em matéria de percentagens de diferenciação de 
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desempenhos; 

e) Homologar as avaliações anuais; 

f) Decidir das reclamações dos avaliados; 

g) Assegurar a elaboração do relatório anual da avaliação do desempenho, 

que integra o relatório de actividades do serviço; 

h) Exercer as demais competências que lhe são cometidas pela presente 

lei. 

2. Quando o dirigente máximo não homologar as avaliações atribuídas pelos 

avaliadores ou pelo conselho coordenador da avaliação, no caso previsto 

no n.º 5 do artigo 69º.º da Lei nº 66B/2007 de 28 de Dezembro  , atribui 

nova menção qualitativa e respectiva quantificação, com a respectiva 

fundamentação. 

3. A competência prevista na alínea e) do n.º 1 pode ser delegada nos demais 

dirigentes superiores do serviço. 

 

SUBSECÇÃO IV 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 223º 

Fases 

O processo de avaliação dos trabalhadores compreende as seguintes fases: 

a) Planeamento do processo de avaliação e definição de objectivos e 

resultados a atingir; 

b) Realização da auto-avaliação e da avaliação; 

c) Harmonização das propostas de avaliação; 

d) Reunião entre avaliador e avaliado para avaliação de desempenho, 

e) contratualização dos objectivos e respectivos indicadores e fixação das 

competências; 
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f) Validação de avaliações e reconhecimento de Desempenhos  

excelentes; 

g) Apreciação do processo de avaliação pela comissão paritária; 

h) Homologação; 

i) Reclamação e outras impugnações; 

j) Monitorização e revisão dos objectivos. 

 

Artigo 224º 

Planeamento 

1. O planeamento do processo de avaliação, definição de objectivos e fixação 

dos resultados a atingir obedece às seguintes regras: 

a) O processo é da iniciativa e responsabilidade do dirigente máximo do 

serviço e deve decorrer das orientações fundamentais dos documentos 

que integram o ciclo de gestão, das competências de cada unidade 

orgânica e da gestão articulada de actividades, centrada na arquitectura 

transversal dos processos internos de produção; 

b) A definição de objectivos e resultados a atingir pelas unidades orgânicas 

deve envolver os respectivos dirigentes e trabalhadores, assegurando a 

uniformização de prioridades e alinhamento interno da actividade do 

serviço com os resultados a obter, a identificação e satisfação do 

interesse público e das necessidades dos utilizadores; 

c) A planificação em cascata, quando efectuada, deve evidenciar o 

contributo de cada unidade orgânica para os resultados finais 

pretendidos para o serviço; 

d) A definição de orientações que permitam assegurar o cumprimento das 

percentagens relativas à diferenciação de desempenhos. 

2. O planeamento dos objectivos e resultados a atingir pelo serviço é 

considerado pelo conselho coordenador da avaliação no estabelecimento 
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de orientações para uma aplicação objectiva e harmónica do sistema de 

avaliação do desempenho, para a fixação de indicadores, em particular os 

relativos à superação de objectivos, e para validar as avaliações de 

Desempenho relevante e Desempenho inadequado, bem como o 

reconhecimento de Desempenho excelente. 

3. Na fase de planeamento estabelecem -se as articulações necessárias na 

aplicação dos vários subsistemas que constituem o SIADAP, 

nomeadamente visando o alinhamento dos objectivos do serviço, dos 

dirigentes e demais trabalhadores. 

4. A fase de planeamento deve decorrer no último trimestre de cada ano civil. 

 

Artigo 225º 

Auto-avaliação e avaliação 

1. A auto-avaliação tem como objectivo envolver o avaliado no processo de 

avaliação e identificar oportunidades de desenvolvimento profissional. 

2. A auto-avaliação é obrigatória e concretiza -se através de preenchimento de 

ficha própria, a analisar pelo avaliador, se possível conjuntamente com o 

avaliado, com carácter preparatório à atribuição da avaliação, não 

constituindo componente vinculativa da avaliação de desempenho. 

3. A avaliação é efectuada pelo avaliador nos termos da lei e do presente 

regulamento, das orientações transmitidas pelo conselho coordenador da 

avaliação e em função dos parâmetros e respectivos indicadores de 

desempenho e é presente àquele conselho para efeitos de harmonização 

de propostas de atribuição de menções de Desempenho relevante ou 

desempenho inadequado ou de reconhecimento de Desempenho excelente. 

4. A auto-avaliação e a avaliação devem, em regra, decorrer na 1.ª quinzena 

de Janeiro. 

5. A auto-avaliação é solicitada pelo avaliador ou entregue por iniciativa do 

avaliado. 
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Artigo 226º 

Harmonização de propostas de avaliação 

Na 2.ª quinzena de Janeiro, em regra, realizam -se as reuniões do conselho 

coordenador da avaliação para proceder à análise das propostas de avaliação 

e à sua harmonização de forma a assegurar o cumprimento das percentagens 

relativas à diferenciação de desempenhos transmitindo, se for necessário, 

novas orientações aos avaliadores, na sequência das previstas na alínea d) do 

n.º 1 e no n.º 2 do artigo 62 da Lei nº 66B/2007 de 28 de Dezembro  .º e iniciar 

o processo que conduz à validação dos Desempenhos relevantes e 

Desempenhos inadequados e de reconhecimento dos Desempenhos 

excelentes. 

 

Artigo 227º 

Reunião de avaliação 

1. Durante o mês de Fevereiro e após a harmonização referida no artigo 

anterior, realizam-se as reuniões dos avaliadores com cada um dos 

respectivos avaliados, tendo  como objectivo dar conhecimento da 

avaliação. 

2. No decurso da reunião, avaliador e avaliado devem analisar conjuntamente 

o perfil de evolução do trabalhador, identificar as suas expectativas de 

desenvolvimento bem como abordar os demais efeitos previstos no artigo 

52 da Lei nº 66B/2007 de 28 de Dezembro  .º. 

3. Em articulação com o plano de actividades aprovado para o novo ciclo de 

gestão e considerando os objectivos fixados para a respectiva unidade 

orgânica, no decurso da reunião são contratualizados os parâmetros de 

avaliação nos termos dos artigos seguintes. 

4. A reunião de avaliação é marcada pelo avaliador ou requerida pelo 

avaliado. 
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5. No caso de o requerimento acima referido não obter resposta nos prazos 

legais, traduzida em marcação de reunião, pode o avaliado requerer ao 

dirigente máximo a referida marcação. 

6. No caso de não ser marcada reunião nos termos do número anterior, o 

avaliado pode requerer ao membro do Governo competente que estabeleça 

as orientações necessárias ao atempado cumprimento do disposto na lei .  

7. A situação prevista nos números anteriores é considerada para efeitos de 

avaliação dos dirigentes envolvidos. 

 

Artigo 228º 

Contratualização dos parâmetros 

1. No início de cada período anual de avaliação, no começo do exercício de 

um novo cargo ou função, bem como em todas as circunstâncias em que 

seja possível a fixação de objectivos a atingir, é efectuada reunião entre 

avaliador e avaliado destinada a fixar e registar na ficha de avaliação tais 

objectivos e as competências a demonstrar, bem como os respectivos 

indicadores de medida e critérios de superação. 

2. A reunião de negociação referida no número anterior deve ser precedida de 

reunião de análise do dirigente com todos os avaliados que integrem a 

respectiva unidade orgânica ou equipa, sendo a mesma obrigatória quando 

existirem objectivos partilhados decorrentes de documentos que integram o 

ciclo de gestão. 

 

Artigo 229º 

Contratualização dos objectivos 

Sem prejuízo do disposto no artigo 46º.º da Lei nº 66B/2007 de 28 de 

Dezembro, a contratualização de objectivos a atingir efectua -se de acordo com 

as seguintes regras: 

a) Os objectivos a atingir por cada trabalhador devem ser definidos pelo 

avaliador e avaliado no início do período da avaliação, prevalecendo, em 
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caso de discordância, a posição do avaliador; 

b) A identificação de resultados de aperfeiçoamento e desenvolvimento 

individual do trabalhador é obrigatória num dos objectivos, quando 

resulte de diagnóstico efectuado no âmbito de avaliação do desempenho 

classificado como Desempenho inadequado; 

c) Os objectivos de aperfeiçoamento e desenvolvimento do trabalhador 

podem ser de âmbito relacional, de atitudes ou de aquisição de 

competências técnicas e de métodos de trabalho. 

 

Artigo 230º 

Contratualização das competências 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 48.º, da Lei nº 66B/2007 de 28 de 

Dezembro a fixação de competências a avaliar efectua-se de acordo com 

as seguintes regras: 

a) As competências a desenvolver pelos trabalhadores são definidas e 

listadas em perfis específicos, decorrentes da análise e qualificação das 

funções correspondentes à respectiva carreira, categoria, área funcional 

ou posto de trabalho, e concretizam - se nos modelos específicos de 

adaptação do SIADAP 3; 

b) A identificação das competências a demonstrar no desempenho anual 

de cada trabalhador é efectuada de entre as relacionadas com a 

respectiva carreira, categoria, área funcional ou posto de trabalho, 

preferencialmente por acordo entre os intervenientes na avaliação. 

2. A selecção das competências a avaliar é efectuada de entre as constantes 

da lista a que se refere o n.º 6 do artigo 36.º da Lei nº 66B/2007 de 28 de 

Dezembro  sempre que se não verifique o previsto na alínea a) do número 

anterior, traduzido nos instrumentos regulamentares de adaptação do 

SIADAP. 
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Artigo 231º 

Validações e reconhecimentos 

1. Na sequência das reuniões de avaliação, realizam-se as reuniões do 

conselho coordenador da avaliação tendo em vista: 

a) A validação das propostas de avaliação com menções de Desempenho 

relevante e de Desempenho inadequado; 

b) A análise do impacte do desempenho, designadamente para efeitos de 

reconhecimento de Desempenho excelente. 

2. O reconhecimento de Desempenho excelente implica declaração formal do 

conselho coordenador da avaliação. 

3. Em caso de não validação da proposta de avaliação, o conselho 

coordenador da avaliação devolve o processo ao avaliador acompanhado 

da fundamentação da não validação, para que aquele, no prazo que lhe for 

determinado, reformule a proposta de avaliação. 

4. No caso de o avaliador decidir manter a proposta anteriormente formulada 

deve apresentar fundamentação adequada perante o conselho coordenador 

da avaliação. 

5. No caso de o conselho coordenador da avaliação não acolher a proposta 

apresentada nos termos do número anterior, estabelece a proposta final de 

avaliação, que transmite ao avaliador para que este dê conhecimento ao 

avaliado e remeta, por via hierárquica, para homologação. 

 

Artigo 232º 

Apreciação pela comissão paritária 

1. O trabalhador avaliado, após tomar conhecimento da proposta de avaliação 

que será sujeita a homologação, pode requerer ao dirigente máximo do 

serviço, no prazo de 10 dias úteis, que o seu processo seja submetido a 

apreciação da comissão paritária, apresentando a fundamentação 

necessária para tal apreciação. 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 218 

2. O requerimento deve ser acompanhado da documentação que suporte os 

fundamentos do pedido de apreciação. 

3. A audição da comissão paritária não pode, em caso algum, ser recusada. 

4. A comissão paritária pode solicitar ao avaliador, ao avaliado ou, sendo o 

caso, ao conselho coordenador da avaliação os elementos que julgar 

convenientes para o seu melhor esclarecimento, bem como convidar 

avaliador ou avaliado a expor a sua posição, por uma única vez, em 

audição, cuja duração não poderá exceder trinta minutos. 

5. A apreciação da comissão paritária é feita no prazo de 10 dias úteis contado 

a partir da data em que tenha sido solicitada e expressa-se através de 

relatório fundamentado com proposta de avaliação. 

6. O relatório previsto no número anterior é subscrito por todos os vogais e, no 

caso de não se verificar consenso, deve conter as propostas alternativas 

apresentadas e respectiva fundamentação. 

 

Artigo 233º 

Homologação das avaliações 

A homologação das avaliações de desempenho é da competência do dirigente 

máximo do serviço, deve ser, em regra, efectuada até 30 de Março e dela deve 

ser dado conhecimento ao avaliado no prazo de cinco dias úteis. 

 

Artigo 234º 

Reclamação 

1. O prazo para apresentação de reclamação do acto de homologação é de 5 

dias úteis a contar da data do seu conhecimento, devendo a respectiva 

decisão ser proferida no prazo máximo de 15 dias úteis. 

2. Na decisão sobre reclamação, o dirigente máximo tem em conta os 

fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo avaliador, bem como os 
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relatórios da comissão paritária ou do conselho coordenador da avaliação 

sobre pedidos de apreciação anteriormente apresentados. 

 

Artigo 235º 

Outras impugnações 

1. Do acto de homologação e da decisão sobre reclamação cabe impugnação 

administrativa, por recurso hierárquico ou tutelar, ou impugnação 

jurisdicional, nos termos gerais. 

2. A decisão administrativa ou jurisdicional favorável confere ao trabalhador o 

direito a ver revista a sua avaliação ou a ser-lhe atribuída nova avaliação. 

3. Sempre que não for possível a revisão da avaliação, designadamente por 

substituição superveniente do avaliador, é competente para o efeito o novo 

superior hierárquico ou o dirigente máximo do serviço, a quem cabe 

proceder a nova avaliação.  

 

Artigo 236º 

Monitorização 

1. No decorrer do período de avaliação, são adoptados os meios adequados à 

monitorização dos desempenhos e efectuada a respectiva análise conjunta, 

entre avaliador e avaliado ou no seio da unidade orgânica, de modo a 

viabilizar: 

a) A reformulação dos objectivos e dos resultados a atingir, nos casos de 

superveniência de condicionantes que impeçam o previsto desenrolar da 

actividade; 

b) A clarificação de aspectos que se mostrem úteis ao futuro acto de 

avaliação; 

c) A recolha participada de reflexões sobre o modo efectivo do 

desenvolvimento do desempenho, como acto de fundamentação da 

avaliação final. 
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2. O disposto no número anterior é realizado por iniciativa do avaliador ou a 

requerimento do avaliado. 

 

Artigo 237º 

Diferenciação de desempenhos 

1. A percentagem máxima para as avaliações finais qualitativas de 

Desempenho relevante é de 25% e, de entre estas, 5 % do total dos 

trabalhadores para o reconhecimento de Desempenho excelente. 

2. As percentagens referidas no número anterior devem ser do conhecimento 

de todos os avaliados. 

3. A atribuição das percentagens é da exclusiva responsabilidade do dirigente 

máximo do serviço, cabendo-lhe ainda assegurar o seu estrito cumprimento. 

4. O número de objectivos e competências a fixar nos parâmetros de 

avaliação e respectivas ponderações devem ser previamente estabelecidos 

nos termos da Lei 66B/2007 de 28 de Dezembro,, designadamente nos 

termos previstos na alínea c) do número 1 do artigo 58º tendo em conta a 

necessidade de assegurar uma adequada diferenciação de desempenhos. 

 

CAPÍTULO VI 

OUTROS SERVIÇOS DE APOIO 

 

Artigo 238º 

Papelaria  

1. A papelaria é um serviço de Acção Social Escolar e destina-se a servir toda 

a comunidade escolar do Agrupamento de escolas; 

2. Na papelaria são vendidos artigos correntes de papelaria e outros de apoio 

à actividade escolar, senhas de refeição e para aquisição dos produtos no 

bar dos alunos. 
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3. O apoio ao seu funcionamento é exercido por um funcionário Auxiliar de 

Acção Educativa destacado para o efeito; 

4. Ao funcionário de apoio à papelaria compete: 

a) Vender senhas de refeição e para aquisição dos produtos no bar dos 

alunos 

b) Limpar o espaço que lhe está adstrito; 

c) Distribuir material escolar aos alunos carenciados; 

d) Outras definidas no mapa de horário e de funções; 

e) Serviço regular de papelaria. 

 

Artigo 239º 

Reprografia 

1. O apoio ao funcionamento da reprografia é exercido por um funcionário de 

destacado para o efeito. 

2. O horário de funcionamento deve estar exposto em local visível junto às 

suas instalações. 

3. O preço de reprodução de originais deve ser afixado em local visível. 

4. A reprodução de quaisquer documentos deverá ser requisitada através do 

preenchimento de impresso próprio. 

5. Todos os testes de avaliação, fichas de trabalho e outros materiais didáctico 

-pedagógicos, entregues para reprodução, deverão ser identificadas como 

tal e serão fornecidos, gratuitamente, aos alunos. 

6. Outros documentos não incluídos no número anterior, deverão ser pagos 

pelo requisitante, segundo a tabela, em vigor. 

7. Os prazos mínimos de requisição, para a reprodução  de documentos, são 

de 48h para os referidos na alínea e). 
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8. Poderão ser realizados trabalhos particulares dos alunos, professores e 

funcionários sem prejuízo dos trabalhos oficiais, mediante o pagamento 

estipulado e que deve ser afixado em local bem visível, devendo ser 

passado recibo correspondente ao valor cobrado. 

9. Ao funcionário de apoio à reprografia compete, designadamente: 

a) Atender correcta e eficientemente todos os utentes da reprografia; 

b) Executar os trabalhos segundo a ordem dos pedidos; 

c) Ordenar todo o material reproduzido; 

d) Providenciar para que todo o equipamento esteja em condições de 

funcionamento, comunicando os estragos ao Director e ao Chefe dos 

serviços de administração escolar; 

e) Verificar e manter os stocks de material necessário, procedendo à sua 

requisição; 

f) Verificar e apurar semanalmente as receitas do sector e entregá-las ao 

Chefe dos serviços de administração escolar; 

g) Manter sigilo quanto à documentação que manipulam, em especial os 

documentos de avaliação dos alunos; 

h) Zelar pela limpeza, organização e conservação do sector. 

 

Artigo 240º 

Bufete 

1. O bufete constitui um serviço de alimentação destinado a apoiar os alunos, 

e como tal, insere-se no âmbito da Acção Social Escolar. 

2. O funcionamento do bufete obedece a regras próprias que constam nas 

instruções do ASE; 

3. O apoio ao seu funcionamento é exercido por um assistente operacional 

destacado para o efeito; 
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4. O horário de funcionamento do bufete deve estar exposto em local visível 

junto às suas instalações; 

5. Os preços de venda dos produtos devem ser afixados em local visível, 

sendo de fácil consulta; 

6. O preço dos produtos praticados no bufete não deve ter como objectivo a 

obtenção de lucro, mas apenas garantir a cobertura de eventuais perdas e 

danos; 

7. A aquisição dos produtos faz-se mediante a entrega ao funcionário da 

respectiva senha adquirida previamente na papelaria, não sendo permitida 

a entrega de dinheiro; 

8. Compete ao Director ou em quem este delegar, determinar quais os 

produtos que, por supérfluos ou prejudiciais à saúde não devem ser postos 

à venda; 

9. Deverão observar-se os mais restritos preceitos de higiene quer na limpeza 

dos utensílios, quer na exposição dos artigos. 

10. Para uma maior eficácia e rapidez de funcionamento dos serviços do 

bufete, devem os utentes esperar, ordeiramente, a sua vez de serem 

atendidos, retirando-se, logo de seguida, do balcão; 

11. Todos os materiais fornecidos pelos serviços de bufete, tais como garrafas, 

copos, chávenas e talheres, devem ser devolvidos ao respectivo balcão, 

logo após a sua utilização; 

12. Ao responsável, em colaboração com o funcionário de apoio ao bufete, 

compete: 

a) Inventariar os produtos necessários em termos de aquisição; 

b) Garantir a boa qualidade dos produtos adquiridos e que os produtos 

armazenados, expostos e servidos se encontram em bom estado de 

conservação; 

c) Devolver ou inutilizar, informando o Director, dos produtos que não se 

apresentem em boas condições; 
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d) Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não esgote em 

condições normais; 

e) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou 

conservação  de  equipamentos; 

f) Manter inventários actualizados tanto, dos produtos consumíveis em 

armazém como dos equipamentos. 

13. Ao funcionário de apoio ao bufete, compete: 

a) Manter o espaço limpo e organizado; 

b) Outras definidas no mapa de horário e de funções. 

14. O Bufete funciona: 

a)  das 9h 30min às 12h 

b)  das 14 h às 17h  

 

Artigo 241º 

 Refeitório 

1. A gestão do serviço do Refeitório é da competência do Director em 

colaboração com os serviços de Acção Social Escolar , sendo anualmente 

adjudicada a sua exploração a uma firma de restauração colectiva por 

despacho do secretario de estado adjunto e da Educação 

2. O horário de fornecimento das refeições é: 

 EB 1/ Jardins-de-infância – entre as 12h e as 13 h. 

 EB2.3 – Entre as 12h e as 14h 

3. Podem utilizar o refeitório alunos, professores e funcionários e demais 

elementos da comunidade educativa, devendo estes últimos ser 

devidamente autorizados pelo director. 

4. A ementa é afixada semanalmente no refeitório, no átrio principal da escola, 

e na papelaria e sala dos professores. 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 225 

5. De cada refeição constam obrigatoriamente, para cada utente, a sopa, o 

pão, água, o prato principal (contendo carne ou peixe, alternadamente) e a 

sobremesa (fruta, iogurte...). 

6. Sempre que o utente apresente declaração médica e plano de dieta será 

confeccionada a refeição adequada. 

7. O preço da refeição é fixado por lei. 

8. As senhas de refeição deverão ser compradas de véspera na papelaria, 

durante o horário de funcionamento desta. 

9. Podem ainda as senhas de refeição ser adquiridas no próprio dia até às 

10.00 horas, mas neste caso com o pagamento de uma taxa adicional de 

acordo com legislação própria. 

10. As senhas não utilizadas no dia indicado perderão a validade,    

salvaguardando casos especiais. 

11. No final de cada refeição, cada utente deve colocar o tabuleiro  no carro de 

apoio.  

12. A manutenção do seu espaço é fundamental para a qualidade dos serviços. 

Assim, todos os utentes deverão esforçar-se por mantê-lo limpo e funcional. 

13. Atitudes impróprias, como o lançamento de fruta, pedaços de pão e outros 

objectos, poderão ser punidas com o impedimento temporário do acesso a 

estes serviços. A aplicação desta sanção é da competência do Director. 

14. Cada utente deste serviço deve esperar, ordeiramente, a sua vez de ser 

atendido. 

15. Extraordinariamente a cozinha poderá ser utilizada, fora do tempo das 

aulas, pela comunidade educativa, para refeições de confraternização, 

cursos, encontros e outras reuniões de trabalho, autorizadas pelo Director. 
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Artigo 242º 

Sala de convívio dos alunos 

1. A Sala de convívio dos alunos é um espaço destinado ao convívio, ao lazer, 

ao divertimento,  funcionando ainda o bufete  

2. O horário de funcionamento é o seguinte: 

a) Abertura às 08.00 horas 

b) Encerramento às 17.00 horas 

3. O apoio ao seu funcionamento é exercido por um Assistente Operacional 

que é responsável pelo bom funcionamento da Sala,  limpeza e organização 

do espaço. 

 

Artigo 243º 

Instalações desportivas 

1. Para efeitos do disposto no presente artigo, consideram-se instalações 

desportivas: 

a) Os campos exteriores;  

b) O Pavilhão Desportivo; 

c) A sala de Ginástica;  

d) Balneários interiores e exteriores. 

2. A gestão e funcionamento destes espaços é da responsabilidade dos 

Grupos Disciplinar de Educação Física, visando possibilitar aos alunos a 

aquisição das competências definidas no currículo nacional do ensino 

básico nesta área disciplinar. 

3. O apoio ao seu funcionamento é exercido por um funcionário (somente nos 

espaços interiores)  destacado para o efeito, devendo o mesmo zelar pela 

ordem e manutenção das instalações e providenciar que estejam sempre 

aptas para a realização de qualquer actividade. 
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4. A entrada no Pavilhão Desportivo e na sala de Ginástica far-se-á sempre, e 

só, na presença do professor da Turma. 

5. Não será permitida em qualquer caso, a participação prática na aula a 

alunos que não estejam devidamente equipados, com a camisola 

identificativa do agrupamento ou pelo menos, sem calçado adequado. 

6. Os alunos que por qualquer motivo, doença ou ausência de material, não 

participem nas aulas de Educação Física, apenas poderão ter acesso à 

área de jogo desde que  cumpram os requisitos previstos no ponto anterior. 

7. Na utilização das instalações desportivas, os alunos deverão observar os  

seguintes procedimentos: 

a) Só entrar no balneário após o toque para o inicio da actividade  lectiva; 

b) Evitar brincadeiras e barulho nos balneários; 

c) Deixar os haveres (dinheiro, relógios, fios, pulseiras, etc) no saco de 

valores que ficará a cargo do funcionário, dentro de um cacifo fechado a 

cadeado; 

d) Não mexer nos materiais e equipamentos desportivos sem a autorização 

do professor; 

e) Cumprir as normas e as indicações dadas pelo professor; 

f) Estimar os materiais e equipamentos desportivos; 

g) Tomar banho no fim da aula; 

h) Trazer a justificação do encarregado de educação ou do médico quando 

impossibilitado de realizar qualquer actividade física por motivo de 

doença impeditiva. 

8. As entradas e saídas das instalações desportivas deverão ser feitas na 

máxima ordem. 

9. Na utilização destes espaços, não devem os alunos, por iniciativa própria, 

tomar qualquer atitude que possa colocar em causa a sua integridade física 

e a dos outros. 
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10. As demais normas constarão do Regulamento de Funcionamento de 

Educação Física, a elaborar pelo Grupo Disciplinar responsável. 

11. As instalações terão um director a quem,, sem prejuízo de outras 

competências que possam vir a ser definidas , compete: 

a) Planificar o modo de utilização das instalações; 

b) Elaborar o respectivo regulamento de funcionamento; 

c) Organizar, mantendo actualizado, o inventário do material existente na 

instalações; 

d) Afixar dentro das instalações em local visível a listagem do inventário; 

e) Manter Stock de materiais necessários às actividades desenvolvidas, 

fazendo a requisição atempada dos mesmos; 

f) Zelar pela conservação do material e equipamento, segundo regras de 

higiene e segurança, previamente definidas; 

g) Propor a aquisição de novo material e equipamento, ouvidos os 

professores do departamento curricular, do grupo, ou disciplina; 

h) Entregar ao Director a listagem de materiais a adquirir; 

i) Elaborar relatório, a apresentar no final de cada ano lectivo, ao Director 

e ao departamento curricular. 

 

Artigo 244º 

Auditório 

1. Os Professores que pretendem utilizar a sala multimédia deverão efectuar a 

sua requisição com antecedência mínima de 24 horas, salvo situações 

excepcionais. 

2. O prazo supracitado aplica-se, igualmente, à requisição de todo o material 

necessário. 

3. Não são permitidas requisições com carácter permanente. 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 229 

4. Qualquer avaria, ocorrida no material requisitado, deve ser comunicada por 

escrito, ao responsável do sector. 

5. O material audiovisual destina-se, fundamentalmente, ao uso do 

Agrupamento, podendo vir a ser utilizado por outras Instituições que o 

solicitem, desde que devidamente autorizado pelo Director. 

 

Artigo 245º 

 Das Áreas de Serviço ao Portão, Apoio Geral, Pavilhões e Vigilância nos 

Recreios 

1. São competências específicas dos funcionários destas áreas as seguintes: 

a) Controlar a entrada e saída de alunos exigindo a apresentação do cartão 

de identificação; 

b) Prestar informações na portaria, encaminhar pessoas, identificando-as, 

através do preenchimento de uma ficha controlar entradas e saídas  

proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às 

instalações; 

c) Manter-se atento e vigilante quanto à presença de elementos suspeitos 

na Escola; 

d) Controlar as entradas e saídas dos alunos nas instalações, não 

permitindo gritos e aglomerações perturbadoras das actividades lectivas 

ou dos serviços; 

e) Averiguar das razões dos alunos que, no decorrer das aulas, se 

encontrem, junto às salas e, em caso de anomalia ou suspeita, 

encaminhá-los para a Direcção Executiva; 

f) Atender as chamadas das salas e executar os pedidos feitos com 

rapidez e eficácia; 

g)  Proceder à limpeza e arrumação das instalações, zelando pela sua 

conservação; 

h) Vigiar as instalações da escola, evitando a entrada de pessoas não 
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autorizadas; 

i) Abrir e fechar portas, portões e janelas, desligar o quadro de 

electricidade e entregar e receber chaves; 

j) Informar por escrito e rapidamente qualquer anomalia verificada nas 

salas ou nos materiais; 

k) Assegurar, quando necessário, apoio reprográfico, áudio-visual e as 

ligações telefónicas; 

l) A Portaria funciona, na EB 2.3, entre as 8.00h e as 18.00 h; 

m) Nos Jardins e Escolas do 1º ciclo a Portaria abre, para a entrada das 

crianças, às 8h 50min. 

 

SECÇÃO I 

DEPENDÊNCIAS HIERÁRQUICAS 

 

 

Artigo 246º 

Definição 

De acordo com o a lei, e tendo em atenção as condições da Escola no que 

respeita às categorias e às carreiras de Pessoal existentes, estabelecem-se as 

dependências hierárquicas directas seguintes: 

a) Dependem hierarquicamente dos elementos da Direcção Executiva, a 

designar pelo mesmo, os funcionários das seguintes carreiras: 

 Chefe de Serviços de Administração Escolar; 

 Encarregado de Coordenação de Pessoal; 

 Guarda-nocturno. 

b) Dependem hierarquicamente do Chefe de Serviços de Administração 

Escolar, os assistentes técnicos; 

c) Dependem hierarquicamente do Encarregado de Coordenação de 
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Pessoal todos os assistentes operacionais 

 

CAPÍTULO VII 

OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS  

 

Artigo 247º 

Associação de estudantes 

A associação de estudantes poderá vir a ser constituída, de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

Artigo 248º 

Associação de Pais 

Existem associações de pais: 

 na escola EB 2,3 Professor Galopim de Carvalho 

 na EB1/JI do Pego Longo 

 na EB1 de Belas nº 5 / JI da Serra da Silveira 

 

Artigo 249º 

Cacifos 

Na escola EB 2.3, existem cacifos que são atribuídos aos alunos, conforme as 

normas a divulgar no início do ano lectivo. 

 

CAPITULO VIII 

FUNCIONAMENTO GERAL DO AGRUPAMENTO 
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SECÇÃO I 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS E 

DAS ESCOLAS 

 

Artigo 250º 

Calendário escolar 

1. O Calendário Escolar é fixado anualmente por despacho do Ministério da 

Educação. 

2. Sem prejuízo no disposto no número anterior, o início e o fim das 

actividades lectivas é determinado, anualmente, pelo Director, ouvido o 

Conselho Pedagógico, tendo em consideração os limites de flexibilidade 

fixados na lei. 

3. O Calendário Escolar referido nos números anteriores deve ser 

obrigatoriamente do conhecimento de toda a comunidade educativa, sendo 

a sua divulgação efectuada da seguinte forma: 

a) Afixação em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento; 

b) No início do ano lectivo, na primeira reunião de pais e encarregados de 

educação. 

4. Na educação Pré-escolar, o calendário escolar será definido em reunião de 

pais e encarregados de educação, no início de cada ano lectivo, de acordo 

com a legislação em vigor. 

5. Da decisão a que se refere o número anterior é lavrada uma acta que será 

posteriormente enviada ao Director. 
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Artigo 251º 

Horário da actividade lectiva e período de funcionamento das escolas 

1. Na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, a componente 

lectiva tem a duração de vinte e cinco horas semanais, distribuídas 

proporcionalmente de segunda-feira a sexta-feira. 

2. Nos 2º e 3ºciclos do ensino básico, as actividade lectiva decorrem das 8.15 

horas até às 18.30 horas e por períodos de 90 e 45 minutos; 

3. As actividades educativas na educação pré-escolar e as actividades 

curriculares no 1.ºciclo do ensino básico são obrigatoriamente organizadas 

em regime normal 

4. Para os efeitos do presente regulamento entende-se, por «regime normal», 

a distribuição pelo período da manhã e da tarde, interrompida para almoço, 

da actividade educativa na educação pré -escolar e curricular no 1.º ciclo do 

ensino básico. 

5. A título excepcional, poderá a actividade curricular no 1.º ciclo do ensino 

básico ser organizada em regime duplo, com a ocupação da mesma sala 

por duas turmas, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde, 

dependente da autorização da respectiva direcção regional de educação e 

unicamente desde que as instalações não permitam o regime . 

6. Sempre que as actividades escolares decorram nos períodos da manhã e 

da tarde, o intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora para 

estabelecimentos de ensino dotados de refeitório e de uma hora e trinta 

minutos para os restantes. 

7. Sem prejuízo da normal duração semanal e diária das actividades 

educativas na educação pré-escolar e curriculares no 1.º ciclo do ensino 

básico, os respectivos estabelecimentos manter-se-ão obrigatoriamente 

abertos, sempre que as condições o permitam, pelo menos, até às 17 horas 

e 30 minutos e por um período mínimo de oito horas diárias. 
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8. O período de funcionamento de cada estabelecimento deve ser comunicado 

aos encarregados de educação no momento da inscrição, na educação pré-

escolar, e da matrícula ou renovação da matrícula nos 1º, 2º e 3º ciclos, 

devendo também ser confirmado no início do ano lectivo. 

 

Artigo 252º 

Funcionamento das aulas 

1. Todos os espaços do Agrupamento organizados para o desenvolvimento da 

actividade lectiva, nomeadamente as salas de aula, devem estar equipados 

com o material e equipamento imprescindíveis, cabendo ao pessoal auxiliar 

de acção educativa zelar pela manutenção destas condições. 

2. O início e o fim de cada aula serão indicados pelos respectivos professores, 

respeitando sempre os horários e duração dos tempos lectivos. 

3. Os professores deverão levar, para a sala de aula, a chave da sala e os 

livros de ponto, onde devem, obrigatoriamente, registar os sumários das 

lições e as faltas dos alunos. No caso de o livro de ponto não se encontrar 

no local próprio, deverá o funcionário de serviço, previamente avisado, levá-

lo à sala respectiva. 

4. Os alunos deverão possuir um caderno organizado, onde registarão as 

actividades desenvolvidas na aula e arquivarão os testes escritos e outros 

documentos utilizados como material de apoio. 

5. No decorrer da aula, o professor não deve abandonar a sala, a não ser em 

casos excepcionais, ficando em tal situação como responsável da aula, o 

delegado de turma. Desta ocorrência, deve o professor dar de imediato 

conhecimento ao assistente operacional, de serviço no sector respectivo. 

6. No decorrer das aulas, não é permitida a permanência nem a circulação de 

alunos, nos pisos de acesso às salas de aulas. Incumbe ao funcionário de 

cada sector  zelar para que seja respeitada esta disposição. 
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7. Não é permitida a saída dos alunos da sala de aula, antes do final da 

mesma, a não ser em caso de indisposição ou outros igualmente 

ponderosos e sempre mediante o consentimento do professor. 

8. Cabe ao Director de Turma a distribuição dos alunos na sala de aula, 

devendo ter em conta situações específicas de alguns alunos.  

9. Elaborar uma planta de sala de aula, devendo os alunos manter os lugares 

ao longo do ano  

10. Qualquer Professor pode alterar, em qualquer altura, a distribuição dos 

lugares, desde que a situação o justifique. 

11. Nas salas de aula é vedado/a: 

a) O consumo de alimentos; 

b) O funcionamento de telemóvel ou quaisquer equipamentos, passíveis de 

perturbarem o normal funcionamento das actividades lectivas; 

c) A permanência dos alunos para além dos tempos lectivos, desde que 

não acompanhados pelo professor; 

12. Após o final da aula: 

a) Os alunos, a não ser em situações excepcionais, devem dirigir-se, de 

imediato, para os pátios, deixando livres os corredores e átrios. 

b) Os professores devem encarregar-se da arrumação dos livros de ponto 

e das chaves das salas, no seu devido lugar. 

13. Não é permitida a interrupção das aulas, excepto em casos de força maior, 

ou para leitura de comunicados e informações da Direcção Executiva ou por 

este autorizados. 

14. Todas as instalações de carácter específico devem ter afixadas, na sua 

porta, o horário de funcionamento. 
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Artigo 253º 

Ocupação plena dos alunos por ausência temporária do docente titular de 

turma 

1. O Agrupamento é responsável pela organização e execução das 

actividades educativas a proporcionar aos alunos durante todo o período de 

tempo em que estes permanecem no espaço escolar. 

2. É da responsabilidade do Director, no âmbito da organização de cada ano 

escolar, a programação e o planeamento das actividades educativas que 

proporcionem o aproveitamento dos tempos escolares e a aprovação de um 

plano anual de distribuição de serviço docente. 

3. A ocupação plena dos alunos deve ter como prioridade o cumprimento do 

currículo e dos programas de cada disciplina e nível de ensino. 

4. É permitida a permuta da actividade lectiva programada entre os docentes 

da mesma turma com autorização do Director, e informação  prévia aos 

alunos ; 

5. A leccionação da aula por outro docente deve ser feita de acordo com o 

planeamento diário elaborado pelo docente titular de turma ou disciplina e 

deve concretizar-se na sala de aula constante do horário da turma: 

a) Na educação pré-escolar e no 1º Ciclo por docentes sem componente 

lectiva, em afectação administrativa; 

b) No 1º Ciclo pelos docentes colocados em Educação Especial e na 

Educação Especial; 

c) No 2º e 3º Ciclos pelos docentes que possuem no seu horário semanal 

as horas de trabalho de estabelecimento para assegurarem a ocupação 

plena dos alunos, constante no mapa que ficará na posse do funcionário 

responsável; 

6. Para a concretização do número 5 o docente deve  solicitar, com a   

antecedência mínima de três dias úteis,  autorização escrita  ao Director e 
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entregar o Plano de Aula/Actividades a desenvolver pelo docente que o irá 

substituir. 

7. A não comunicação da intenção de faltar e a não apresentação do plano de 

aula constituem fundamento bastante para a injustificação da falta dada, 

sempre que a mesma dependa de autorização ou possa ser recusada por 

conveniência ou necessidade de funcionamento do serviço.  

8. Na impossibilidade da realização das actividades curriculares, nos termos 

dos números anteriores, são desenvolvidas as seguintes actividades: 

a) Na educação pré-escolar, o educador de infância deve deixar 

orientações de actividades educativas a desenvolver pela auxiliar de 

acção educativa desde que seja possível a sua supervisão por outra 

educadora; 

b) No 2º e 3º Ciclos os alunos devem ser encaminhados para a BE/CRE 

para realização de fichas educativas, pesquisa bibliográfica orientada e 

actividades de uso das TIC e, ainda, caso necessário, para a sala de 

convívio onde podem desenvolver actividades e jogos educativos; 

9. No 2º e 3º ciclos ,o docente que assegura a ocupação dos períodos de 

ausência lectiva regista no livro de ponto da turma, o sumário das 

actividades realizadas e as faltas dos alunos; 

10. Os alunos devem registar o sumário no seu caderno diário. 

 

Artigo 254º 

Aulas no exterior e visitas de estudo 

1. As aulas e/ou actividades a desenvolver no exterior da escola carecem de 

autorização do Director. 

2. As visitas de estudo carecem, sem prejuízo do previsto no número anterior, 

da autorização dos pais e encarregados de educação. 

3. As visitas de estudo só serão autorizadas nos termos do n.º 1 se, 

cumulativamente: 
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a) Assumirem, preferencialmente, um carácter interdisciplinar; 

b) Forem previamente apresentadas e aprovadas em Conselho de Turma / 

Conselhos de Docentes; 

c) Forem, previamente apresentadas e aprovadas em Conselho 

Pedagógico. 

4. Em caso de impossibilidade do cumprimento do estipulado nos números 

anteriores, caberá ao Director, ponderados os condicionalismos, autorizar a 

realização das mesmas. 

5. Os alunos que não participem nas visitas de estudo deverão comparecer às 

actividades lectivas. 

6. Nas visitas de estudo realizadas em território nacional, o professor 

responsável pela organização deve: 

a) Apresentar, respeitando os itens a definir pelo Conselho Pedagógico, o 

plano da visita de estudo a incluir no Plano de Actividades da Escola / 

Turma; 

b) Entregar ao Director o plano da visita de estudo. 

7. Após a aprovação da visita de estudo, o professor responsável, deve: 

a) Preencher um impresso próprio, comunicando aos encarregados de 

educação a visita de estudo, os seus objectivos, os locais a visitar e a 

verba a despender pelo aluno; 

b) Obter autorização por escrito, em impresso próprio, dos encarregados 

de educação; 

c) Fornecer ao Director e ao director de cada turma, com cinco dias de 

antecedência, a lista dos alunos que participam na visita, discriminando 

o ano e a turma a que pertencem, bem como a lista dos professores que 

os acompanhem; 

d) Transportar, durante a visita de estudo, uma credencial passada pelos 

serviços de administração escolar; 
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e) Contactar a escola por telefone sempre que, por qualquer motivo, não 

puder ser cumprido o horário previsto, indicando o motivo do atraso e o 

momento previsto para a chegada. 

8. Realizada a visita de estudo, o professor responsável elaborará um relatório 

de avaliação. 

9. As visitas de estudo efectuadas ao estrangeiro carecem: 

a) De autorização da Direcção Regional de Educação, solicitada com um 

mínimo de trinta dias de antecedência; 

b) De envio do relatório de avaliação da visita de estudo à Direcção 

Regional de Educação, no prazo de trinta dias. 

 

Artigo 255º 

Procedimento a adoptar pelos professores das turmas em visita de 

estudo 

1. Na realização de visitas de estudo, devem ser adoptados pelos professores 

dos 2º e 3º ciclos das turmas em visita de estudo os seguintes 

procedimentos: 

a) Os professores acompanhantes da visita de estudo, que leccionam a 

turma no dia ou dias da visita, devem numerar a lição não realizada na 

escola e sumariá-la no respectivo livro de ponto, da seguinte forma: 

―Visita de estudo no âmbito desta disciplina a"; 

b) Os restantes professores da turma, que não acompanhem a turma se 

não tiverem alunos não numeram a lição e registam no livro de ponto o 

seguinte: ―Não foi dada aula, devido à realização de uma visita de 

estudo dos alunos desta turma no âmbito da (s) disciplina (s) de ―. Caso 

tenham alunos deverão dar uma aula. 

2. Das aulas não numeradas de acordo com o previsto na b) do número 

anterior, deverá ser dada explicação aos encarregados de educação, pelo 

Director de Turma. 
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3. Os professores acompanhantes da visita de estudo e que faltaram ao 

serviço noutras turmas, deverão deixar um plano de aula e indicar um 

professor para o substituir. 

 

Artigo 256º 

Acesso aos espaços escolares 

1. Têm acesso aos estabelecimentos de ensino do Agrupamento os alunos, 

professores, técnicos e pessoal não docente que a ele pertencem. 

2. Aos pais e encarregados de educação ou a qualquer outra pessoa, que por 

motivos justificados, tenham assuntos de interesse a tratar, será igualmente 

facultado o acesso aos estabelecimentos de ensino do Agrupamento. 

3. Não é permitida a saída dos alunos do recinto escolar durante o período de 

aulas de cada turno, excepto mediante apresentação, por escrito, de 

autorização concedida pelo Encarregado de Educação, especificando a 

hora de saída, a qual deve apresentar na portaria . 

4. Para efeitos de aplicação dos números anteriores, no acesso aos jardins-

de-infância e às escolas deverá ser pedida pelo funcionário da portaria, na 

Escola Sede, e pelo assistente operacional, nas outras escolas do 

agrupamento, o documento de identificação, a qualquer pessoa que 

pretenda entrar nas mesmas. 

5. Considera-se documento de identificação: 

a) Do aluno, o Cartão de Aluno, que deverá ser mantido em perfeito estado 

de conservação pelo seu titular; 

b) Do pessoal docente e não docente o Cartão de Funcionário Público ou 

qualquer outro documento onde conste fotografia actualizada, 

nomeadamente Bilhete de Identidade ou Carta de Condução; 

c) De qualquer pessoa que solicite o acesso à escola um documento onde 

conste fotografia actualizada, nomeadamente Bilhete de Identidade ou 

Carta de Condução. 
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6. Salvo disposições em contrário, emanadas pelo Director, a não exibição do 

documento identificativo a que se refere o n.º 3 constitui motivo suficiente 

para o impedimento de acesso à escola. 

7. Sem prejuízo de outras disposições complementares que venham a ser 

definidas, o acesso pais e encarregados de educação ou de qualquer outra 

de pessoa não pertencente à comunidade escolar, rege-se pelas seguintes 

disposições: 

a) Indicação do assunto a tratar e identificação do membro da comunidade 

escolar que deseja contactar; 

b) Entrega de um documento identificativo na portaria; 

c) Comunicação, pelo funcionário da portaria, na escola sede, e pelo 

auxiliar de acção educativa, nos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo, 

ao sector ou serviço onde a pessoa se pretende dirigir. 

8. O contacto pessoal com qualquer um dos membros da Direcção Executiva 

e os com professores, fora do horário de atendimento, carecerá do prévio 

conhecimento e da autorização do elemento em causa. 

9. Compete ao responsável pela portaria, na escola sede, e aos assistentes 

operacionais nos jardins-de-infância e no 1º ciclo, zelar para que sejam 

cumpridas estas determinações. 

 

Artigo 257º 

Acesso às instalações desportivas 

1. Sempre que os campos de jogos exteriores, o pavilhão desportivo ou a sala 

de ginástica se encontrem ocupados com actividades lectivas ou de 

desporto escolar, apenas têm a eles acesso, os professores da disciplina e 

os alunos naquelas envolvidas. 

2. A utilização pela comunidade escolar dos campos de jogos exteriores é 

limitada ao período de permanência na escola por parte dos Alunos. 
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3. O acesso ao pavilhão desportivo e á sala de ginástica apenas será 

permitido aos portadores de calçado apropriado e adequado à preservação 

do espaço. 

4. Poderão ainda aceder às instalações desportivas outros elementos da 

comunidade educativa, desde que devidamente autorizados pelo Director, e 

sem que daí decorra qualquer prejuízo para o desenvolvimento da 

actividade lectiva. 

5. A utilização das instalações desportivas de acordo com o previsto no ponto 

anterior é solicitada pelos interessados mediante o preenchimento de um 

impresso próprio para o efeito, com uma antecedência mínima de 5 dias 

úteis. 

6. A responsabilidade dos danos materiais e pessoais causados no uso das 

instalações desportivas pelos elementos referidos no n.º 4, fica a cargo dos 

requisitantes. 

 

Artigo 258º 

Recreio exterior 

1. O Agrupamento possui espaços destinados a actividades lúdicas, 

manifestações culturais, desportivas e recreativas ou, simplesmente, locais 

de convívio, devendo, nestes locais, observar-se atitudes e 

comportamentos ajustados ao respeito que as instituições e funcionários 

merecem. 

2. No cumprimento do referido no número anterior, devem ser observadas os 

seguintes procedimentos na utilização destes espaços: 

a) Manter o espaço limpo, deitando os papéis e os outros detritos nos 

recipientes apropriados; 

b) Não tomar atitudes violentas, grosseiras ou intimas que choquem a 

sensibilidade dos outros; 

c) Não fumar e consumir bebidas alcoólicas; 
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d) Não praticar qualquer actividade desportiva que implique o uso de bolas, 

ou outros materiais móveis, nomeadamente junto das instalações onde 

se  encontram a funcionar as aulas. 

3. Durante os tempos lectivos, a utilização destes espaços, efectuar-se-á com 

o mínimo  de ruído no sentido de não prejudicar as aulas em curso. 

 

Artigo 259º 

Gestão de Instalações 

1. A gestão das instalações específicas existentes no Agrupamento deve ser 

assegurada pelo Director em colaboração: 

a) Com os coordenadores ou os responsáveis pelos jardins de infância e 

pelas escolas, na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico; 

b) Com os coordenadores dos departamentos curriculares, na Escola do 2º 

e 3º Ciclos, excepto nos casos em que a dimensão e a forma de 

utilização das instalações e equipamentos justificam a existência de 

cargo de Director de Instalações. 

2. Na escola do 2º e 3º Ciclos constituem instalações específicas em 

utilização: 

a) As salas e laboratório de Ciências e Físico - Química - adstritas ao 

Grupo Disciplinar de Ciências Exactas e Experimentais; 

b) As salas de Educação Visual, de Educação Tecnológica e Educação 

Visual e Tecnológica - adstritas ao Grupo Disciplinar de Educação 

Artística e Tecnológica; 

c) O Pavilhão Desportivo a sala de ginástica e os Campos de jogos exterior 

- adstritos aos Grupos Disciplinares de Educação Física. 
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SECÇÃO II 

HIGIENE, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 

 

Artigo 260.º 

Higiene, limpeza e conservação das escolas 

1. Alunos, funcionários e professores, devem contribuir para manutenção de 

um ambiente de asseio e de ordem nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento, zelando, nomeadamente, pela conservação e limpeza dos 

espaços escolares. 

2. Não é permitido, nomeadamente, escrever ou riscar as mesas, cadeiras, 

portas e paredes das Escolas do Agrupamento. 

3. Durante as aulas, a utilização das instalações e do equipamento escolar é 

da responsabilidade do professor e dos alunos, devendo ficar garantida a 

possibilidade da sua posterior utilização, em condições, por outra turma. 

4. Após a utilização dos balneários ou instalações sanitárias, os utentes 

deverão deixá-los em condições de poderem voltar a ser utilizados  

5. No refeitório, após terminada a refeição, cada utente deverá deixar limpo o 

seu lugar de modo a permitir a sua utilização imediata por outros elementos 

da Escola / Agrupamento. 

6. Os recipientes de lixo, distribuídos por todas as Escolas do Agrupamento, 

devem ser utilizados para deitar objectos inúteis. 

7. Todos os que, por sua culpa ou negligência, danificarem o material e o 

equipamento pertencente à Escola / Agrupamento, são obrigados a suportar 

os prejuízos causados, sendo maiores ou os encarregados de educação, no 

caso dos alunos menores. 
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Artigo 261º 

Plano de Evacuação dos Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento 

Em caso de perigo eminente, que leve à necessidade urgente de evacuação da 

Escola, devem ser respeitados os seguintes procedimentos: 

a) Cada professor é o único responsável pela turma em que se encontra a 

leccionar no momento da evacuação; 

b) O professor deve tomar medidas para que os alunos não entrem em 

pânico, saiam ordeiramente, o mais breve possível da sala de aula, 

seguindo as setas indicadoras que tenham a cor igual à da indicada na 

sua sala; 

c) O professor deve ser o último a abandonar a sala, certificando-se de que 

esta ficou totalmente vazia; 

d) O professor deverá acompanhar os alunos e permanecer nos espaços 

destinados à concentração;  

e) Os alunos devem obedecer escrupulosamente às instruções dadas 

pelos Professores e/ou Auxiliares de Acção Educativa; 

f) Os restantes elementos da Comunidade Escolar, que não se encontrem 

nas salas de aula, devem dirigir-se ordenadamente para o local referido 

no Plano; 

g) Deverão, em cada ano lectivo, ser feitas duas simulações de evacuação, 

com vista a preparar os elementos da Comunidade Escolar, para a 

necessidade de uma hipotética evacuação.  

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES COMUNS 
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Artigo 262º 

Convocatórias para reuniões 

1. As reuniões são convocadas por: 

a) Presidente do Conselho Geral; 

b) Director; 

c) Presidente do Conselho Pedagógico; 

d) Coordenadores de estabelecimento; 

e) Coordenadores de anos; 

f) Coordenadores dos departamentos; 

g) Coordenador dos Directores de turma; 

h) Directores de Turma: 

2. As convocatórias são afixadas nas salas de professores de cada 

estabelecimento  em placares próprios para o efeito ou enviadas por 

correio, fax ou e-mail. 

3. As convocatórias devem conter a respectiva ordem de trabalhos, bem 

como: 

a) Identificação de quem convoca; 

b) Destinatários; 

c) Local, data e hora da reunião e ordem de trabalhos; 

d) Assinatura de quem a convoca 

e) Visto, que autorize a sua realização, do competente órgão de gestão. 

4. As faltas de comparência, a qualquer reunião, salvo norma em contrário, 

correspondem a dois tempos lectivos 
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Artigo 263º 

Processos eleitorais 

As normas gerais para os processos eleitorais são as seguintes: 

a) Todos os processos eleitorais se realizam por sufrágio secreto e 

presencial; 

b) As Assembleias eleitorais previstas neste regulamento são convocadas 

pelo Director; 

c) O escrutínio deve ser realizado na sequência imediata da votação, 

lavrando-se do seu resultado a respectiva acta, assinada por quem 

presidiu à mesa do acto eleitoral e pelo respectivo secretário; 

d) Os resultados do processo eleitoral para o Conselho Geral produzem 

efeitos após comunicação ao director regional de educação respectivo. 

 

Artigo 264º 

Inelegibilidade 

1. O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada pena 

disciplinar superior a multa não pode ser eleito ou designado para os órgãos 

e estruturas previstos no presente decreto-lei, durante o cumprimento da 

pena e nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento. 

2. O disposto no número anterior não é aplicável ao pessoal docente e não 

docente e aos profissionais de educação reabilitados nos termos do 

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 

Regional e Local. 

3. Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar igual ou superior à 

da exclusiva competência do director não podem ser eleitos ou designados 

para os órgãos e estruturas previstos no presente decreto-lei, nos dois anos 

seguintes ao termo do cumprimento da sanção. 
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Artigo 265º 

Responsabilidade 

No exercício das respectivas funções, os titulares dos órgãos previstos no 

artigo 6.º do presente regulamento respondem, perante a administração 

educativa, nos termos gerais da lei. 

 

Artigo 266º 

Direitos à informação e colaboração da administração educativa 

No exercício das suas funções, os titulares dos cargos referidos no presente 

regime gozam do direito à informação, à colaboração e apoio do Ministério da 

Educação. 

 

Artigo 267º 

 Redução da componente lectiva 

As reduções da componente lectiva a que haja direito pelo exercício de cargos 

ou funções são fixadas por despacho do membro do Governo responsável pela 

área da educação, sem prejuízo do disposto no Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

Artigo 268º 

Regimentos Internos 

1. Os Regimentos Internos dos vários órgãos de administração e orientação 

educativa serão elaborados e aprovados, no seio dos referidos órgãos,  nos 

termos fixados no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, e em 

conformidade com o presente regulamento interno  

2. O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias do mandato do 

órgão ou estrutura a que respeita. 
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3. Do regimento referido no n.º 1 constarão obrigatoriamente, entre outras, as 

seguintes normas: 

a) Organização interna e funcionamento; 

b) Forma de convocatória das reuniões e divulgação da ordem de 

trabalhos; 

c) Presidência das reuniões e sua substituição; 

d) Secretariado e actas das reuniões; 

e) Divulgação e implementação das decisões tomadas; 

f) Duração das reuniões; 

g) Regime de substituição dos seus membros; 

h) Elaboração do relatório final de auto-avaliação em harmonia com a 

planificação anual da Escola / Agrupamento; 

i) Definição de um local próprio para arquivo dos materiais / informações / 

j) legislação / decisões / actas, de consulta acessível a toda a comunidade 

educativa 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÔES ESPECÍFICAS 

 

SECÇÃO I 

Jardins-de-infância 
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Artigo 269º 

Inscrições nos jardins-de-infância 

1. A Matrícula no Jardim-de-infância é facultativa, a partir dos três anos de 

idade e da responsabilidade do Encarregado de Educação. As matrículas  

decorrerão do início de Janeiro até 20 de Junho do ano lectivo anterior 

àquele a que a inscrição respeita. 

2. A Matricula é apresentada no agrupamento de escolas da área de 

residência da criança ou da área de actividade profissional dos pais ou 

encarregados de educação, 

3. Serão solicitados os seguintes elementos: 

a) Ficha de Inscrição  

b) Boletim de Nascimento  

c) Boletim de vacinas actualizado  

d) Cartão de utente do Serviço de Saúde  

e) Declaração Médica (conforme disposto na alínea d), ponto 4 do artigo 

22º  do Decreto-Lei nº 542/79) 

f) Fotocópia do comprovativo de morada (recibo de água, luz, etc.)  

g) 2 Fotografias tipo passe 

 

Artigo 270º 

 Prioridades 

1. Na admissão de crianças nos jardins-de-infância pertencentes à rede 

pública devem ser observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

a) 1ºcrianças mais velhas contando-se a idade, para o efeito, 

sucessivamente em anos, meses e dias, conforme disposto na alínea b) 

do artigo 24º do Decreto-lei nº542/79; 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 251 

b) 2º Em caso de empate, serão observadas as prioridades definidas no 

Despacho nº 8493/2004 de 17 de Abril. 

2. De acordo com as prioridades definidas nos números anteriores, serão 

afixadas, até 31 de Julho, a  lista ordenada das crianças admitidas: 

3. Após afixação das listas, haverá um prazo de  cinco dias para eventuais 

reclamações às listas publicitadas, devidamente fundamentadas, a 

apresentar na sede do Agrupamento. 

4. As vagas que venham a surgir serão preenchidas pelas crianças que 

constam da lista de espera. 

 

Artigo 271º 

Horários e funcionamento  

1. Os horários de funcionamento dos jardins-de-infância são definidos 

anualmente, tendo em conta as especificidades de cada estabelecimento, e 

ouvidos os encarregados de educação.  

2. Acompanhamento das crianças à sala de actividades 

a) Tendo em conta as características dos edifícios dos jardins-de-infância, 

as crianças serão acompanhadas à sala de actividade pela auxiliar de 

acção educativa ou pelos encarregados de educação, conforme o 

estabelecido em cada regimento interno.  

b) No pré-escolar só é permitida a saída das crianças com o encarregado 

de educação ou mediante autorização do mesmo, por escrito, com a 

pessoa que ele indicar 

3. Material necessário: 

No início de cada ano escolar, será solicitado aos encarregados de 

educação, um bibe e um boné, devidamente identificados.  

4. Uso de medicamentos 
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Sempre que necessário e se justificar, a educadora ou a auxiliar, poderão 

administrar medicamentos às crianças de acordo com os seguintes 

condicionalismos: 

a) Fotocópia da receita médica; 

b) Informação escrita com o nome, hora e quantidade. 

5. Em caso de doença ou febre imprevista, o encarregado de educação será 

contactado, e deverá providenciar, a retirada da criança da sala de 

actividades. 

6. Visitas de estudo/passeios escolares 

a) Só poderão participar nas visitas de estudo as crianças com autorização 

escrita dos encarregados de educação; 

b) Atendendo ao número de salas de actividade e ao rácio criança/adulto, 

será definido o número de adultos acompanhantes. 

 

Secção II 

Escolas do 1º ciclo do ensino básico 

 

Artigo 272º 

 Matrículas no Ensino Básico – 1º ciclo 

1. A matrícula em conformidade com a lei confere o estatuto de aluno, o qual 

compreende os direitos e deveres consagrados na Lei nº 30/2002 de 20 de 

Dezembro, com a redacção dada pela Lei 3/2008 de 18 de Janeiro, para 

além dos resultantes do regulamento interno da escola, bem como a 

sujeição ao poder disciplinar. 

a) A matrícula far-se-á de acordo com a legislação em vigor. 

b) A matrícula é solicitada pelo Encarregado de Educação e efectuar-se-á  
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dentro dos prazos previstos na lei 

c) A renovação da matrícula é da responsabilidade do professor titular de 

turma e realiza-se no final do ano lectivo; 

d) Têm direito a frequentar a escola os alunos dentro da escolaridade 

obrigatória residentes nas áreas de influência  dos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento, definidas com a autarquia, ou cujos Pais 

/Encarregados de Educação nela exerçam actividade profissional; 

2. A capacidade existente no agrupamento para matrículas ou renovação de 

matrícula é preenchida cumprindo-se o disposto no despacho nº 

13170/2009 

 

Artigo 273º 

Antecipação de matrícula 

1. A requerimento fundado subscrito pelo encarregado de educação e dirigido 

ao Director Regional de Educação pode ser autorizada a matrícula das 

crianças que completem cinco anos de idade antes do início do ano escolar; 

2. O requerimento a que se refere o número anterior é instruído com relatório 

de avaliação psico-pedagógica, elaborado por serviços especializados ou 

especialista da área de educação credenciados pela Direcção Regional de 

Educação, no qual se conclua pela existência de precocidade excepcional, 

a nível do desenvolvimento global, e que justifique ser adequada a mediada 

solicitada; 

3. O requerimento será deferido sempre que existam vagas sobrantes após a 

integração das crianças dentro da escolaridade obrigatória 

 



 
AGRUPAMENTO DE JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS PROFESSOR GALOPIM DE CARVALHO 

Regulamento Interno 254 

Artigo 274º 

Horário e funcionamento 

1. O horário das EB1s, serão definidos anualmente, em resultado do número 

de turmas e das instalações físicas, nos termos da legislação em vigor, bem 

como as actividades de enriquecimento curricular. 

2. As crianças serão acompanhadas à sala de aula pela auxiliar de acção 

educativa ou pelo professor titular de turma, conforme o estabelecido em 

cada regimento interno.  

3. A vigilância dos recreios será efectuada pelo pessoal docente e não 

docente ,segundo escalas previamente aprovadas  e de acordo com os 

espaços físicos e  o pessoal disponível de cada estabelecimento de ensino. 

 

Artigo 275º 

Matrícula na Escola Básica 2,3 

1. .A capacidade existente no agrupamento para matrículas ou renovação de 

matrícula é preenchida cumprindo-se o disposto no despacho nº 

13170/2009 

2. .Na transição de 4º para o 5º ano, e nos anos subsequentes a actualização 

de dados é feita com a participação do Encarregado de Educação, o qual 

deve verificar se os dados referentes a morada e contactos telefónicos se 

encontram correctamente escritos, e decidir sobre as disciplinas de opção, 

assinando o Boletim de Renovação de Matrícula; 

3. Têm direito a frequentar a escola os alunos dentro da escolaridade 

obrigatória, residentes nas áreas de influência  dos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento, definidas com a autarquia,ou cujos Pais 

/Encarregados de Educação nela exerçam actividade profissional; na 

entrada para o 5º ano têm prioridade os candidatos que frequentaram o 4º 

ano nas escolas do Agrupamento; 
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4. Podem ainda frequentar a escola alunos fora da escolaridade obrigatória, 

desde que haja vaga. 

 

 

CAPÍTULO XI 

RELAÇÕES DO AGRUPAMENTO COM A COMUNIDADE 

 

Artigo 276º 

Princípios gerais 

1. Todas as actividades educativas, promovidas pelo Agrupamento e nele 

desenvolvidas, devem ser de natureza integradora, relativamente ao meio 

envolvente e constituir  objectivos do Projecto Educativo  

2. As relações entre o Agrupamento e qualquer pessoa ou instituição da 

comunidade, deverão enquadrar-se nos normativos em vigor . 

3. No âmbito das suas competências e no uso da autonomia que lhe é 

conferida, o Agrupamento poderá: 

a) Estabelecer parcerias; 

b) Ceder a utilização de equipamentos e instalações pertencentes ao 

Agrupamento. 

 

Artigo 277º  

Parcerias 

1. O estabelecimento de parcerias e protocolos, enquanto estratégia de 

implementação do Projecto Educativo e do Plano Anual de Actividades do 

Agrupamento, terá como objectivos: 

a) Reforçar as relações entre a escola e o meio; 

b) Contribuir para uma formação integral das crianças e jovens; 
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c) Desenvolver competências e atitudes, 

d) Promover a troca de experiências educativas; 

e) Favorecer a modernização educativa e administrativa. 

2. São potenciais parceiros do Agrupamento, outras escolas, as diferentes 

associações, as autarquias, entidades económicas, sociais e culturais e 

outras instituições públicas e/ou privadas que de alguma forma se 

relacionem com a comunidade escolar, privilegiando-se as pertencentes à 

área geográfica onde o Agrupamento se insere. 

3. O desenvolvimento das parcerias e protocolos obedecem aos seguintes 

princípios: 

a) As partes constituintes devem ser ouvidas sempre que as actividades ou 

acordos o justificarem; 

b) O Agrupamento, através dos seus legítimos representantes, tem poder 

de decisão nos compromissos a assumir; 

c) Nestes acordos, a formação das crianças e jovens impõe-se a quaisquer 

outros interesses 

 

Artigo 278º 

Cedência de utilização de equipamentos 

1. No âmbito do intercâmbio com outras instituições socioculturais da 

comunidade, o Agrupamento poderá ceder, temporariamente, a utilização 

de equipamentos. 

2. Essa cedência não poderá nunca fazer-se com prejuízo da normal utilização 

daqueles pela comunidade escolar. 

3. O pedido de cedência deverá ser apresentado pela entidade interessada, 

através de requerimento escrito dirigido à Director e apresentado com a 

antecedência mínima de dois dias úteis. 
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4. Compete ao Director, ouvido o Coordenador de Estabelecimento no caso da 

Educação Pré-escolar e do 1º CEB, decidir da cedência ou não dos 

equipamentos do Agrupamento, em conformidade com o disposto neste 

regulamento. 

5. Os equipamentos cedidos deverão ser impreterivelmente devolvidos dentro 

do prazo estabelecido, no exacto estado de conservação em que foram 

entregues. 

6. O beneficiário da cedência dos equipamentos responde por todos os danos 

neles causados, decorrentes da respectiva utilização. 

 

Artigo 279º 

Cedência da utilização das instalações 

1. Sem prejuízo da normal utilização pela comunidade escolar, o Agrupamento 

poderá ceder, temporariamente, a utilização das suas instalações. 

2. O pedido de cedência deverá ser apresentado pela entidade interessada, 

através de requerimento escrito dirigido o Director e apresentado com a 

antecedência mínima de cinco dias úteis. 

3. Compete à Director, ouvido o Coordenador de Estabelecimento no caso da 

educação Pré-escolar e do 1º CEB, decidir da cedência ou não das 

instalações do Agrupamento, em conformidade com o disposto neste 

regulamento. 

4. Após a utilização das instalações, a respectiva limpeza e arrumação é da 

responsabilidade dos beneficiários da cedência 

5. Os beneficiários da cedência das instalações são responsáveis por todos os 

danos causados ou prejuízos verificados – incluindo os espaços 

envolventes – decorrentes da respectiva utilização.  

6. A cedência da utilização das instalações da Escola / Agrupamento, terá 

como contrapartida o pagamento de uma compensação pecuniária a 

ingressar no orçamento de receitas próprias. 
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7. No início de cada ano civil e sob proposta da Director, o Conselho 

Administrativo estabelecerá uma tabela de preços mínimos a cobrar pela 

cedência das instalações, podendo ser aí indicados valores inferiores a 

cobrar em situações especiais, nomeadamente em caso de cedência a 

instituições de carácter social não lucrativo. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 280º 

Regime subsidiário 

Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado no Regime de 

Autonomia e Gestão e demais legislação aplicável bem como neste 

Regulamento Interno, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do 

Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 281º 

Responsabilidade Civil 

A aplicação de medida educativa disciplinar não isenta o aluno e o respectivo  

representante legal da responsabilidade civil por danos causados ao lesado. 

 

Artigo 282º  

Acumulação de cargos 

Os representantes no Conselho Geral não podem integrar a Direcção 

Executiva nem o Conselho Pedagógico e vice-versa, salvaguardando as 

situações previstas na Lei. 
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Artigo 283º 

Normas transitórias /omissões 

1. As dúvidas surgidas na interpretação deste Regulamento Interno serão 

resolvidas: 

a) Pelo Director; 

b) Pelas Entidades Superiores. 

2. Nas dúvidas surgidas em matéria disciplinar serão esclarecidas de acordo 

com o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 

Central, Regional e Local. 

3. As dúvidas surgidas em matéria disciplinar no que respeita aos alunos 

serão esclarecidas de acordo com a Lei 30/2002 de 20 de Dezembro com a 

redacção dada pela Lei nº 3/2008 de 18 de Janeiro.   

4. Em tudo o que não se encontrar neste Regulamento serão subsidiariamente 

aplicáveis as disposições do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 284º 

Original 

O original do Regulamento Interno encontra-se à guarda do Director, existindo 

cópias no Centro de Recursos, nos Serviços de Administração Escolar, em 

todos os estabelecimentos do Agrupamento, à disposição de toda a 

comunidade educativa.  

 

Artigo 285º 

Revisão do Regulamento Interno 

1. De acordo com o disposto no artigo 65º do Decreto-Lei 75/2008 de 22 de 

Abril, este Regulamento poderá ser revisto ordinariamente no quarto ano 

após a sua aprovação e extraordinariamente a todo o tempo por 
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deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos 

membros em efectividade de funções.  

2. Todos os sectores do Agrupamento devem ser auscultados relativamente 

às propostas de alteração do presente regulamento, sempre que estas lhe 

digam directamente respeito. 

 

Artigo 286º 

Divulgação do regulamento interno 

1. O Regulamento Interno deverá ser divulgado a todos os membros da 

comunidade educativa, no início de cada ano lectivo. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o regulamento interno estará 

disponível on-line, na página Web do agrupamento, encontrando-se ainda 

disponível para consulta em todos os jardins-de-infância e escolas do 

Agrupamento, nos serviços de administração escolar, e no BE/CRE.. 

3. Compete ao Director proceder à divulgação do regulamento interno, de 

acordo com o referido nos pontos anteriores. 

 

Artigo 287º 

Comissão administrativa provisória 

1. Nos casos em que não seja possível realizar as operações conducentes ao 

procedimento concursal para recrutamento do director, que o procedimento 

concursal tenha ficado deserto ou que todos os candidatos tenham sido 

excluídos, a sua função é assegurada por uma comissão administrativa 

provisória constituída por três docentes, nomeada pelo director regional de 

educação respectivo, pelo período máximo de um ano escolar. 

2. O director e o conselho administrativo exercem as suas competências no 

respeito pelos poderes próprios da administração educativa e da 

administração local. 
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3. Compete às entidades da administração educativa ou da administração 

local, em conformidade com o grau de transferência efectiva verificado, 

assegurar o apoio técnico-jurídico legalmente previsto em matéria de gestão 

educativa. 

 

Artigo 288º 

Mandatos de substituição 

Os titulares dos órgãos previstos no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, e 

no presente regulamento, eleitos ou designados em substituição de anteriores 

titulares, terminam os seus mandatos na data prevista para a conclusão do 

mandato dos membros substituídos. 

 

Artigo 289º 

Outras disposições 

1. A aprovação do presente regulamento interno pelo Conselho Geral 

vinculará todos os elementos da comunidade educativa ao seu 

cumprimento. 

2. A divulgação do presente regulamento será feita de modo a ser garantido o 

seu perfeito conhecimento a todos os elementos da comunidade educativa 

3. O cumprimento das disposições constantes do presente regulamento será 

elemento referencial na avaliação dos elementos da comunidade escolar. 

4. Nada do que conste do presente regulamento pode contrariar a legislação 

em vigor. 

 

Artigo 290º 

Entrada em funcionamento do Regulamento Interno 

O presente regulamento interno entrará em vigor após a sua aprovação pelo 

Conselho Geral. 
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Este Regulamento foi aprovado em reunião do Conselho Geral em 20/12/2010 

 

Presidente do Conselho Geral: Maria Amélia da Silva Dias 

 

Director: Maria de Fátima da Silva Fernandes 


