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CAPÍTULO I – DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Artigo 1.º - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TELHEIRAS 

1. O Agrupamento de Escolas de Telheiras, adiante designado por Agrupamento, é uma unidade organizacional, 
dotada de órgãos próprios de administração e gestão, integrando estabelecimentos públicos de educação pré-
escolar e dos três ciclos do ensino básico, a partir de um projecto pedagógico comum, com vista à realização das 
finalidades seguintes: 

a) Favorecer um percurso escolar sequencial e articulado dos alunos nos estabelecimentos de educação e 
ensino que o integram; 

b) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que o integram e o aproveitamento racional dos 
recursos; 

c) Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão comum aos estabelecimentos 
de educação e de ensino que o integram; 

d) Valorizar e enquadrar experiências em curso. 

2. O Agrupamento situa-se em Lisboa, na freguesia do Lumiar e é constituído pelos seguintes estabelecimentos 
públicos de educação e de ensino: 

a) Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância do Lumiar, Alto da Faia; 
b) Escola Básica do 1.º Ciclo de Telheiras; 
c) Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Telheiras N.º 1; 
d) Jardim de Infância de Telheiras. 

 

Artigo 2.º - ESCOLA SEDE 

O Agrupamento tem sede na Escola Básica dos  2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico de Telheiras N.º 1, que se situa 
na Rua Professor Mário Chicó, 1600 – 645 Lisboa. 

 

Artigo 3.º - REGIME E OBJECTIVOS 

As escolas do Agrupamento funcionam em regime diurno e integram a educação pré-escolar e os 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico, nos termos e com os objectivos definidos pela lei. 

 

Artigo 4.º - ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Regulamento Interno, elaborado nos termos do disposto no Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão das Escolas, aprovado pelo Decreto-Lei N.º 75/2008, de 22 de Abril, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
N.º 24/99, de 22 de Abril, seguidamente designado por Regime de Autonomia, Administração e Gestão, aplica-se, 
nos estabelecimentos de educação e de ensino que integram o Agrupamento, a alunos, a docentes, a não 
docentes, a pais e encarregados de educação, bem como aos órgãos de administração e gestão, às estruturas de 
orientação e de apoio educativo, a todos os serviços, aos visitantes e a outros utilizadores, mesmo que ocasionais. 

 

Artigo 5.º - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ADMINISTRAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Na administração do Agrupamento são observados os seguintes princípios orientadores: 
a) Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de modo adequado às 

características específicas dos vários níveis de educação e de ensino; 
b) Primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa; 
c) Representatividade dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, garantida pela eleição 

democrática de representantes da comunidade educativa; 
d) Responsabilização do Estado e dos diversos intervenientes no processo educativo; 
e) Estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de mecanismos de comunicação e 

informação; 
f)   Transparência dos actos de administração e gestão. 
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Artigo 6.º - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO 

1. A administração e gestão do Agrupamento são asseguradas por órgãos próprios, os quais orientam a sua acção 
segundo os princípios fixados na lei e no Regulamento Interno. 

2. A autonomia de administração e gestão do Agrupamento e de criação e desenvolvimento do respectivo Projecto 
Educativo pressupõe a responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa pela salvaguarda efectiva 
do direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso escolares, pela prossecução integral 
dos objectivos do referido Projecto Educativo, incluindo os de integração socio-cultural e os de integração dos 
alunos portadores de deficiência, e pelo desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os 
valores da pessoa humana, da democracia e do exercício responsável da liberdade individual. 

3. Enquanto espaço colectivo de salvaguarda efectiva do direito à educação, o Agrupamento é insusceptível de 
transformação em objecto de pressão para a prossecução de interesses particulares, devendo os pressupostos do 
seu bom funcionamento ter carácter de prioridade. 

4. A comunidade educativa referida no n.º 2 integra, sem prejuízo dos contributos de outras entidades, os alunos, 
os pais e encarregados de educação, os docentes e não docentes, as autarquias locais e os serviços da 
administração central e regional com intervenção na área da educação, nos termos das respectivas 
responsabilidades e competências. 
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CAPÍTULO II – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

SECÇÃO 1 – CONSELHO GERAL 

 

Artigo 7.º - DEFINIÇÃO 

1. O Conselho Geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 
actividade do Agrupamento, assegurando a participação e a representação da comunidade educativa, nos termos e 
para os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, com respeito pelos princípios 
consagrados na Constituição da República Portuguesa, na Lei de Bases do Sistema Educativo e na demais 
legislação aplicável. 

2. O Conselho Geral integra representantes dos docentes, dos pais e encarregados de educação, dos não docentes, 
da autarquia local, bem como da comunidade local. 

 

Artigo 8.º - COMPOSIÇÃO 

1. O número total de membros do Conselho Geral é de dezanove, sendo sete docentes, dois não docentes, seis 
representantes dos pais e encarregados de educação, dois representantes do município de Lisboa e dois 
representantes da comunidade local. 

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

Artigo 9.º - COMPETÊNCIAS 

1. Compete ao Conselho Geral: 
a) Eleger o respectivo presidente, de entre os seus membros; 
b) Eleger o Director, nos termos do presente regulamento; 
c) Aprovar o Projecto Educativo do agrupamento e acompanhar e avaliar a sua execução; 
d) Aprovar o Regulamento Interno do agrupamento; 
e) Aprovar os planos anual e plurianual de actividades, verificando da sua conformidade com o Projecto 

Educativo; 
f)    Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de actividades; 
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia, considerando o parecer do Conselho Pedagógico; 
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
i)    Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, das actividades no domínio da acção social 

escolar, propostas pelo Director; 
j)   Aprovar o relatório de contas de gerência; 
k) Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação do agrupamento; 
l)   Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 
m) Acompanhar a acção dos demais órgãos de administração e gestão; 
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 
o) Definir os critérios para a participação da escola em actividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas; 
p) Aprovar o respectivo regimento de funcionamento nos primeiros trinta dias do seu mandato e as 

respectivas alterações posteriores. 

2. O presidente do Conselho Geral é eleito por maioria absoluta dos votos dos seus membros em efectividade de 
funções. 

3. No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos restantes órgãos, 
nomeadamente ao Director, ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Administrativo, as informações necessárias 
para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do agrupamento, bem como de lhes 
dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do Projecto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de 
Actividades. 
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Artigo 10.º - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES 

1. Os representantes dos docentes e dos não docentes no Conselho Geral são eleitos separadamente pelos 
respectivos corpos. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia-geral de pais e encarregados 
de educação do agrupamento, sob proposta das respectivas organizações representativas, sendo dois da Escola 
Básica 2.3 de Telheiras, um de cada ciclo de ensino, um da Escola Básica do 1.º Ciclo de Telheiras, um do Jardim 
de Infância de Telheiras, um da Escola Básica do Alto da Faia e um do Jardim de Infância do Alto da Faia, devendo 
essa eleição também reportar-se aos respectivos representantes suplentes em igual número aos membros 
efectivos. 

3. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal. 

4. Os representantes da comunidade local são indicados pelas mesmas. 
5. As instituições ou as organizações da comunidade local são contactadas pelo Conselho Geral, com vista a aferir 
da sua disponibilidade para nele participarem. 

6. O presidente do Conselho Geral, até 60 dias antes da tomada de posse do novo Conselho Geral, solicita à 
autarquia local a designação dos respectivos representantes. 

 

Artigo 11.º - ELEIÇÕES 

1. As eleições dos docentes e dos não docentes decorrem de forma independente. 

2. As listas devem conter a indicação dos nomes dos candidatos e, em igual número, dos candidatos a membros 
suplentes. 

3. O processo eleitoral para o Conselho Geral realiza-se por sufrágio directo e secreto. 

4. O presidente do Conselho Geral, nos 90 dias anteriores ao termo do seu mandato, convoca as assembleias 
eleitorais para a designação dos representantes dos docentes e dos não docentes. 

5. As convocatórias das assembleias eleitorais mencionam as normas do processo eleitoral, os locais de afixação 
das listas de candidatos, a hora e o local ou os locais do escrutínio e são afixadas nos lugares habituais. 

6. Os docentes e os não docentes reúnem em separado, até oito dias antes da data de realização das assembleias 
eleitorais, para decidir da composição das respectivas mesas eleitorais, as quais serão constituídas por um 
presidente e dois secretários, eleitos individualmente. 

7. As urnas mantêm-se abertas durante oito horas, a menos que todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais 
tenham votado antes de decorrido esse tempo. 

8. A abertura das urnas é efectuada perante a respectiva mesa eleitoral, lavrando-se acta, a qual será assinada 
pelos elementos integrantes da mesa. 

9. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da média 
mais alta de Hondt. 

 

Artigo 12.º - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS DOCENTES 

1. A organização do processo eleitoral para os representantes dos docentes no Conselho Geral, obedece aos 
seguintes requisitos: 

a) Os representantes dos docentes candidatam-se à eleição, através de listas, integrando 
obrigatoriamente: um elemento representante do pré-escolar, dois elementos representantes dos 
professores do 1.º ciclo, dois elementos representantes dos professores do 2.º ciclo e dois elementos 
representantes dos professores do 3.º ciclo do ensino básico; 

b) As listas dos docentes são rubricadas pelos respectivos candidatos que assim confirmam a sua 
candidatura; 

c) As listas são entregues, até 15 dias antes da data marcada para a assembleia eleitoral, ao Presidente do 
Conselho Geral, o qual, imediatamente, as rubrica e faz afixar nos locais mencionados na convocatória 
da respectiva assembleia eleitoral; 

d) Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanhar todos os actos da eleição; 
e) Sempre que, na aplicação do método referido no n.º 9 do artigo anterior, não resultar a eleição de, pelo 

menos, um educador de infância, um professor do 1.º ciclo e um professor dos 2.º ou 3.º ciclos, o último 
mandato da lista mais votada é atribuído ao primeiro candidato que reúna tal requisito; 

f)   Os resultados da assembleia eleitoral são transcritos na respectiva acta, a qual será assinada pelos 
membros da mesa. 
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2. Não havendo apresentação de listas de candidatos, o presidente do Conselho Geral convoca novo processo 
eleitoral, com carácter de urgência, que deve realizar-se nos 5 dias úteis subsequentes a essa convocatória. 

 

Artigo 13.º - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS NÃO DOCENTES 

1. A organização do processo eleitoral para os representantes dos não docentes no Conselho Geral, obedece aos 
seguintes requisitos: 

a) Os representantes dos não docentes candidatam-se à eleição através de listas, formadas por dois 
elementos representantes dos não docentes do agrupamento; 

b) As listas dos não docentes são rubricadas pelos respectivos candidatos que assim confirmam a sua 
candidatura; 

c) As listas são entregues, até aos 15 dias anteriores à data marcada para a assembleia eleitoral, ao 
presidente do Conselho Geral, o qual imediatamente as rubrica e faz afixar nos locais mencionados na 
convocatória da respectiva assembleia eleitoral; 

d) Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanhar todos os actos da eleição; 
e) Os resultados da assembleia eleitoral são transcritos na respectiva acta, a qual é assinada pelos 

membros da mesa. 

2. Não havendo apresentação de listas de candidatos, o presidente do Conselho Geral convoca novo processo 
eleitoral, com carácter de urgência, que deve realizar-se nos 5 dias úteis subsequentes a essa convocatória. 

 

Artigo 14.º - PRODUÇÃO DE EFEITOS 

1. As actas das assembleias eleitorais são entregues, nos 3 dias subsequentes ao da realização da eleição, ao 
presidente do Conselho Geral, o qual as remeterá de imediato, acompanhadas dos documentos de designação dos 
representantes dos pais e encarregados de educação e da autarquia local, ao Director Regional de Educação de 
Lisboa. 

2. O presidente do Conselho Geral, nos 7 dias subsequentes ao envio da documentação referida no número 
anterior, dá posse aos elementos eleitos ou designados e convoca a primeira reunião do Conselho Geral com a 
nova composição. 

 

Artigo 15.º - 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 tem a duração de dois anos escolares, 
ainda que um deles possa não ser cumprido na sua totalidade. 

3. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, perderem a qualidade que 
determinou a respectiva eleição ou designação. 

4. 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. 

 

Artigo 16.º - FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho Geral funcionará de acordo com o seu regimento. 

2. Na primeira reunião os membros do Conselho Geral elegem o respectivo presidente de entre os seus membros. 

3. O Conselho Geral elegerá de entre os seus membros, um 1.º secretário, que substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos, e um 2.º secretário, que constituem a mesa do Conselho Geral. 

4. O Conselho Geral reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que seja 
convocado pelo respectivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
efectividade de funções ou por solicitação do Director. 

5. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação de todos os seus 
membros. 
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Artigo 17.º - CONVOCATÓRIAS 

1. As reuniões do Conselho Geral de carácter ordinário devem ser convocadas pelo presidente com uma 
antecedência mínima de cinco dias úteis. 

2. As reuniões do Conselho Geral de carácter extraordinário devem ser convocadas pelo presidente com uma 
antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

3. Em qualquer dos casos a convocatória deve ser sempre pessoal e acompanhada pela ordem de trabalhos. 
 

Artigo 18.º - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE LOCAL 

1. O presidente do Conselho Geral, nos 30 dias anteriores ao termo do seu mandato, contacta as instituições ou 
organizações da comunidade local, com vista a aferir da sua disponibilidade para nele participarem. 

2. Na primeira reunião do Conselho Geral, o presidente deve submeter à apreciação os resultados dos contactos já 
desenvolvidos para designação dos representantes da comunidade local, procedendo-se à respectiva cooptação. 

3. Os representantes da comunidade local, quando se trate de representantes de instituições ou organizações são 
indicados pelas mesmas na sequência do convite efectuado pelo presidente do Conselho Geral. 

 

SECÇÃO 2 – DIRECÇÃO EXECUTIVA 

 

Artigo 19.º - DIRECÇÃO EXECUTIVA 

A direcção executiva do Agrupamento é assegurada por um Director, que é o órgão de administração e gestão do 
agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 
 

Artigo 20.º - SUBDIRECTOR E ADJUNTOS DO DIRECTOR 

O Director é coadjuvado por um Subdirector e por três Adjuntos. 
 

Artigo 21.º - COMPETÊNCIAS DO DIRECTOR 

1. Compete ao Director: 
a) Representar o Agrupamento; 
b) Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação aos docentes e não 

docentes; 
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 
d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho dos docentes; 
e) Proceder à avaliação de desempenho dos não docentes. 

2. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao Director: 
a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 
b) Elaborar o Projecto de Orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho 

Geral; 
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
d) Distribuir o serviço docente e não docente; 
e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar; 
f)    Designar os coordenadores dos departamentos curriculares e os directores de turma bem como outros 

cargos de gestão intermédia; 
g) Planear e assegurar a execução das actividades no domínio da acção social escolar, em conformidade 

com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 
i)    Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e 

instituições de formação, autarquias e colectividades, em conformidade com os critérios definidos pelo 
Conselho Geral nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 9.º; 

j)   Proceder à selecção e recrutamento dos docentes, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 
k) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos;  

3. Compete ao Director submeter à aprovação do Conselho Geral o Projecto Educativo elaborado pelo Conselho 
Pedagógico. 
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4. Compete também ao Director, ouvido o Conselho Pedagógico: 
a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: 

i) As alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento; 
ii) Os Planos Anual e Plurianual de Actividades; 
iii) O Relatório Anual de Actividades; 
iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de actualização dos docentes e não docentes, consultando também, no 
último caso, a Câmara Municipal de Lisboa. 

5. O Director exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa e pela Câmara 
Municipal de Lisboa. 

6. O Director pode delegar no Subdirector e nos Adjuntos as competências referidas nos números anteriores. 

7. Nas suas faltas e impedimentos, o Director é substituído pelo Subdirector. 
 

Artigo 22.º - RECRUTAMENTO 

1. O Director é eleito pelo Conselho Geral. 

2. Para recrutamento do Director, desenvolve-se um procedimento concursal, prévio à eleição, nos termos dos 
artigos seguintes. 

3. Para o efeito de recrutamento do Director, podem ser opositores ao procedimento concursal prévio à eleição 
pelo Conselho Geral os seguintes docentes: 

a) Docentes de carreira do ensino público; 
b) Docentes profissionalizados com contrato por tempo indeterminado do ensino particular e cooperativo. 

4. Os docentes referidos no número anterior devem contar, pelo menos, cinco anos de serviço e qualificação para o 
exercício das funções de administração e gestão escolar. 

5. Consideram-se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão escolar os docentes que 
preencham uma das seguintes condições: 

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 56.º 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-presidente do conselho executivo, director executivo 
ou Adjunto do Director Executivo, ou membro do conselho directivo, nos termos da lei. 

c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como director ou director pedagógico de 
estabelecimento do ensino particular e cooperativo. 

6. O Subdirector e os Adjuntos são nomeados pelo Director de entre docentes dos quadros de nomeação definitiva 
que contem pelo menos cinco anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no Agrupamento. 

7. Consideram -se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão escolar os docentes que 
preencham uma das seguintes condições: 

a) Sejam detentores, com aproveitamento, de um curso de formação especializada em Administração 
Escolar ou Administração Educacional; 

b) Sejam possuidores do grau de mestre ou de doutor nas áreas referidas na alínea anterior; 
c) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no exercício dos seguintes 

cargos: 
i) Director, subdirector ou Adjunto do Director, nos termos do regime previsto no Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de Abril; 
ii) Presidente, vice -presidente, director ou Adjunto do Director, nos termos do regime previsto no 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, alterado, por ratificação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 
22 de Abril; 

iii) Director executivo e Adjunto do Director Executivo, nos termos do regime previsto no Decreto-Lei n.º 
172/91, de 10 de Maio; 

iv) Membro do conselho directivo, nos termos do regime previsto no Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de 
Outubro; 

d) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como director ou director pedagógico de 
estabelecimento do ensino particular e cooperativo. 
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Artigo 23.º - DECISÃO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

1. Não sendo ou não podendo ser aprovada pelo Conselho Geral a recondução do Director cessante, o Conselho 
Geral delibera a abertura do procedimento concursal até 60 dias antes do termo do mandato daquele. 

2. O procedimento concursal é obrigatório, urgente e de interesse público. 
 

Artigo 24.º - MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 27.º, os métodos utilizados para a avaliação das candidaturas são 
aprovados pelo Conselho Geral, sob proposta da comissão especialmente designada para a sua apreciação. 

 

Artigo 25.º - AVISO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

1. O procedimento concursal é aberto no Agrupamento por aviso publicitado do seguinte modo: 
a) Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República e divulgado em órgão de imprensa de expansão 

nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário da República em que o referido aviso se 
encontra publicado. 

b) Em local apropriado das instalações do Agrupamento; 
c) Na página electrónica do Agrupamento e na da Direcção Regional de Educação de Lisboa; 

2. O aviso de abertura do procedimento contém, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 
a) O Agrupamento de escolas para que é aberto o procedimento; 
b) Os requisitos de admissão ao procedimento fixados no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, e na 

portaria n.º 604/2008; 
c) A entidade a quem deve ser apresentado o pedido de admissão ao procedimento, com indicação do 

respectivo prazo de entrega, forma de apresentação, documentos a juntar e demais elementos 
necessários à formalização da candidatura; 

d) Os métodos utilizados para a avaliação da candidatura. 
 

Artigo 26.º - CANDIDATURA 

1. O pedido de admissão ao procedimento é efectuado por requerimento e é acompanhado, para além de outros 
documentos exigidos no aviso de abertura, pelo curriculum vitae e por um projecto de intervenção no 
Agrupamento. 

2. No projecto de intervenção os candidatos identificam os problemas, definem os objectivos e estratégias e 
estabelecem a programação das actividades que se propõem realizar no mandato. 

3. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do currículo, com excepção daqueles que se 
encontrem arquivados no respectivo processo individual e este se encontre no Agrupamento. 

 

Artigo 27.º - AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

1. As candidaturas são apreciadas por uma comissão especialmente designada para o efeito pelo Conselho Geral. 

2. Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão referida no número anterior procede ao exame dos 
requisitos de admissão ao concurso, excluindo os candidatos que os não tenham cumprido, sem prejuízo da 
aplicação do artigo 76.º do Código do Procedimento Administrativo. 

3. A comissão que procede à apreciação das candidaturas, além de outros elementos fixados no aviso de abertura, 
considera obrigatoriamente: 

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de apreciação da sua 
relevância para o exercício das funções de director e o seu mérito; 

b) A análise do projecto de intervenção no Agrupamento; 
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato. 

4. Após a apreciação dos elementos referidos no número anterior, a comissão elabora um relatório de avaliação 
dos candidatos, que é presente ao Conselho Geral, fundamentando, relativamente a cada um, as razões que 
aconselham ou não a sua eleição. 

5. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em apreciação, a comissão não pode, 
no relatório previsto no número anterior, proceder à seriação dos candidatos. 

6. A comissão pode considerar no relatório de avaliação que nenhum dos candidatos reúne condições para ser 
eleito. 
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Artigo 28.º - APRECIAÇÃO PELO CONSELHO GERAL 

1. Após a entrega do relatório de avaliação ao Conselho Geral, este realiza a sua discussão e apreciação, podendo, 
antes de proceder à eleição, efectuar a audição dos candidatos. 

2. A audição dos candidatos realiza-se por deliberação do Conselho Geral tomada por maioria dos presentes ou a 
requerimento de pelo menos um terço dos seus membros em efectividade de funções. 

3. A audição dos candidatos, a realizar -se, será sempre oral. 

4. A notificação da realização da audição dos candidatos e a respectiva convocatória são feitas com a antecedência 
de, pelo menos, oito dias úteis. 

5. Na audição podem ser apreciadas todas as questões relevantes para a eleição. 

6. A falta de comparência dos interessados à audição não constitui motivo do seu adiamento, podendo o Conselho 
Geral, se não for apresentada justificação da falta, apreciar essa conduta para o efeito do interesse do candidato 
na eleição. 

7. Da audição é lavrada acta contendo a súmula do acto. 
 

Artigo 29.º - ELEIÇÃO 

1. 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. 

2. 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. 

3. O resultado da eleição do Director é homologado pelo Director Regional de Educação respectivo nos 10 dias 
úteis posteriores à sua comunicação pelo Presidente do Conselho Geral, considerando-se após esse prazo 
tacitamente homologado. 

4. A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos regulamentos, designadamente 
do procedimento eleitoral. 

 

Artigo 30.º - POSSE 

1. O Director toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à homologação dos resultados 
eleitorais pelo Director Regional de Educação. 

2. O Director designa o Subdirector e os seus Adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a sua tomada de posse. 

3. O Subdirector e os Adjuntos do Director tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua designação pelo Director. 
 

Artigo 31.º - 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 sua recondução do 
Director ou a abertura do procedimento 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 tendo em vista a eleição do Director. 

6. O mandato do Director pode cessar: 
a) A requerimento do interessado, dirigido ao Director Regional de Educação, com a antecedência mínima 

de 45 dias, devidamente fundamentado; 
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b) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada por maioria de dois terços dos 
membros em efectividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respectiva gestão, 
fundada em factos comprovados e informações, devidamente fundamentadas, apresentados por 
qualquer membro do Conselho Geral; 

c) Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar de 
cessação da comissão de serviço, nos termos da lei. 

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 32.º - 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 dos docentes; 
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; 
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. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Director está obrigado ao cumprimento do período normal de 
trabalho, assim como do dever geral de assiduidade. 

7. 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 33.º - DIREITOS DO DIRECTOR 

1. O Director goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes do 
Agrupamento. 

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. 

 

Artigo 34.º - DIREITOS ESPECÍFICOS 

1. 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. 

2. O Director, o Subdirector e os Adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente à categoria de 
origem, sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo exercício de função. 
 

Artigo 35.º - DEVERES ESPECÍFICOS 

Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública aplicáveis aos docentes, o 
Director, o Subdirector e os Adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres específicos: 

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

 

SECÇÃO 3 – CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Artigo 36.º - CONSELHO PEDAGÓGICO 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 
Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógicos ou didácticos, da orientação e acompanhamento dos 
alunos e da formação inicial e contínua dos docentes e não docentes. 

 

Artigo 37.º - COMPOSIÇÃO 

1. O Conselho Pedagógico é constituído por quinze elementos e tem a seguinte composição: 
a) Director; 
b) Coordenador do Departamento Curricular do Pré-Escolar; 
c) Coordenador do Departamento Curricular do 1.º Ciclo; 
d) Coordenador do Departamento Curricular de Línguas; 
e) Coordenador do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais; 
f)   Coordenador do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas; 
g) Coordenador do Departamento Curricular de Expressões; 
h) Coordenador do 1.º Ciclo; 
i)   Coordenador do 2.º Ciclo; 
j)   Coordenador do 3.º Ciclo; 
k) Coordenador da BE/CRE (Biblioteca Escolar) e Projectos; 
l)   Psicóloga; 
m) Representante dos Não Docentes; 
n) Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2.3 de Telheiras n.º 

1; 
o) Representante de uma das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Jardins de Infância e 

Escolas Básicas 1 do Agrupamento. 

2. Poderão ser convidados para as reuniões outros membros da comunidade escolar, mas sem direito a voto. 

3. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente sobre matéria de provas de 
exame ou de avaliação, apenas participam os membros docentes. 

 

Artigo 38.º - COMPETÊNCIAS 

1. As competências do Conselho Pedagógico são exercidas de acordo com as disposições constantes na legislação 
em vigor e com as definidas no âmbito do quadro de autonomia do Agrupamento de Escolas de Telheiras, as quais 
visam a concretização do Projecto Educativo do Agrupamento. 

2. Compete ao Conselho Pedagógico: 
a) Elaborar a proposta de Projecto Educativo do Agrupamento a submeter pelo Director ao Conselho Geral; 
b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de 

actividades e emitir parecer sobre os respectivos projectos; 
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de actualização dos 

docentes e não docentes; 
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 
f)    Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e 

local, bem como as respectivas estruturas programáticas; 
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 
h) Adoptar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 
i)    Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do 

Agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados 
para a formação e a investigação; 
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j)   Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 
l)   Definir os requisitos para a contratação de docentes e não docentes, de acordo com o disposto na 

legislação aplicável; 
m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações; 
n) Intervir no processo de avaliação de desempenho docente. 

 

Artigo 39.º - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS 

1. Os membros do Conselho Pedagógico são designados de acordo com o seguinte: 
a) O Director é, por inerência, presidente do Conselho Pedagógico; 
b) Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares, os Coordenadores de Ciclo e o Coordenador da 

BE/CRE e Projectos são designados pelo Director; 
c) O Representante dos Não Docentes é designado pelo Director; 
d) Os Representantes dos Pais e Encarregados de Educação são designados pelas respectivas Associações. 

2. No que concerne aos representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação, estes poderão, nos 
seus impedimentos por questões laborais, ser substituídos por outros elementos das Associações respectivas, cujos 
nomes deverão ser comunicados ao Director no início de cada ano lectivo. 

3. Nem os representantes efectivos, nem os representantes substitutos designados pelas Associações de Pais e 
Encarregados de Educação no Conselho Pedagógico podem ser membros do Conselho Geral. 

 

Artigo 40.º - FUNCIONAMENTO 

1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja 
convocado por iniciativa do respectivo presidente, a requerimento de um terço dos seus membros em efectividade 
de funções, ou sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do Director o justifique. 

2. O funcionamento do Conselho Pedagógico do Agrupamento, nomeadamente no que respeita à sua intervenção 
no processo de avaliação do desempenho dos docentes, consta do respectivo Regimento. 

 

Artigo 41.º - MANDATOS 

1. A duração dos mandatos dos membros do Conselho Pedagógico processa-se de acordo com o seguinte: 
a) Os mandatos dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares, dos Coordenadores de Ciclo, do 

Coordenador da BE/CRE e de Projectos, da Psicóloga e do Representante dos Não Docentes têm a 
duração de quatro anos e cessam com o mandato do Director; 

b) O mandato dos Representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação tem a duração de 
dois anos; 

c) Os membros representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação são substituídos no 
exercício do cargo se, entretanto, perderem a qualidade que determinou a respectiva eleição ou 
designação. 

2. Os membros do Conselho Pedagógico, à excepção dos representantes dos pais e encarregados de educação, 
podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Director. 

3. Na cessação de mandato, prevista no número anterior, o Coordenador cessante será substituído por designação 
do Director, tendo o mandato do substituto duração idêntica ao tempo que restava ao Coordenador cessante, para 
a conclusão do mesmo. 
 

SECÇÃO 4 – COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA 

 

Artigo 42.º - COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

1. A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola integrada no Agrupamento é 
assegurada por um Coordenador. 

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. 

3. O mandato do Coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 
Director. 
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4. O Coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Director. 

5. O Coordenador de Estabelecimento deverá participar nas reuniões dos departamentos do estabelecimento. 
 

Artigo 43.º - COMPETÊNCIAS 

1. Compete ao Coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar: 
a) Coordenar as actividades educativas, em articulação com o Director; 
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Director e exercer as competências que por este lhe forem 

delegadas; 
c) Transmitir as informações relativas a docentes e não docentes e aos alunos; 
d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses locais e da 

autarquia nas actividades educativas. 

2. Compete, ainda, ao Coordenador de Estabelecimento: 
a) Anotar as faltas dos docentes e não docentes no respectivo livro de ponto; 
b) Tomar decisões, em situações de emergência, sobre assuntos relacionados com o funcionamento do 

estabelecimento, delas dando de imediato conhecimento ao Director; 
c) Coordenar o trabalho dos docentes e não docentes; 
d) Zelar pela disciplina no estabelecimento; 
e) Comunicar ao Director sempre que seja detectada alguma situação irregular com os equipamentos; 
f)   Manter actualizados os planos de emergência. 

 

SECÇÃO 5 - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

Artigo 44.º - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

O Conselho Administrativo é o órgão de administração e gestão do Agrupamento com competência deliberativa em 
matéria administrativo-financeira, nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 45.º - COMPOSIÇÃO 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 
a) O Director, que preside; 
b) O Subdirector ou um dos Adjuntos do Director, por ele designado para o efeito; 
c) O Chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua. 

 

Artigo 46.º - COMPETÊNCIAS 

Compete ao Conselho Administrativo, nomeadamente: 
a) Aprovar o seu regimento de funcionamento, nos 30 dias subsequentes ao início do seu mandato; 
b) Aprovar o Projecto de Orçamento Anual do Agrupamento, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo Conselho Geral; 
c) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
d) Autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar 

a legalidade da gestão financeira do Agrupamento; 
e) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial do Agrupamento; 
f)  Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

 

Artigo 47.º - FUNCIONAMENTO 

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

2. O Conselho Administrativo reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo Director, por sua 
iniciativa ou a requerimento de um dos seus membros. 
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CAPÍTULO III – ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

SECÇÃO 1 – ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

 

Artigo 48.º - DEFINIÇÃO 

1. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica constituem formas de organização pedagógica 
do Agrupamento, tendo em vista a coordenação pedagógica e a necessária articulação curricular na aplicação dos 
planos de estudo, bem como o acompanhamento do percurso escolar dos alunos ao nível da turma, ano ou ciclo de 
escolaridade em ligação com os pais e encarregados de educação. 

2. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica enquanto estruturas de gestão intermédia 
desenvolvem a sua acção numa base de cooperação dos docentes entre si e destes com os Órgãos de 
Administração e Gestão do Agrupamento, assegurando a adequação do processo de ensino-aprendizagem às 
características dos alunos. 

 

Artigo 49.º - NATUREZA 

1. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica colaboram com o Conselho Pedagógico e com 
o Director e são responsáveis: 

a) Pela coordenação das actividades a desenvolver pelos docentes, no domínio científico-pedagógico; 
b) Pelo acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem; 
c) Pela interacção da escola com a família. 

2. As estruturas são as seguintes: 
a) Departamentos Curriculares; 
b) Conselhos de Docentes no 1.º Ciclo; 
c) Conselhos de Ano no 1.º Ciclo; 
d) Conselhos de Disciplina nos 2.º e 3.º ciclos; 
e) Conselhos de Ciclo: 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo; 
f)    Educador Titular de Sala, Docente Titular de Turma, Conselhos de Turma. 

 

Artigo 50.º - COMPETÊNCIAS 

Às estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica compete, em especial: 
a) A articulação curricular através do desenvolvimento e gestão dos planos de estudo e programas 

definidos ao nível nacional e de componentes curriculares de âmbito local definidos pelo Agrupamento; 
b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades da turma a desenvolver em contexto 

de sala de aula; 
c) A coordenação pedagógica de cada ciclo; 
d) A avaliação de desempenho dos docentes. 

 

Artigo 51.º - ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

1. A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os docentes dos vários estabelecimentos 
de educação e ensino do Agrupamento, procurando adequar o currículo aos interesses e necessidades dos alunos. 

2. A articulação curricular é assegurada através dos Departamentos Curriculares. 

3. Com vista à adopção de medidas de pedagogia diferenciada e de reforço da articulação interdisciplinar, os 
Departamentos podem incluir, quando necessário, outros docentes, designadamente, de Educação Especial, se 
solicitados para o efeito. 
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Artigo 52.º - DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

Os Departamentos Curriculares, num total de seis, organizam-se da seguinte forma: 
a) Departamento Curricular do Pré-Escolar, integrando os docentes a leccionar o Pré-Escolar; 
b) Departamento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico, integrando os docentes a leccionar o 1º Ciclo; 
c) Departamento Curricular de Línguas, integrando os docentes a leccionar as disciplinas de Língua 

Portuguesa, de Língua Inglesa, de Língua Francesa e de Língua Espanhola nos 2.º e 3.º Ciclos; 
d) Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais, integrando os docentes a leccionar as 

disciplinas de Matemática (2.º e 3.º Ciclos), de Ciências da Natureza (2.º Ciclo), de Ciências Naturais 
(3.º Ciclo), de Ciências Físico-Químicas (3.º Ciclo); de Tecnologias de Informação e Comunicação (9º 
Ano); e de Educação Tecnológica (abrangendo exclusivamente os docentes que foram recrutados para 
os seguintes grupos de docência dos ensinos básico e secundário: 

2º grupo ___ Mecanotecnia 
3º grupo ___ Construção Civil 
12º grupoA ___ Mecanotecnia 
12º grupo B ___ Electrotecnia); 

A disciplina de Educação Tecnológica poderá estar incluída no Departamento de Expressões, quando 
abrange docentes recrutados para os grupos de docência dos ensinos básico e secundário que não 
estejam incluídos nos Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de Matemática e Ciências 
Experimentais. 

e) Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas, integrando os docentes a leccionar as 
disciplinas de História e Geografia de Portugal (2.º Ciclo), de História (3.º Ciclo), de Geografia (3.º Ciclo) 
e Educação Moral e Religiosa Católica (2º e 3º Ciclos); 

f)   Departamento Curricular de Expressões, integrando os docentes a leccionar as disciplinas de Educação 
Visual e Tecnológica (2.º ciclo), de Educação Visual e de Educação Tecnológica (3.º ciclo), de Educação 
Musical (2.º Ciclo), de Educação Física (2.º e 3.º Ciclos), disciplinas de opção do 3º ciclo e dos docentes 
da Educação Especial. 

 

Artigo 53.º - FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1. Cada Departamento Curricular reúne, ordinariamente, uma vez por período. 

2. Cada Departamento Curricular reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado por iniciativa dos 
respectivos coordenadores, a requerimento de um terço dos seus membros, ou por solicitação do Director. 
 

Artigo 54.º - COMPETÊNCIAS DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1. As competências dos Departamentos Curriculares são exercidas de acordo com as disposições constantes da 
legislação em vigor e com as definidas no âmbito do quadro de autonomia do Agrupamento, as quais visam a 
concretização do respectivo Projecto Educativo. 

2. Essencialmente, compete a cada Departamento Curricular: 
a) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao nível 

nacional, nomeadamente do previsto no Currículo Nacional do Ensino Básico; 
b) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do Agrupamento, a 

adopção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de estudo quer das 
componentes de âmbito local do currículo; 

c) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

d) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos; 
e) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da aplicação de 

estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens; 
f)   Analisar e reflectir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
g) Identificar necessidades e propor medidas no domínio da formação dos docentes do departamento, no 

âmbito da formação contínua; 
h) Analisar e debater questões relativas à adopção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de 

avaliação, de materiais de ensino-aprendizagem e manuais escolares; 
i)   Cooperar com o Conselho Pedagógico na elaboração da proposta do Projecto Educativo e na sua 

concretização após aprovação do Conselho Geral; 
j)   Elaborar e avaliar o Plano Anual de Actividades do Departamento, tendo em vista a concretização do 

Projecto Educativo do Agrupamento; 
k) Apresentar sugestões e/ou propostas de actividades a desenvolver em cada ano lectivo, visando a sua 

integração no Plano Anual de Actividades do Agrupamento; 
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l)   Propor ao Conselho Pedagógico os critérios de avaliação do Departamento, de acordo com as orientações 
do currículo nacional; 

m) Colaborar com as outras estruturas e com os serviços de apoio educativo no desenvolvimento de 
medidas, nos domínios da orientação, do acompanhamento e da avaliação dos alunos, visando contribuir 
para o seu sucesso educativo; 

n) Colaborar com as outras estruturas e com os serviços de apoio educativo na elaboração de programas 
específicos integrados nas actividades e medidas de apoio educativo estabelecidas no contexto do 
sistema de avaliação dos alunos do ensino básico. 

 

Artigo 55.º - COMPETÊNCIAS DOS COORDENADORES 

1. Ao Coordenador de Departamento Curricular compete: 
a) Representar o Departamento nas reuniões do Conselho Pedagógico; 
b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a 

adequação dos seus objectivos e dos seus conteúdos à situação concreta do Agrupamento; 
c) Assegurar e promover a articulação entre o Departamento e as outras estruturas de orientação 

educativa ou serviços do Agrupamento, nomeadamente na análise e desenvolvimento de medidas de 
orientação pedagógica e de estratégias de diferenciação pedagógica; 

d) Assegurar a participação do Departamento na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação do 
Projecto Educativo do Agrupamento e no respectivo Plano Anual de Actividades; 

e) Promover a planificação e a avaliação das actividades a desenvolver pelo Departamento; 
f)   Cooperar na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação dos instrumentos de autonomia do 

Agrupamento; 
g) Propor ao Conselho Pedagógico a adopção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 

alunos; 
h) Apresentar ao Conselho Pedagógico as propostas do Departamento; 
i)   Proceder à avaliação do desempenho dos docentes do Departamento; 
j)   Apresentar ao Director um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido no Departamento. 

2. Colaboram com o Coordenador do Departamento os Coordenadores de Ano (1.º Ciclo) e os Representantes de 
Disciplina, um por cada ano/disciplina ou grupo disciplinar representados no departamento, através do 
desempenho das suas próprias competências, definidas no presente Regulamento Interno. 

3. O Coordenador do Departamento pode desempenhar simultaneamente as funções de Representante de 
Disciplina, se para tal for designado pelo Director. 

 

Artigo 56.º - CONSELHOS DE DOCENTES (1º CICLO) 

1. Os conselhos de docentes são constituídos pela totalidade dos docentes titulares de turma em exercício efectivo 
de funções nos estabelecimentos da mesma unidade educativa. Os docentes de Apoio Educativo e da Educação 
Especial poderão integrar as reuniões de conselhos de docentes de avaliação, sempre que se considere conveniente 
a sua presença.  

2. No Agrupamento há lugar à constituição de dois conselhos de docentes:  
a) Conselho de Docentes da EB1 do Alto da Faia;  
b) Conselho de Docentes da EB1 de Telheiras. 

 

Artigo 57.º - COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS DE DOCENTES  

Compete aos conselhos de docentes, além das atribuições que lhe são conferidas por lei:  
a) Elaborar o respectivo regimento interno definindo as normas de organização e funcionamento; 
b) Assegurar a continuidade do percurso escolar dos alunos ao longo do 1º Ciclo e na sua transição para o 

2º ciclo;  
c) Desenvolver e acompanhar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos;  
d) Avaliar os alunos tendo em conta os objectivos curriculares definidos a nível nacional e os critérios 

estabelecidos pelo Conselho Pedagógico; 
e) Elaborar e submeter ao Conselho Pedagógico os processos dos alunos em situação de retenção repetida 

e a respectiva proposta de transição/retenção. 
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Artigo 58.º - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DOCENTES 

1. Os conselhos de docentes reúnem, ordinariamente, uma vez por período. 

2. Os conselhos de docentes reúnem, extraordinariamente, sempre que sejam convocados por iniciativa dos 
respectivos Coordenadores, a requerimento de um terço dos seus membros em efectividade de funções ou sempre 
que um pedido de parecer do Conselho Geral, do Director ou Conselho Pedagógico o justifique. 

 

Artigo 59.º - COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS DE DOCENTES  

Os conselhos de docentes são coordenados pelo Coordenador de Ciclo/Coordenador do Departamento Curricular do 
1º Ciclo. 

 

Artigo 60.º - CONSELHOS DE ANO 

1. Os Conselhos de Anos são estruturas de apoio ao Coordenador de Ciclo e ao Departamento Curricular em todas 
as questões específicas da respectiva turma. 

2. Os Conselhos de Anos são constituídos por todos os professores titulares de turma que leccionam o mesmo ano 
de escolaridade. 

3. Os professores que leccionem mais do que um ano de escolaridade, integram o Conselho de Ano em que 
possuírem um maior número de alunos, ficando salvaguardada a mobilidade pelos outros Conselhos de Ano, 
sempre que se justifique. 
 

Artigo 61.º - COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS DE ANO 

Compete aos Conselhos de Ano do 1.º Ciclo: 
a) Colaborar com o Coordenador Pedagógico de 1.º Ciclo/Departamento Curricular na construção do 

Projecto Educativo do Agrupamento, Plano Anual de Actividades e Regulamento Interno; 
b) Dar parecer e apoio ao Coordenador Pedagógico de 1.º Ciclo/ Departamento Curricular em todas as 

questões específicas das áreas disciplinares; 
c) Elaborar e avaliar o Plano Anual de Actividades do Ano/Departamento, tendo em vista a concretização do 

Projecto Educativo do Agrupamento; 
d) Assegurar uma coordenação das actividades com os outros anos; 
e) Analisar as propostas a apresentar pelos anos ao Coordenador Pedagógico de 1.º Ciclo /Departamento 

Curricular, procurando a sua articulação e coerência; 
f)   Pronunciar-se sobre propostas emanadas dos órgãos de gestão e ou orientação pedagógica do 

Agrupamento; 
g) Apresentar propostas de actividades a desenvolver no domínio da implementação dos planos curriculares 

nas suas componentes disciplinares, bem como de outras actividades educativas; 
h) Analisar e debater questões relativas à adopção de modelos de ensino e de avaliação de materiais de 

ensino-aprendizagem e manuais escolares; 
i)   Propor, ao Coordenador Pedagógico de 1.º Ciclo/Departamento Curricular medidas no domínio da 

formação dos docentes da sua disciplina no âmbito da formação contínua. 
 

Artigo 62.º - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ANO 

1. Os conselhos de ano reúnem, ordinariamente, uma vez por mês. 

2. Os conselhos de ano reúnem, extraordinariamente, sempre que sejam convocados por iniciativa do respectivo 
Coordenador, a requerimento de um terço dos seus membros em efectividade de funções ou sempre que um 
pedido de parecer do Conselho Geral, do Director ou Conselho Pedagógico o justifique. 

 

Artigo 63.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE ANO 

Compete ao Coordenador de Ano: 
a) Convocar as reuniões; 
b) Registar as presenças e as faltas nas reuniões do Conselho e fazer chegar a comunicação das mesmas 

aos serviços Administrativos do Agrupamento, no final da reunião ou no dia útil imediato ao da sua 
realização; 
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c) Orientar e apoiar o trabalho dos professores do seu ano em conformidade com as decisões do Conselho 
do 1.º Ciclo/Departamento Curricular e demais estruturas do Agrupamento; 

d) Assegurar a participação do grupo na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação do Projecto 
Educativo e do Plano Anual de Actividades; 

e) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do ano; 
f)   Orientar a planificação das actividades lectivas e das actividades não lectivas; 
g) Promover no grupo a inventariação das necessidades em equipamento e em material didáctico bem 

como a interdisciplinaridade; 
h) Reflectir sobre a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e estabelecer os critérios de avaliação; 
i)    Apoiar os docentes do respectivo ano, sempre que para tal for solicitado e na hora de atendimento 

marcada no seu horário; 
j)   Informar os professores acerca do material didáctico disponível; 
k) Propor ao Coordenador de Ciclo/Coordenador do Departamento actividades de formação contínua; 
l)    Manter organizado e actualizado o dossier de ano, facultando a sua consulta aos respectivos docentes; 
m) Elaborar um relatório das actividades desenvolvidas ao longo do ano. 

 

Artigo 64.º - CONSELHOS DE DISCIPLINA 

1. Os Conselhos de Disciplina constituem a estrutura de apoio aos Departamentos Curriculares, nos 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico, em todas as questões específicas da respectiva disciplina. 

2. Os Conselhos de Disciplina são constituídos pela totalidade dos docentes que leccionam a mesma disciplina. 
 

Artigo 65.º - COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS DE DISCIPLINA 

Compete a cada Conselho de Disciplina, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico: 
a) Proceder à análise crítica dos programas e de documentação específica; 
b) Planificar as actividades lectivas e as actividades não lectivas da Disciplina; 
c) Escolher os manuais a adoptar, nas datas estabelecidas para o efeito; 
d) Definir os critérios que devem presidir à elaboração das fichas de avaliação; 
e) Definir critérios de avaliação dos alunos, tendo em conta as características da disciplina e dos alunos que 

a frequentam, a aprovar em Conselho Pedagógico; 
f)    Reflectir sobre problemas de natureza pedagógica, nomeadamente os relacionados com a avaliação dos 

alunos; 
g) Apoiar o trabalho dos professores, promovendo a troca de experiências sobre metodologias, técnicas e 

materiais de ensino; 
h) Apoiar os professores em profissionalização, nomeadamente na partilha de experiências e recursos de 

formação; 
i)   Cooperar com o Conselho Pedagógico, através do respectivo Departamento, na elaboração e 

concretização do Projecto Educativo do Agrupamento; 
j)    Inventariar as necessidades da Disciplina, dando conhecimento ao respectivo Departamento Curricular. 

 

Artigo 66.º - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DISCIPLINA 

1. Os conselhos de disciplina reúnem, ordinariamente, duas vezes por período. 

2. Os conselhos de disciplina reúnem, extraordinariamente, sempre que sejam convocados por iniciativa do 
respectivo Representante, a requerimento de um terço dos seus membros em efectividade de funções ou sempre 
que um pedido de parecer do Conselho Geral, do Director ou Conselho Pedagógico o justifique. 

 

Artigo 67.º - COMPETÊNCIAS DO REPRESENTANTE DE DISCIPLINA 

Ao representante de disciplina compete: 
a) Colaborar com o Coordenador de Departamento Curricular em todas as questões específicas da 

respectiva disciplina; 
b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes da respectiva disciplina; 
c) Promover a planificação e a avaliação das actividades a desenvolver pelos docentes da disciplina; 
d) Assegurar a articulação entre os docentes da disciplina e as outras Estruturas de Coordenação Educativa 

e Supervisão Pedagógica ou serviços do Agrupamento, nomeadamente na análise e desenvolvimento de 
medidas de orientação pedagógica e de estratégias de diferenciação pedagógica; 

e) Assegurar a participação dos docentes da disciplina na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação 
do Projecto Educativo do Agrupamento e do respectivo Plano Anual de Actividades; 
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f)   Apoiar, orientar e coordenar os docentes da disciplina, principalmente os menos experientes; 
g) Colaborar com o docente orientador do(s) formando(s) em profissionalização, na concepção e realização 

do projecto de formação e acção pedagógica, em articulação com a Instituição do Ensino Superior e na 
elaboração da proposta fundamentada da sua avaliação; 

h) Organizar e zelar pela actualização do dossiê de disciplina; 
i)   Divulgar toda a informação recebida no Agrupamento, referente à disciplina; 
j)   Apresentar ao Coordenador de Departamento um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 68.º - ORGANIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DOS GRUPOS E DAS TURMAS 

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, é da responsabilidade: 

a) Dos educadores de infância titulares de grupo, na educação pré-escolar; 
b) Dos professores titulares de turma, no 1.º ciclo do ensino básico; 
c) Do Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

2. Compete aos educadores de infância planificar as actividades tendo em conta o nível de desenvolvimento das 
crianças e promover as melhores condições de aprendizagem em articulação com a família e ainda articular com o 
1.º ciclo do ensino básico a transição para a escolaridade obrigatória. 

3. Aos professores titulares de grupo/turma e ao conselho de turma compete a elaboração do Projecto Curricular 
de Grupo/Turma. 

4. No âmbito do processo de elaboração do Projecto Curricular de Grupo/Turma, ao professor titular de 
grupo/Turma e ao conselho de turma compete: 

a) Analisar a situação do grupo/turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta no 
processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das actividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula; 
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, 

promovendo a articulação com os respectivos serviços especializados de apoio educativo, em ordem à 
sua superação; 

d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, 
níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

e) Adoptar estratégias que favoreçam as aprendizagens dos alunos e dêem cumprimento ao estabelecido 
nos planos; 

f)   Conceber e delinear actividades em complemento do currículo proposto; 
g) Preparar informação a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação dos alunos no cumprimento da legislação em vigor; 
h) Promover e facilitar o relacionamento interpessoal no grupo-turma e no grupo-escola, designadamente 

quanto aos critérios de avaliação, aprovados pelo Conselho Pedagógico no início de cada ano lectivo; 
i)   Articular a transição entre níveis/ciclos de ensino. 

 

Artigo 69.º - COMPETÊNCIAS DO EDUCADOR TITULAR DE GRUPO (PRÉ-ESCOLAR) 

Compete ao educador de infância titular de grupo: 
a) Observar o grupo e cada criança para conhecer os seus interesses, as suas capacidades e as respectivas 

dificuldades; 
b) Planear situações de aprendizagem de modo a interessar e a estimular cada criança; 
c) Avaliar toda a actividade educativa com o grupo e com cada criança, a fim de se tomar conhecimento da 

evolução do grupo e de cada criança; 
d) Elaborar o Projecto Curricular do Grupo, de acordo com as orientações curriculares e com as orientações 

expressas no Projecto Curricular de Agrupamento, comunicando aos pais e encarregados de educação e 
apelando ao envolvimento destes no mesmo; 

e) Colaborar com o docente da Educação Especial na elaboração do Programa Educativo Individual das 
crianças com necessidades educativas especiais; 

f)   Coordenar o Programa Educativo Individual; 
g) Elaborar um relatório no final de cada ano lectivo, em articulação com os intervenientes no processo 

educativo da criança com necessidades educativas especiais; 
h) Zelar pela supervisão pedagógica e pelo acompanhamento da execução das actividades de animação e 

de apoio à família. 
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Artigo 70.º - COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR TITULAR DE TURMA (1.º CICLO) 

Compete ao professor do 1.º ciclo Titular de turma: 
a) Organizar o processo individual de cada aluno de acordo com a legislação em vigor; 
b) Permitir o acesso e acompanhar a consulta do dossier individual a todos os intervenientes no processo 

de aprendizagem, garantindo sempre a confidencialidade dos dados neles contidos; 
c) Elaborar o Projecto Curricular de Turma de acordo com as orientações expressas no Projecto Curricular 

de Escola, comunicando aos pais e encarregados de educação e apelando ao envolvimento destes no 
mesmo; 

d) Analisar o Projecto Curricular de Turma, após cada avaliação sumativa, com vista à introdução dos 
eventuais reajustamentos ou à apresentação de propostas para o ano lectivo seguinte; 

e) Propor respostas adequadas às necessidades educativas dos alunos, detectadas através da avaliação 
formativa; 

f)   Coordenar as actividades de enriquecimento curricular com a respectiva turma; 
g) Colaborar com o docente da Educação Especial na elaboração do Programa Educativo Individual dos 

alunos com necessidades educativas especiais; 
h) Coordenar o Programa Educativo Individual; 
i)    Elaborar um relatório no final de cada ano lectivo, em articulação com os intervenientes no processo 

educativo do aluno com necessidades educativas especiais; 
j)    Proceder à avaliação sumativa dos alunos no final de cada período lectivo de acordo com os critérios 

definidos e submetê-la à aprovação do respectivo Departamento; 
k) Fomentar, por todos os meios, a normal frequência escolar, procurando identificar as causas do 

absentismo dos alunos; 
l)   Propor, após fundamentação, ao Conselho Pedagógico através do respectivo Coordenador do 

Departamento que um aluno retido no 2.º ou 3.º ano de escolaridade não continue a integrar a sua 
turma inicial. 

 

Artigo 71.º - COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE TURMA (1º, 2.º E 3.º CICLOS) 

1. O Conselho de Turma, no 1º ciclo do ensino básico é constituído ordinariamente: 

Pelo professor titular de turma, pelo docente da Educação Especial, pelo professor de Apoio Educativo e pelos 
professores das Actividades de Enriquecimento Curricular.   

2. O Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico é constituído ordinariamente: 
a) Por todos os professores da turma, pelo delegado ou subdelegado dos alunos e pelos representantes dos 

pais e encarregados de educação, sob a presidência do director de turma; 
b) Integram ainda o Conselho de Turma os docentes da Educação Especial e os técnicos do Serviço de 

Psicologia e Orientação, no que respeita aos alunos por si acompanhados. 

3. O Conselho de Turma de carácter disciplinar é constituído: 
a) Pelo Director, pelos professores da turma, pelo delegado ou subdelegado dos alunos da turma no 3.º 

ciclo e por um representante dos pais ou dos encarregados de educação; 
b) Por técnicos designados pelos serviços especializados de Apoio Educativo, sempre que seja considerado 

pertinente. 

4. Os elementos que detenham a posição de interessados no procedimento não podem participar no Conselho de 
Turma de carácter disciplinar. 

 

Artigo 72.º - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE TURMA 

1. O conselho de turma reúne, ordinariamente, uma vez por período, por convocatória do Director. 

2. O conselho de turma reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo Director, pelo Director de 
Turma ou por proposta de dois terços dos seus membros. 

3. Nas reuniões dos conselhos de turma destinadas à avaliação sumativa dos alunos apenas participam os 
membros docentes. 

4. O conselho de turma reúne, extraordinariamente, com carácter disciplinar sempre que convocado pelo Director e 
na sequência de um processo disciplinar. 
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Artigo 73.º - COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE TURMA 

Ao Conselho de Turma compete: 
a) Coordenar todas as actividades da turma, acompanhando as acções de carácter pedagógico e disciplinar, 

promovendo a integração curricular e a qualidade da acção educativa; 
b) Elaborar e acompanhar o desenvolvimento do Projecto Curricular de Turma, após cada avaliação, com 

vista à introdução de eventuais reajustamentos ou à apresentação de propostas para o ano lectivo 
seguinte; 

c) Elaborar planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento; 
d) Analisar e propor a resolução de todos os problemas de integração dos alunos e de relacionamento entre 

si e/ou com todos os membros da comunidade escolar; 
e) Aprovar as propostas de avaliação sumativa de acordo com os critérios de avaliação aprovados pelo 

Conselho Pedagógico expressos no Projecto Curricular de Turma; 
f)    Elaborar e submeter ao Conselho Pedagógico os processos dos alunos em situação de retenção repetida 

e a respectiva proposta de transição/retenção. 
 

Artigo 74.º - COORDENAÇÃO DAS ACTIVIDADES DO CONSELHO DE TURMA 

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

2. O mandato dos Directores de Turma é de um ano escolar. 

3. Compete ao Director de Turma, na qualidade de coordenador das actividades desenvolvidas na turma: 
a) Coordenar o processo de elaboração do Projecto Curricular de Turma; 
b) Submeter o Projecto Curricular de Turma à apreciação do Coordenador de Ciclo; 
c) Coordenar o processo de desenvolvimento do Projecto Curricular de Turma; 
d) Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos, e os pais e encarregados de educação; 
e) Submeter eventuais propostas do Conselho de Turma à apreciação do Coordenador de Ciclo; 
f)   Promover a comunicação e as formas de cooperação entre professores e alunos; 
g) Articular as actividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a sua 

participação; 
h) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e integrador; 
i)    Desenvolver acções que promovam e facilitem a integração dos alunos na vida escolar; 
j)    Desenvolver o espírito de solidariedade, de autonomia e de responsabilidade entre os alunos da turma; 
k) Identificar e acompanhar os casos problemáticos; 
l)    Colaborar com o docente da Educação Especial na elaboração do Programa Educativo Individual dos 

alunos com necessidades educativas especiais; 
m) Coordenar o Programa Educativo Individual; 
n) Elaborar um relatório no final de cada ano lectivo, em articulação com os intervenientes no processo 

educativo do aluno com necessidades educativas especiais; 
o) Controlar a assiduidade dos alunos; 
p) Promover a eleição do delegado e do subdelegado de turma, garantindo o cumprimento das regras 

estabelecidas para o acto eleitoral; 
q) Comunicar ao Director os casos passíveis de procedimento disciplinar; 
r)   Acompanhar as actividades de integração dos alunos da turma na comunidade escolar na sequência de 

procedimento disciplinar; 
s) Reunir com os alunos em Assembleia de Turma; 
t)    Contactar com os pais e os encarregados de educação dos alunos da turma, sempre que a situação o 

exija; 
u) Garantir uma informação actualizada aos pais e encarregados de educação, quer na hora semanal 

estipulada para a sua recepção, quer através da caderneta escolar, relativamente à integração e 
progressão no processo de aprendizagem dos seus educandos; 

v) Permitir o acesso e acompanhar a consulta do processo individual de cada aluno, aos intervenientes no 
processo de aprendizagem garantindo a confidencialidade dos dados nele contido; 

w) Coordenar os trabalhos dos docentes do conselho de turma; 
x) Prestar informação no início dos 2.º e 3.º períodos lectivos, em reunião com os pais e os encarregados 

de educação, sobre os conteúdos programados e leccionados em cada uma das disciplinas e o número 
de aulas previstas e ministradas, no período lectivo anterior; 

y) Apresentar ao Director um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
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Artigo 75.º - DIRECTORES DE TURMA 

O Director de Turma, assim como o seu secretário, são nomeados pelo Director, de entre os professores da turma, 
sendo escolhidos, preferencialmente, docentes profissionalizados que reúnam as seguintes características: 

a) Professores do quadro do Agrupamento; 
b) Professores que garantam continuidade do bom acompanhamento pedagógico da turma. 

 

SECÇÃO 2 - PROFESSOR TUTOR 

 

Artigo 76.º - PLANO DE ACÇÃO TUTORIAL 

1. A criação da figura do Professor Tutor é efectuada ao abrigo do Despacho Normativo n.º 50/ 2005, de 20 de 
Outubro, nomeadamente como uma modalidade possível dos Planos de Recuperação, de Acompanhamento e de 
Desenvolvimento, com vista ao sucesso educativo dos alunos. 

2. A actividade do Professor Tutor dirige-se a grupos de alunos em situações de risco. 

3. O acompanhamento do Professor Tutor é efectuado em sessões semanais de 90 minutos. 

4. O grupo deve ter um mínimo de dois elementos e um máximo de quatro. 

5. Cada professor tutor poderá ter, no máximo, dois grupos de alunos em trabalho de tutoria. 
 

Artigo 77.º - COMPETÊNCIA DE NOMEAÇÃO E PERFIL 

1. No âmbito da sua autonomia, o Director designa os professores tutores como responsáveis pelo 
acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo de um grupo de alunos, de preferência ao 
longo do seu percurso escolar. 

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. 

 

Artigo 78.º - FUNÇÕES 

Compete ao Professor Tutor: 
a) Acompanhar de forma individualizada e continuada o processo educativo do aluno, de preferência ao 

longo do seu percurso escolar; 
b) Facilitar a sua integração na escola e na turma fomentando a sua participação nas diversas actividades; 
c) Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar, conforme previsto no 

Projecto Educativo do Agrupamento; 
d) Atender às dificuldades de aprendizagem dos alunos para propor, sempre que necessário, adaptações 

curriculares, em colaboração com os professores e os serviços especializados de apoio educativo; 
e) Promover a articulação das actividades escolares dos alunos com outras actividades formativas; 
f)    Esclarecer os alunos sobre as suas possibilidades educativas e os percursos de educação e formação 

disponíveis; 
g) Ensinar os alunos a expressarem-se correctamente, a definirem objectivos pessoais, a auto avaliarem-se 

de forma objectiva, incentivando-os a valorizar e a elogiar os outros. 
h) Facilitar a cooperação educativa entre os docentes da(s) turma(s) e os pais e encarregados de educação 

dos alunos; 
i)    Incentivar os docentes das disciplinas em que os alunos revelam maiores dificuldades a participar em 

actividades de apoio à recuperação; 
j)    Incentivar os pais e encarregados de educação a participar em actividades de controlo do trabalho 

escolar e de integração e orientação dos seus educandos. 
 

Artigo 79.º - SUPORTE DOCUMENTAL 

O Conselho de Turma é responsável por todo o processo comunicacional entre o professor tutor e os restantes 
professores da turma. 
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Artigo 80.º - CONSELHOS DE CICLO 

1. O Conselho do 1.º Ciclo é a estrutura de coordenação educativa que reúne todos os docentes Titulares de Turma 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

2. O Conselho do 2.º Ciclo é a estrutura de coordenação educativa que reúne todos os Directores de Turma do 2.º 
Ciclo do Ensino Básico. 

3. O Conselho do 3.º Ciclo é a estrutura de coordenação educativa que reúne todos os Directores de Turma do 3.º 
Ciclo do Ensino Básico. 

4. Os Conselhos de Ciclo são presididos pelos respectivos Coordenadores ou, na sua falta, por um docente 
designado pelo Director. 

 

Artigo 81.º - COMPETÊNCIAS 

São competências dos Conselhos de Ciclo: 
a) Planificar as actividades e os projectos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do 

Conselho Pedagógico; 
b) Cooperar com outras estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica e com os 

Serviços Especializados de Apoio Educativo na gestão adequada de recursos e na adopção de medidas 
pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

c) Dinamizar e coordenar a realização de projectos interdisciplinares das turmas; 
d) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de acções de formação no domínio da orientação educativa 

e da coordenação das actividades das turmas. 
 

Artigo 82.º - FUNCIONAMENTO 

Os Conselhos de Ciclo reúnem: 
a) No início do ano lectivo; 
b) Antes dos momentos de avaliação; 
c) No final do ano lectivo; 
d) Sempre que o respectivo Coordenador o entenda como necessário, por solicitação do Director ou a 

requerimento de um terço dos seus membros em efectividade de funções. 
 

Artigo 83.º - COMPETÊNCIAS DOS COORDENADORES DE CICLO 

Compete aos Coordenadores de Ciclo: 
a) Coordenar a acção do respectivo conselho, articulando estratégias e procedimentos; 
b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do conselho que coordena; 
c) Apresentar ao Director um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 
d) Representar no Conselho Pedagógico os membros que coordena; 
e) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apresentação de projectos relativos a actividades de 

complemento curricular; 
f)    Propor ao Director a substituição do director de turma sempre que se considere que o mesmo não reúne 

condições para o desempenho das suas funções, no caso dos 2.º e 3.º Ciclos; 
g) Contribuir para o reforço da articulação e gestão curricular no acompanhamento do desenvolvimento dos 

projectos curriculares, tendo como orientação o currículo nacional, bem como para o desenvolvimento 
da componente curricular definida pelo Agrupamento. 
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CAPÍTULO IV – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 

 

SECÇÃO 1 – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 

Artigo 84.º - COMPETÊNCIAS 

Compete ao Serviço de Psicologia e Orientação: 
a) Colaborar com os professores na detecção e na avaliação global dos alunos com problemas de 

desenvolvimento e/ou dificuldades de aprendizagem, prestando apoio psico-pedagógico às actividades 
educativas; 

b) Planear e executar as actividades de Orientação Escolar e Profissional, assegurando actividades 
específicas de informação escolar e profissional e desenvolvendo acções de aconselhamento vocacional 
de modo a apoiar e a favorecer o desenvolvimento integral dos alunos e os seus processos de escolha e 
planeamento de carreira; 

c) Analisar em conjunto com o Grupo da Educação Especial a situação de alunos com necessidades 
educativas especiais, definir as intervenções adequadas e colaborar na elaboração dos respectivos 
Planos Educativos Individuais; 

d) Propor, com o acordo dos pais e dos encarregados de educação, o encaminhamento de alunos para 
outras modalidades de resposta educativa; 

e) Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de direcção e gestão da Escola e articular a sua 
acção com outros serviços especializados, nomeadamente na área da saúde e da segurança social. 

 

Artigo 85.º - DIREITOS 

São direitos dos elementos do Serviço de Psicologia e Orientação: 
a) Ter autonomia técnica e científica; 
b) Integrar uma equipa com técnicos em número suficiente para assegurar um trabalho com qualidade; 
c) Usufruir de instalações e condições de trabalho dignas e adequadas à especificidade das tarefas a 

desempenhar, bem como dos materiais necessários à sua execução; 
d) Possuir o apoio logístico e administrativo necessário à cabal prossecução dos seus objectivos; 
e) Receber formação contínua sobre novas teorias, técnicas de intervenção, procedimentos de diagnóstico 

e aplicações informáticas; 
f)    Possuir acesso à informação escolar e demais documentação de interesse para o serviço proveniente do 

Ministério da Educação e outras organizações; 
g) Participar no Conselho Pedagógico através de um representante designado pelo Director. 

 

Artigo 86.º - DEVERES 

São deveres dos elementos do Serviço de Psicologia e Orientação: 
a) Participar em acções de formação para desenvolver um processo de aprendizagem contínua em áreas de 

conhecimento e de técnicas adequadas a um bom desempenho profissional; 
b) Participar nas reuniões de coordenação do Serviço de Psicologia e Orientação da zona; 
c) Definir o plano anual de actividades decorrente do Projecto Educativo do Agrupamento e apresentá-lo 

para aprovação em Conselho Pedagógico; 
d) Respeitar princípios de confidencialidade de acordo com o código deontológico profissional. 

 

Artigo 87.º - FUNCIONAMENTO 

1. As actividades a exercer pelo Serviço de Psicologia e Orientação serão definidas pelos técnicos do Serviço no seu 
plano anual de actividades em articulação com o projecto do Agrupamento. 

2. O horário de funcionamento dos técnicos e a sua distribuição pelas escolas do Agrupamento é entregue ao 
Director e afixado nos locais próprios. 

3. Os técnicos do Serviço de Psicologia e Orientação têm previsto no seu horário períodos de permanência na 
escola sede, em comum, para coordenação do trabalho de equipa. 
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SECÇÃO 2 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

Artigo 88.º - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

1. Os Serviços Administrativos integram os sectores de secretaria, tesouraria e aprovisionamento. 

2. Os Serviços Administrativos colaboram na administração financeira e patrimonial do Agrupamento de Escolas, 
assim como exercem a sua acção no domínio do pessoal e asseguram o expediente e arquivo. 

3. Ao sector de aprovisionamento dos Serviços Administrativos, compete gerir e dar resposta aos pedidos de 
material apresentados pelos outros serviços e pelos órgãos do Agrupamento de Escolas. 

  

Artigo 89.º - COMPETÊNCIAS 

Compete aos serviços de administração escolar: 
a) Atender e informar correcta e afavelmente todos quanto se lhe dirijam; 
b) Receber e entregar ao tesoureiro, ou quem as suas vezes fizer, as verbas apuradas nos 

sectores/actividades do Agrupamento de Escolas; 
c) Adquirir, nos termos da lei, e depois de autorizadas pelo conselho administrativo, os materiais 

equipamentos e serviços requisitados pelos diversos sectores do Agrupamento de Escolas; 
d) Aceitar e encaminhar os impressos de justificação de faltas dos professores e dos não docentes; 
e) Enviar a correspondência entre a comunidade escolar e o exterior; 
f)    Encaminhar a correspondência recebida para os respectivos destinatários; 
g) Manter inviolável a correspondência que não seja oficial; 
h) Abrir a correspondência oficial que não seja classificada e submetê-la a despacho do Director; 
i)    Manter arquivos com a legislação e normas aplicadas ao processo educativo e aos seus agentes, de 

forma a serem consultados fácil e rapidamente; 
j)    Preocupar-se em efectuar formação contínua de forma a manter actualizado e dinâmico o seu 

desempenho; 
k) Cumprir todas as disposições previstas na lei para o funcionamento dos serviços. 

 

Artigo 90.º - FUNCIONAMENTO 

1. Os serviços de administração escolar funcionam na Escola Sede do Agrupamento. 

2. Devem estar dotados de pessoal, instalações e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento. 

3. Funcionam ininterruptamente das 9 horas e 30 minutos às 16 horas, para atendimento ao público. 

4. O horário de funcionamento dos serviços de administração escolar deve estar exposto em local visível junto às 
suas instalações. 
 

SECÇÃO 3 - SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

Artigo 91.º - SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

1. Os Serviços de Acção Social Escolar (S.A.S.E.) correspondem a uma estrutura de Apoio Sócio – Educativo que se 
destina a superar ou compensar carências do tipo sócio-familiar, económicas ou culturais, que dificultem o acesso à 
escola ou o processo de aprendizagem. 

2. A candidatura aos apoios da acção social é apresentada pelos encarregados de educação, mediante entrega de 
um boletim devidamente preenchido e de um documento emitido pelo serviço competente da entidade patronal, 
comprovando o seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono de família. 

3. As funções desempenhadas pelo S.A.S.E. deverão ser desenvolvidas em articulação com os docentes titulares de 
grupo/turma e directores de turma, na sua qualidade de responsáveis pela inserção dos alunos na escola. 

 

Artigo 92.º - COMPETÊNCIAS 

São competências dos serviços de acção social escolar: 
a) Organizar os serviços de refeitório, bufete e papelaria e orientar o pessoal que neles trabalhe, de forma 

a optimizar a gestão dos recursos humanos e a melhoria qualitativa dos serviços; 
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b) Atender e esclarecer os Pais e Encarregados de Educação sobre todas as questões relativas à acção 
social escolar, garantindo total confidencialidade; 

c) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios ou bolsas de estudo, numa 
perspectiva sócio – educativa; 

d) Organizar os processos referentes aos acidentes escolares dos alunos, bem como implementar acções no 
âmbito da prevenção; 

e) Planear e organizar os transportes escolares para alunos com Necessidades Educativas Especiais; 
f)   Organizar os processos referentes ao seguro escolar para alunos em visitas de estudo; 
g) Emitir parecer ao Director sobre o possível estabelecimento de protocolos com entidades que possam 

prestar apoio sócio – educativo em diferentes domínios, designadamente na solução de problemas de 
saúde e consumo; 

h) Elaborar os pareceres técnicos necessários, de modo a facilitar as escolhas e decisões do Director na 
acção social escolar; 

i)   Zelar pelo cumprimento das determinações emanadas do Director. 
 

Artigo 93.º - FUNCIONAMENTO 

1. Os serviços de acção social escolar funcionam na Escola Sede do Agrupamento. 

2. O horário dos serviços da acção social escolar é definido e afixado no início de cada ano lectivo. 

3. A gestão técnica dos S.A.S.E. funciona num gabinete próprio, no qual se procede ao atendimento em horário a 
decidir pelo Director e a afixar em local visível. 

4. Dada a natureza e característica dos serviços do S.A.S.E., que se deve pautar pela discrição e confidencialidade 
dos processos, devem os seus técnicos assegurar a privacidade dos seus utentes, mantendo o Gabinete de 
Atendimento, como espaço reservado a funcionários dos S.A.S.E.. 

 

Artigo 94.º - ÂMBITO DE ACTUAÇÃO 

A acção social escolar abrange os programas/serviços de: 
a) Auxílios económicos; 
b) Alimentação escolar; 
c) Leite Escolar; 
d) Papelaria; 
e) Transporte escolar; 
f)   Prevenção e saúde escolar; 
g) Seguro escolar. 

 

Artigo 95.º - AUXÍLIOS ECONÓMICOS 

1. Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio sócio – educativo destinado aos alunos inseridos 
em agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações para fazer face aos 
encargos com refeições, livros e outro material escolar relacionado com o prosseguimento da escolaridade. 

2. A comparticipação nos encargos com a aquisição de manuais escolares, nos termos do número anterior, não 
ocorre nos casos de insucesso escolar, por disciplina ou grupo disciplinar, desde que o estabelecimento de ensino, 
no ano lectivo imediato, adopte os mesmos manuais escolares. 

3. Sempre que um aluno carenciado seja transferido de escola, terá direito de novo ao montante correspondente 
ao escalão em que estava inserido, desde que os manuais escolares não sejam os adoptados na escola de origem. 

 

Artigo 96.º - REFEITÓRIOS ESCOLARES 

1. O fornecimento de refeições em refeitórios escolares visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às 
necessidades da população escolar, segundo os princípios dietéticos preconizados pelas normas de alimentação 
definidas pelo Ministério da educação e com observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que 
estão sujeitos os géneros alimentícios. 

2. O preço das refeições a fornecer aos alunos nos refeitórios escolares dos estabelecimentos dos ensinos básico é 
o fixado por lei. 

3. As ementas das refeições devem ser afixadas antecipadamente nos locais próprios, sempre que possível no final 
da semana anterior, podendo ser consultadas na página do Agrupamento. 
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Artigo 97.º - BUFETES ESCOLARES 

1. Os bufetes escolares constituem um serviço suplementar do fornecimento de refeições, pelo que devem 
observar os princípios de uma alimentação equilibrada e com observância das normas gerais de higiene e 
segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios. 

2. O regime de preços a praticar nos bufetes deve reflectir e apoiar a promoção de hábitos alimentares saudáveis 
junto dos alunos, prosseguindo designadamente as orientações emanadas pela Direcção-Geral de Inovação e de 
Desenvolvimento Curricular. 
 

Artigo 98.º - 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 às 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 
Regional de Educação. 

 

Artigo 99.º - SEGURO ESCOLAR 

1. O seguro por acidente escolar abrange todos os alunos que frequentam o estabelecimento de ensino e cobre 
parte das despesas que o sistema ou subsistema de saúde, de que o aluno é beneficiário, não lhe pagar. 

2. Em caso de acidente proceder-se-á da seguinte maneira: 
a) Será chamado o INEM; 
b) O aluno será acompanhado por uma Assistente Operacional ao hospital público, a não ser que o 

encarregado de educação, imediatamente contactado, o possa fazer; 
c) Após contacto com o INEM, poderá ser chamado um táxi para fazer o transporte do aluno, nos casos de 

acidentes que não justificam a deslocação em ambulância. 

3. O docente/assistente operacional deve de imediato fazer a participação de acidente ao S.A.S.E.. 

4. Os alunos fora da escolaridade obrigatória terão de pagar o prémio anual de seguro. 
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CAPÍTULO V – DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

SECÇÃO 1 – DIREITOS E DEVERES GERAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Artigo 100.º - DIREITOS GERAIS DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Os membros da comunidade escolar gozam dos seguintes direitos gerais: 
a) Conhecer e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento; 
b) Apresentar, a quem de direito, e com a devida brevidade, os problemas de que tenha conhecimento; 
c) Participar, através dos seus representantes, no processo de elaboração do Projecto Educativo e do 

Regulamento Interno do Agrupamento e acompanhar o respectivo desenvolvimento, nos termos da lei e 
nos previstos neste regulamento; 

d) Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de qualquer sector do Agrupamento; 
e) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou através dos seus órgãos 

representativos, pelas estruturas hierarquicamente superiores; 
f)   Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade escolar; 
g) Ver salvaguardada a sua segurança e respeitada a sua integridade física e psíquica no espaço escolar; 
h) Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita, ocorridos dentro do 

recinto escolar e ainda no âmbito das actividades escolares realizadas fora do mesmo; 
i)   Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo individual, de natureza 

pessoal ou relativos à família; 
j)   Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da vida nas 

escolas, nos termos da legislação em vigor; 
k) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação; 
l)   Utilizar as instalações e os serviços a si destinados e outros com a devida autorização; 
m) Usufruir de um bom ambiente de trabalho. 

 

Artigo 101.º - DEVERES GERAIS DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Os membros da comunidade escolar estão subordinados ao cumprimento dos seguintes deveres gerais: 
a) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e tarefas que lhe forem atribuídos; 
b) Promover um convívio são, de modo a criar um clima de confiança e harmonia, baseado no respeito 

mútuo; 
c) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes colaboração; 
d) Participar nas actividades desenvolvidas pelas escolas e em que se encontre envolvido; 
e) Ser receptivo a críticas construtivas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, aceitando sugestões que 

visem melhorar os mesmos; 
f)    Zelar pela defesa, promover a conservação e asseio dos estabelecimentos que integram o Agrupamento, 

nomeadamente no que diz respeito às instalações, material didáctico, mobiliário, espaços verdes e 
recreio; 

g) Não transportar para dentro do recinto escolar objectos que ponham em risco a integridade física de 
pessoas e bens; 

h) Relatar oralmente ou por escrito, a quem de direito, anomalias ou ocorrências que atentem contra o 
estipulado no presente Regulamento Interno; 

i)   Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade escolar; 
j)   Identificar-se sempre que solicitado ou necessário; 
k) Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar, excepto se 

devidamente identificadas com o cartão de visitante em local bem visível; 
l)   Respeitar as normas e os horários de funcionamento de todos os serviços do Agrupamento; 
m) Respeitar e fazer respeitar a proibição de venda ou consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias 

aditivas dentro da Escola; 
n) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno. 
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SECÇÃO 2 – DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

 

Artigo 102.º - DIREITOS DOS ALUNOS 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 30/2002, na redacção dada pela Lei n.º 39/2010, constituem 
direitos dos alunos do agrupamento: 

a) Ter acesso a um ensino e a uma educação de qualidade, em condições de igualdade de oportunidades, 
que permita a realização de aprendizagens bem sucedidas; 

b) Usufruir de um ambiente e de um projecto educativo que proporcionem as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade e da 
sua capacidade de auto-aprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a 
estética; 

c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e 
ser estimulado nesse sentido; 

d) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito; 
e) Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias praticadas na Escola ou fora dela, e ser 

estimulado nesse sentido; 
f)    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; 

g) Beneficiar no âmbito dos serviços de acção social escolar de apoios concretos que lhe permitam superar 
ou compensar as carências de natureza sócio–familiar, económica ou cultural que dificultem o acesso à 
escola ou ao processo de ensino/aprendizagem; 

h) Beneficiar de actividades e medidas de apoio específicas, designadamente no âmbito de intervenção dos 
serviços de Psicologia e Orientação Escolar e Vocacional; 

i)   Beneficiar de apoios educativos adequados às suas necessidades educativas; 
j)   Ser tratado com respeito e com correcção por qualquer elemento da comunidade educativa; 
k) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e ver respeitada a sua integridade física e moral; 
l)    Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita, ocorridos no âmbito das 

actividades escolares; 
m) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e das informações, de natureza pessoal e familiar, 

constantes do seu processo individual; 
n) Ser ouvido pelos professores, pelo director de turma e pelos órgãos de administração e de gestão da 

Escola em todos os assuntos que lhe digam respeito; 
o) Ser informado sobre o modo de organização do seu plano de estudos ou curso, sobre o programa e os 

objectivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os processos e os critérios de avaliação, em 
linguagem adequada à sua idade e ao nível de ensino frequentado; 

p) Ser avaliado através de instrumentos adequados; 
q) Ter conhecimento dos resultados da avaliação formativa e sumativa, no prazo de dez dias úteis contados 

a partir da data da realização das provas; 
r)   Participar no processo de avaliação, nomeadamente através de mecanismos de auto e hetero-avaliação; 
s) Conhecer as normas de utilização e de segurança das instalações, dos materiais e dos equipamentos das 

escolas; 
t)    Conhecer as normas de funcionamento e de utilização de serviços específicos do agrupamento, bem 

como dos espaços educativos existentes; 
u) Candidatar-se à obtenção do diploma do ensino básico, mediante realização de exames nacionais se, 

tendo atingido a idade limite da escolaridade obrigatória, não tiver ainda concluído o 9.º ano; 
v) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação dos seus tempos livres; 
w) Eleger o delegado e o subdelegado da respectiva turma e por eles ser representado nos assuntos que 

lhe respeitem; 
x) Conhecer o Regulamento Interno, sendo informado do mesmo em termos adequados à sua idade; 
y) Ser informado sobre a matrícula, e os regimes de candidatura a apoios sócio-educativos; 
z) Ser informado sobre as normas de utilização e de segurança dos materiais e dos equipamentos da 

Escola, incluindo sobre o Plano de Emergência; 
aa) Ser informado sobre as normas de utilização de instalações específicas, designadamente da biblioteca, 

dos laboratórios, da cantina, do bar e outros; 
bb) Participar em actividades e iniciativas da escola ou de outras entidades, nos termos da lei e do 

Regulamento Interno. 

2. O disposto no número anterior aplica-se aos alunos dos jardins-de-infância na medida em que os direitos nele 
previstos possam ser exercidos pelos mesmos, em função da sua idade e do grau de ensino em que se encontram. 
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Artigo 103.º - DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO 

1. Os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Agrupamento têm o direito de participar na vida das escolas através das 
seguintes estruturas: 

a) Assembleia de turma; 
b) Delegado ou subdelegado de turma; 
c) Assembleias de delegados de turma, no caso dos alunos dos 2.º e do 3.º ciclo. 

2. Os alunos podem reunir-se e são representados pela assembleia de delegados de turma, nos termos da lei e do 
presente regulamento. 

3. Os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico têm direito a participar em assembleias de turma, 
convocadas pelo professor titular de turma ou pelo director de turma, ou no caso do 2.º e do 3.º ciclos, por 
solicitação do delegado ou do subdelegado ao Director. 

4. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o professor titular de turma ou o director de turma podem 
solicitar a participação dos representantes dos pais e dos encarregados de educação dos alunos da turma na 
reunião referida no número anterior. 

5. As reuniões de assembleia de turma são moderadas pelo respectivo professor titular da turma ou pelo director 
de turma. 

6. A assembleia de delegados de turma reúne, ordinariamente, uma vez por período e, extraordinariamente, 
sempre que o Director o considerar oportuno ou que metade dos Delegados de Turma o solicitem. 

7. A assembleia de delegados de turma é convocada e presidida pelo Director, ou pelo elemento do Direcção 
responsável pela Área de Alunos, coadjuvado pelos coordenadores do respectivo ciclo. 

8. A Assembleia de Delegados de Turma visa as seguintes finalidades: 
a) Promover a formação para a cidadania; 
b) Possibilitar o conhecimento de todos os delegados; 
c) Desenvolver o espírito de cooperação entre os alunos; 
d) Analisar a situação escolar; 
e) Colaborar na resolução de problemas. 

9. À Assembleia de Delegados de Turma compete: 
a) Participar, quando solicitada pelo Director, no processo de elaboração do Plano anual de actividades, 

dando parecer sobre as questões que dizem respeito aos alunos; 
b) Propor a realização de iniciativas recreativas, culturais, desportivas ou quaisquer outras que contribuam 

para a formação dos alunos; 
c) Propor medidas que promovam o respeito pelos outros e a disciplina no Agrupamento; 
d) Colaborar com os órgãos de administração e de gestão e com as estruturas de orientação educativa do 

Agrupamento, no sentido da resolução de eventuais problemas. 

10. Ao Presidente da Assembleia de Delegados de Turma compete: 
a) Orientar e moderar as reuniões, incentivando a participação e a apresentação de propostas; 
b) Apresentar as conclusões e as propostas sugeridas aos órgãos e estruturas competentes; 
c) Representar a Assembleia de Delegados de Turma sempre que necessário. 

11. A competência referida na alínea c) do número anterior pode ser delegada no elemento do órgão de gestão 
responsável pela área de alunos. 

12. Ao Delegado de Turma compete: 
a) Representar os alunos da turma nos órgãos competentes; 
b) Comunicar ao professor titular de turma ou ao director de turma as opiniões dos colegas sobre assuntos 

relevantes relacionados com a vida da turma; 
c) Colaborar com o professor titular de turma ou com o director de turma na análise e resolução de 

eventuais situações problemáticas verificadas na turma; 
d) Transmitir informações à turma; 
e) Colaborar com os professores da turma na realização de pequenas tarefas que promovam o bom 

funcionamento das aulas e das demais actividades educativas; 
f)   Ajudar e aconselhar os colegas sempre que estes o solicitem. 

13. Ao Subdelegado de Turma compete: 
a) Colaborar com o Delegado de Turma no cumprimento das tarefas decorrentes do cargo; 
b) Substituir o Delegado de Turma no cumprimento das suas atribuições, nos casos de falta ou 

impedimento deste. 



REGULAMENTO INTERNO 
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TELHEIRAS 37/61 

 

 

14. O delegado ou o subdelegado de turma não podem ter sido sujeitos, nos dois anos anteriores à eleição, a 
qualquer medida disciplinar sancionatória e são removidos dessas funções se, no decurso do exercício das 
mesmas, forem sujeitos à aplicação de uma dessas medidas. 
 

Artigo 104.º - DEVERES DOS ALUNOS 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º da Lei 30/2002, na redacção dada pela Lei n.º 39/2010, constituem 
deveres dos alunos do Agrupamento: 

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) Participar no processo de avaliação, nomeadamente através de mecanismos de auto e hetero-avaliação; 
d) Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola; 
e) Respeitar a autoridade do professor; 
f)   Levar para a sala de aula o material considerado indispensável pelo respectivo professor; 
g) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente, dentro e fora da sala de aula; 
h) Ser solidário e leal para com os elementos da comunidade educativa; 
i)   Respeitar a integridade física e moral 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 psicológica dos mesmos; 
k) Zelar pela preservação, pela conservação e pelo asseio das instalações, do material didáctico, do 

mobiliário e dos espaços verdes da escola, fazendo uso correcto dos mesmos; 
l)   Respeitar a propriedade dos bens da escola e de todos os membros da comunidade educativa; 
m) 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; 
n) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis 

de, objectivamente, perturbarem o normal funcionamento das actividades lectivas ou causarem danos 
físicos ou morais aos alunos ou a terceiros; 

o) Dirigir-se imediatamente a seguir ao toque para junto da respectiva sala de aula e aguardar aí a 
chegada do professor; 

p) Aguardar com correcção a indicação do professor para entrar na aula ordeiramente; 
q) Abandonar ordeiramente, após o 2.º toque, o local junto sala de aula se o professor ou quem o deva 

substituir não se encontrarem dentro da mesma ou nas suas imediações, seguindo a indicação do 
assistente operacional sobre o local para onde se deve dirigir; 

r)   Apresentar o motivo do atraso sempre que, ao primeiro tempo da manhã, o aluno do 1.º ciclo, entrar na 
sala de aula depois de a mesma se iniciar e os alunos do 2.º e do 3.º ciclos entrarem na sala de aula 
após o 2.º toque; 

s) Permanecer nas instalações da escola durante o seu horário, salvo se possuir autorização escrita do 
encarregado de educação ou da direcção do Agrupamento para sair do espaço escolar; 

t)    Ser diariamente portador do cartão do aluno e da caderneta escolar em bom estado de conservação, no 
caso dos alunos do 2.º e dos 3.º ciclos; 

u) Passar o cartão no dispositivo próprio da portaria, sempre que entre e saia da escola, salvo nos períodos 
da manhã e do fim do dia quando o portão estiver aberto, no caso dos alunos do 2.º e do 3.º ciclos; 

v) Carregar o cartão na papelaria da escola, para aquisição de bens e serviços, no caso dos alunos do 2.º e 
dos 3.º ciclos; 

w) Utilizar o cartão para a marcação do almoço na escola, no caso dos alunos do 2.º e dos 3.º ciclos; 
x) Não permanecer nos corredores nos tempos destinados às aulas, excepto em casos justificáveis e que 

devem ser apresentados ao funcionário do piso; 
y) Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno, as normas de funcionamento dos serviços da escola, bem como 

o Regulamento Interno da mesma, subscrevendo a declaração de aceitação e de cumprimento de uma 
síntese desse regulamento que lhe for distribuída; 

z) Não permanecer na escola para além das actividades curriculares ou de enriquecimento curricular, salvo 
se, justificadamente, precisar de um serviço de apoio da escola; 

aa) Alertar imediatamente o professor, caso ao entrar na sala de aula, verifique que o material se encontra 
danificado ou sujo; 

bb) Circular nos corredores da escola sem gritar, correr, empurrar ou ter outras atitudes que perturbem o 
bom funcionamento das actividades escolares; 

cc) Ter atitudes e comportamentos adequados ao bom funcionamento da aula: 
i. Seguir as orientações dos docentes relativas ao seu processo de ensino/aprendizagem, realizando as 

tarefas que lhe forem atribuídas pelos professores e empenhando-se na construção das 
aprendizagens; 

ii. Estar atento à explicação do professor; 
iii. Não mastigar pastilhas elásticas na sala de aula; 
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iv. Cumprir as regras definidas pelo professor dentro da sala de aula; 
v. Ocupar sempre o lugar que lhe for destinado pelo professor. 

dd) Usar o equipamento e/ou emblema da Escola sempre que participe em qualquer actividade em que a 
represente; 

ee) Não usar corrector nos testes escritos de avaliação nem em qualquer documento oficial; 
ff) Eleger no início de cada ano lectivo o delegado e o subdelegado de turma; 
gg) Participar nos vários momentos de avaliação e fazer a auto-avaliação no final de cada período. 

2. O disposto no número anterior aplica-se aos alunos dos jardins-de-infância na medida em que os deveres nele 
previstos possam ser cumpridos pelos mesmos, em função da sua idade e do grau de ensino em que se 
encontram. 

3. Caso o aluno dos 1.º, 2.º e 3.º ciclo entre na sala de aula, ao primeiro tempo da manhã, dez minutos depois de 
a mesma se iniciar, no primeiro caso, ou após o 2.º toque, nos restantes casos, compete ao professor titular de 
turma ou ao professor da disciplina, em função da justificação apresentada pelo aluno, decidir da marcação da 
respectiva falta de atraso. 

4. O delegado e o subdelegado de turma têm o dever de representar a respectiva turma em todas as actividades 
para que sejam solicitados. 

 

Artigo 105.º - PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 

1. Todo o percurso escolar do aluno será registado no seu dossier individual, da responsabilidade do professor 
titular de turma no 1.º ciclo e do director de turma, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, o qual deve conter informações 
sobre: 

a) Os elementos biográficos, registos de avaliação, relatórios médicos ou de avaliação psicológica, quando 
existam; 

b) Os comportamentos meritórios e medidas disciplinares sancionatórias aplicadas e seus efeitos; 
c) O programa educativo individual, no caso de o aluno estar abrangido pela modalidade de educação 

especial. 

2. Ao Dossier Individual do Aluno têm acesso os professores da turma, o aluno e os pais ou o encarregado de 
educação e outros intervenientes no processo de aprendizagem, após solicitação ao director de turma e sempre na 
sua presença, a fim de ser garantida a confidencialidade dos dados nele contidos. 

3. As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de natureza pessoal e 
familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os membros da 
comunidade. 

 

Artigo 106.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 os encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis conjuntamente com 
estes pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior. 

3. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e nos demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de acordo 
com a sua idade, ao ensino e à aprendizagem. 
 

Artigo 107.º - FALTAS 

1. 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. 

2. A ausência do aluno a cada tempo lectivo de 45 minutos corresponde a uma falta nos 2.º e 3.º ciclos. 

3. Constitui falta de atraso a entrada do aluno do 1.º ciclo, na sala de aula, ao primeiro tempo da manhã, dez 
minutos após a hora fixada para o início da aula e a entrada do aluno dos 2.º e 3.º ciclo, na sala de aula, após o 
2.º toque. 

4. Compete ao professor titular da turma ou ao professor da disciplina decidir, em função da justificação 
apresentada pelo aluno, se o atraso determina a marcação de falta. 
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5. O não cumprimento do dever referido na alínea f) do n.º 1 do artigo 100.º constitui uma falta de material, 
reflecte-se na avaliação do aluno e é passível de marcação de uma falta, quando o material for indispensável à 
aula, salvo justificação apresentada pelo aluno e aceite pelo professor. 

6. Quando a falta do material abranger um bloco de 90 minutos só pode ser marcada uma falta. 

7. No caso de reiteração dos comportamentos referidos nos n.º s 4 e 6, o professor titular da turma ou o director 
de turma devem informar o encarregado de educação para que, em conjunto, se encontrem as soluções 
adequadas. 

8. No caso de marcação de falta nos termos dos n.º 4 e 6, o director de turma justifica ou não as mesmas, 
consoante o motivo apresentado pelo encarregado de educação. 

9. No caso de não aceitação da justificação da falta nos termos do número anterior, as mesmas integram o 
cômputo global das faltas injustificadas. 

 

Artigo 108.º - REGIME DE FALTAS 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos são ainda 
responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade, de pontualidade e de se fazer acompanhar do material 
necessário às actividades escolares. 

2. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente com estes, 
pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior. 

3. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais onde se desenvolva 
o trabalho escolar quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

4. A falta de assiduidade é a ausência do aluno a uma aula ou a outra actividade de frequência obrigatória, com 
registo desse facto no livro de ponto, pelo professor, ou noutros suportes administrativos adequados, pelo director 
de turma. 

5. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do aluno. 

6. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis conjuntamente com estes 
pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior. 

7. São ainda, objecto de registo de faltas, em livro de ponto, as seguintes faltas: 
a) de material as resultantes de o aluno não se fazer acompanhar do material solicitado e necessário para a 

realização das actividades escolares; 
b) de atraso as decorrentes da não comparência, em devido tempo, do aluno nas actividades escolares. Ao 

primeiro tempo do horário do aluno, a marcação de uma falta de atraso terá a tolerância de dez 
minutos. 

 

Artigo 109.º - JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 
a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento superior a cinco 

dias úteis; 
b) Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que coabite com o aluno, 

comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de familiar 

previsto no estatuto dos funcionários públicos; 
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa efectuar -se 

fora do período das actividades lectivas; 
f)   Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal 

assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 
g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, tal como definido na Lei n.º 

90/2001, de 20 de Agosto; 
h) Acto 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)   Participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em vigor; 
j)   Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 
k) Cumprimento de obrigações legais; 
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l)    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. 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos pais ou pelo encarregado de educação ou, 
quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao professor titular da turma ou ao director de turma, com 
indicação do dia, da hora e da actividade em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da 
mesma na caderneta escolar. 

3. O professor titular da turma ou o director de turma devem solicitar, aos pais ou ao encarregado de educação, ou 
ao aluno, quando maior, os comprovativos adicionais que entendam necessários à justificação da falta, devendo, 
igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o correcto apuramento dos 
factos. 

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

5. Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, não tenha sido apresentada justificação para 
as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada no prazo máximo de três dias úteis, 
pelo meio mais expedito, aos pais ou aos encarregados de educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo 
professor titular da turma ou pelo director de turma. 

6. As faltas referidas nos números anteriores integram o cômputo global das faltas. 
 

Artigo 110.º - FALTAS INJUSTIFICADAS 

1. As faltas são injustificadas quando: 
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do n.º 1 do artigo 105.º; 
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. 

 

Artigo 111.º - EXCESSO GRAVE DE FALTAS 

1. Quando for atingido o número de faltas correspondente 10 faltas injustificadas no 1.º ciclo, ou ao dobro do 
número de tempos lectivos semanais, por disciplina, nos outros ciclos, os pais ou o encarregado de educação ou, 
quando maior de idade, o aluno, são convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo professor titular de turma 
ou pelo director de turma com o objectivo de os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e de se 
encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efectivo dos deveres de assiduidade e de pontualidade, 
bem como o necessário aproveitamento escolar. 

2. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, a respectiva 
comissão de protecção de crianças e jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, sempre que a 
gravidade especial da situação o justifique. 

3. Para efeitos do disposto nos números 1 e 2, são também contabilizadas como faltas injustificadas as decorrentes 
da aplicação da medida correctiva de ordem de saída da sala de aula, bem como as ausências decorrentes da 
aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão por um dia. 

 

Artigo 112.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 
no n.º 1 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 e o ensino secundário, a violação do limite de 
faltas injustificadas previsto no n.º 2 do artigo anterior obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho, 
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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 professor ou professores da disciplina ou disciplinas em que o aluno tenha ultrapassado o limite de faltas, 
elaboram o plano individual de trabalho no prazo de dez dias seguidos. 

5. O professor ou professores deverão fornecer uma ficha ao aluno com as orientações para o estudo das 
aprendizagens em que incide o referido plano. 

6. O encarregado de educação tomará conhecimento do plano e do horário do seu cumprimento. 

7. O cumprimento do plano individual de trabalho realiza-se em período suplementar ao horário lectivo, no 
Gabinete do Aluno, sob a supervisão do professor que se encontrar no referido gabinete. Quando não se encontrar 
nenhum professor disponível, a Direcção providenciará o cumprimento do PIT.  

8. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário lectivo da turma em que se 
encontra inserido. 

9. O plano individual de trabalho deve ser objecto de avaliação, nos termos a definir pelo conselho pedagógico do 
agrupamento e será avaliado qualitativamente, mediante o preenchimento de uma ficha pelo professor ou 
professores da disciplina ou disciplinas objecto do PIT. 

10. 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. 

11. Após o estabelecimento do plano individual de trabalho, e no caso de persistir o incumprimento do dever de 
assiduidade, pode o Director, com vista a evitar o abandono escolar, propor a frequência de um percurso curricular 
alternativo no interior do agrupamento. 

12. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de escolaridade que o aluno 
frequenta. 

 

SECÇÃO 3 - DISCIPLINA E INFRACÇÃO 

 

Artigo 113.º - INFRACÇÃO 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no regulamento interno, em termos que se revelem 
perturbadores do funcionamento normal das actividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade 
educativa, constitui infracção passível da aplicação de medida correctiva ou medida disciplinar sancionatória, nos 
termos dos artigos seguintes. 
 

Artigo 114.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 nos termos do artigo anterior deve participá-los imediatamente ao 
Director do Agrupamento. 

2. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior 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. 
 

SUBSECÇÃO 1 - MEDIDAS CORRECTIVAS E MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

 

Artigo 115.º - FINALIDADES DAS MEDIDAS 

1. Todas as medidas correctivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 
preventivas, dissuasoras e de integração, e ainda garantir o normal prosseguimento das actividades da escola, a 
correcção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno. 

2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e a gravidade da 
infracção praticada, prosseguem igualmente, para além das identificadas no número anterior, finalidades punitivas. 
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Artigo 116.º - MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. São medidas correctivas, cuja aplicação é comunicada aos pais ou ao encarregado de educação, tratando -se de 
aluno menor de idade: 

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, como por exemplo a reparação e/ou limpeza 

do material danificado ou sujo; 
d) Manutenção e reparação de espaços exteriores e interiores da escola, podendo, para esse efeito, ser 

aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola; 
e) 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; 
f)   A mudança de turma. 

2. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um comportamento perturbador do 
funcionamento normal das actividades escolares ou das relações entre os presentes no local onde elas decorrem. 

3. Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva competência do professor, enquanto que, fora dela, qualquer 
professor ou membro do pessoal não docente pode repreender o aluno. 

4. 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 se 
a aplicação da medida correctiva acarreta ou não marcação de falta. 

5. A aplicação das medidas correctivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 é da competência do Director do 
Agrupamento que, para o efeito, pode ouvir o director de turma ou o professor titular da turma a que o aluno 
pertença. 

6. A aplicação, e posterior execução, da medida correctiva de condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares não pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano lectivo. 

7. Compete à escola identificar as actividades, local e período de tempo durante o qual as mesmas ocorrem e, bem 
assim, definir as competências e procedimentos a observar, tendo em vista a aplicação e execução da medida 
correctiva de realização de tarefas e actividades de integração escolar, bem como, com as devidas adaptações, a 
aplicação e posterior execução da medida correctiva de condicionamento no acesso a certos espaços escolares. 

 

Artigo 117.º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

1. São medidas disciplinares sancionatórias: 
a) A repreensão registada; 
b) A suspensão por um dia; 
c) A suspensão da escola até 10 dias úteis; 
d) A transferência de escola. 

2. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infracção for praticada na 
sala de aula, é da competência do professor respectivo e, quando tal não aconteça, é da competência do Director 
do Agrupamento.  

3. No âmbito da repreensão registada, é averbado 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. 

4. Em casos excepcionais e enquanto medida dissuasora, a suspensão por um dia pode ser aplicada pelo Director 
do Agrupamento, garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do visado e sempre fundamentada nos 
factos que a suportam. 

5. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão até 10 dias úteis é precedida da audição 
em processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, em termos concretos e precisos, os factos que lhe são 
imputados, os deveres por ele violados e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar 
relativamente àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o Director do 
Agrupamento, que pode, previamente, ouvir o conselho de turma. 

6. Compete ao Director do Agrupamento, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando menor 
de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória referida no número 
anterior 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. 
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7. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 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. 

8. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicável a aluno de idade igual ou 
superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada a frequência 
de outro estabelecimento de ensino situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima servida de 
transporte público ou escolar. 

9. Complementarmente às medidas previstas no n.º 1, compete ao Director do Agrupamento decidir sobre a 
reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar. 

 

Artigo 118.º - CUMULAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES 

1. A aplicação das medidas correctivas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 107.º 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. 

 

SUBSECÇÃO 2 - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 

Artigo 119.º - TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos susceptíveis de configurarem 
a aplicação de alguma das medidas de suspensão da escola até 10 dias úteis e de transferência de escola é do 
Director do Agrupamento, devendo o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, que deve ser um professor 
da escola, ser proferido no prazo de um dia útil a contar do conhecimento da situação. 

2. 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 
seu processo. 

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

4. O Director do Agrupamento deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que profere o 
despacho de instauração do procedimento disciplinar. 

5. A instrução do procedimento disciplinar é 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. 

6. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, não constituindo a 
falta de comparência motivo do seu adiamento, embora, se for apresentada justificação da falta até ao momento 
fixado para a audiência, esta possa ser adiada. 

7. 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. 

8. Da audiência é lavrada acta de que consta o extracto das alegações feitas pelos interessados. 

9. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete ao Director do Agrupamento, 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, como o seu bom 
comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com arrependimento, 
da natureza ilícita da sua conduta, ou agravantes, como a premeditação, o conluio, bem como a 
acumulação de infracções disciplinares e a reincidência; 
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d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. 

10. 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. 

11. 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. 

12. A decisão é passível de recurso hierárquico, de acordo com o estipulado no artigo seguinte. 
 

Artigo 120.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 números seguintes. 

4. 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. 

5. 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. 

 

SECÇÃO 4 - DIREITOS E DEVERES DOS DOCENTES 

 

Artigo 121.º - DIREITOS PROFISSIONAIS 

1. São garantidos aos docentes os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em geral, bem 
como os direitos profissionais do Estatuto da Carreira Docente. 

2. São direitos profissionais específicos dos docentes: 
a) Direito de participação no processo educativo; 
b) Direito a formação e informação para o exercício da função educativa; 
c) Direito ao apoio técnico, material e documental; 
d) Direito a segurança na actividade profissional; 
e) Direito a negociação colectiva; 
f)    Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e demais 

membros da comunidade educativa; 
g) Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos alunos; 
h) Direito a aplicar a medida disciplinar sancionatória de repreensão registada quando a infracção for 

praticada na sala de aula. 

Artigo 122.º - DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO 

1. O direito de participação exerce-se nas áreas do sistema de ensino do Agrupamento, da escola, da aula e da 
relação escola-meio. 

2. O direito de participação, que consoante os casos, é exercido individualmente, em grupo, ou através das 
organizações profissionais ou sindicais dos docentes, compreende o direito de: 

a) Responder a consultas sobre opções fundamentais para o sector educativo; 
b) Emitir recomendações no âmbito da análise crítica do sistema educativo; 
c) Intervir na orientação pedagógica através da liberdade de iniciativa, a exercer no quadro dos planos de 

estudo aprovados e dos Projectos Educativos das escolas, na escolha dos métodos de ensino, das 
tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados; 

d) Participar em experiências pedagógicas, bem como nos respectivos processos de avaliação; 
e) Eleger e ser eleito para os órgãos colegiais ou similares dos estabelecimentos de educação ou de ensino. 
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3. O direito de participação pode ainda ser exercido através das organizações profissionais ou sindicais dos 
docentes, em órgãos que, no âmbito autónomo ou regional, assegurem a interligação do sistema educativo à 
comunidade. 

 

Artigo 123.º - DIREITO A FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO EDUCATIVA 

1. O direito à formação e informação para o exercício da função educativa é garantido: 
a) Pelo acesso a acções de formação contínua regulares, destinadas a actualizar e aprofundar os 

conhecimentos e as competências profissionais dos docentes; 
b) Pelo apoio à auto-formação dos docentes, de acordo com os respectivos planos individuais de formação. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o direito à formação e informação para o exercício da função 
educativa pode também visar objectivos de reconversão profissional, bem como de mobilidade e progressão na 
carreira. 

 

Artigo 124.º - CONDIÇÃO DE TRABALHADOR ESTUDANTE 

1. Considera-se trabalhador-estudante, o docente que frequente instituição de ensino superior, tendo em vista a 
obtenção de grau académico ou de pós-graduação e desde que esta se destine ao seu desenvolvimento profissional 
na docência. 

2. Aos docentes abrangidos pelo Estatuto de Trabalhador-Estudante pode ser distribuído serviço lectivo 
extraordinário no início do ano escolar, sendo obrigatório o respectivo cumprimento, excepto nos dias em que 
beneficiem das dispensas ou faltas, previstas na legislação sobre trabalhadores-estudantes. 

3. Na organização dos horários, o órgão competente deve, sempre que possível, definir um horário de trabalho que 
possibilite ao docente a frequência das aulas dos cursos referidos no n.º 1 e a inerente deslocação para os 
respectivos estabelecimentos de ensino. 

 

Artigo 125.º - DIREITO AO APOIO TÉCNICO, MATERIAL E DOCUMENTAL 

O direito ao apoio técnico, material e documental compreende o acesso aos recursos necessários à formação e 
informação dos docentes, bem como ao exercício da actividade educativa. 
 

Artigo 126.º - DIREITO ÀS CONDIÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA NA ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

O direito às condições de higiene e segurança na actividade profissional compreende: 
a) O exercício da actividade docente em condições ambientais adequadas; 
b) A protecção por acidente em serviço, nos termos da legislação aplicável; 
c) A prevenção e tratamento de doenças que venham a ser definidas por Portaria Conjunta dos Ministério 

da Educação e da Saúde como resultando necessária e directamente do exercício continuado da função 
docente; 

d) A realização das diligências adequadas à penalização da prática de ofensa corporal ou outra violência 
sobre o docente no exercício das suas funções como docente ou por causa destas. 

 

Artigo 127.º - OUTROS DIREITOS DOS DOCENTES 

Para além dos direitos do Estatuto da Carreira, os docentes têm ainda direito a: 
a) Receber apoio do Director, Conselho Pedagógico e Administrativo do Agrupamento, bem como do 

Coordenador do seu Departamento Curricular e do Conselho de Directores de Turma; 
b) Ter conhecimento atempado de tudo o que respeite ao seu processo individual; 
c) Ter conhecimento da legislação actualizada que diga respeito à sua actividade profissional; 
d) Ter conhecimento de toda a informação de que a escola disponha sobre as mais diversas matérias e 

actividades de âmbito formativo, cultural e científico; 
e) Ter condições que lhe permitam desenvolver um ensino de qualidade; 
f)    Ter acesso a todo o material didáctico existente na escola que considere indispensável à prática lectiva; 
g) Ser informado atempadamente, e se possível por escrito, de actividades que outros colegas desejem 

desenvolver com os seus alunos, nos seus tempos lectivos; 
h) Receber mensalmente o recibo do vencimento; 
i)   Ter conhecimento do mapa trimestral de faltas; 
j)   Usufruir de uma tolerância de 10 minutos ao primeiro tempo lectivo. 
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Artigo 128.º - DIREITO A FÉRIAS 

1. Os docentes têm direito, em cada ano, ao período de férias estabelecido na lei geral. 

2. Os docentes contratados, em efectividade de serviço à data em que termina o ano lectivo, e com menos de um 
ano de docência, têm direito ao gozo de um período de férias igual ao produto do número inteiro correspondente a 
dois dias e meio por mês completo de serviço prestado até 31 de Agosto pelo coeficiente 0,833, arredondado para 
a unidade imediatamente superior. 

3. Para efeito do disposto no número anterior considera-se, como mês completo de serviço, o período de duração 
superior a 15 dias. 

 

Artigo 129.º - PERÍODO DE FÉRIAS 

1. As férias dos docentes em exercício de funções são gozadas entre o termo de um ano lectivo e o início do ano 
lectivo seguinte. 

2. As férias podem ser gozadas num único período ou em dois interpolados, um dos quais com a duração mínima 
de oito dias úteis consecutivos. 

3. O período ou períodos de férias são marcados tendo em consideração os interesses dos docentes e a 
conveniência da escola, sem prejuízo de, em todos os casos, ser assegurado o funcionamento dos 
estabelecimentos de educação ou de ensino. 

4. Não se verificando acordo, as férias serão marcadas pelo Director nos termos previstos no número 1. 
 

Artigo 130.º - ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS 

As férias respeitantes a determinado ano podem, por conveniência de serviço ou por interesse do docente ser 
gozadas no ano civil imediato, em acumulação com as vencidas neste, até ao limite de trinta dias úteis, 
salvaguardados os interesses do estabelecimento de educação ou de ensino e mediante acordo do Director. 
 

Artigo 131.º - INTERRUPÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS 

Durante o gozo do período de férias, os docentes não devem ser convocados para a realização de nenhuma tarefa. 
 

Artigo 132.º - INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA 

1. Durante os períodos de interrupção da actividade lectiva, a distribuição do serviço docente para cumprimento 
das necessárias tarefas de natureza pedagógica ou organizacional, designadamente as de avaliação e 
planeamento, deve constar de um plano elaborado pelo Director, do qual deve ser dado prévio conhecimento aos 
docentes. 

2. Na elaboração do plano referido no número anterior deve ser tido em conta que os períodos de frequência de 
interrupção da actividade lectiva podem ainda podem ainda ser utilizados, pelos docentes, para a frequência de 
acções de formação. 

 

Artigo 133.º - FALTAS 

1. Falta é a ausência do docente durante a totalidade ou parte do período diário da presença obrigatória no 
estabelecimento de educação ou de ensino, no desempenho da actividade das componentes lectiva e não lectiva, 
ou em local a que deva deslocar-se no exercício de tais funções. 

2. As faltas dadas a tempos registados no horário individual do docente são referenciadas aos períodos previstos 
no n.º 5 do artigo 104.º. 

3. A ausência do docente à totalidade ou a parte do tempo útil de uma aula de noventa minutos de duração, em 
qualquer dos casos, é obrigatoriamente registada como falta a dois tempos lectivos. 

4. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, e desde que o docente leccione pelo menos um dos 
tempos, pode o Director decidir a marcação de falta apenas a um tempo. 

5. É considerado um dia de falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da divisão por cinco do 
número de horas de serviço docente que deva ser obrigatoriamente registado no horário semanal do docente. 

6. É ainda considerada falta a um dia: 
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a) A ausência do docente a serviço de exames; 
b) A ausência do docente a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos. 

7. A ausência a outras reuniões de natureza pedagógica, convocadas nos termos da lei, é considerada falta do 
docente a dois tempos lectivos. 

8. As faltas por períodos inferiores a um dia são adicionadas no decurso do ano escolar para efeitos do disposto no 
número 5. 

9. As faltas a serviço de exames, bem como a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos, apenas podem 
ser justificadas por casamento, por maternidade e paternidade, por nascimento, por falecimento de familiar, por 
doença, por doença prolongada, por acidente em serviço, por isolamento profiláctico e para cumprimento de 
obrigações legais, tal como regulado na lei. 

10. A falta ao serviço lectivo que depende da autorização, apenas pode ser permitida quando o docente tenha 
apresentado, Director, o plano da aula a que pretende faltar. 

 

Artigo 134.º - FALTA POR CONTA DO PERÍODO DE FÉRIAS 

1. O docente pode faltar um dia útil por mês, por conta do período de férias ate ao limite de cinco dias úteis por 
ano. 

2. As faltas previstas no presente artigo quando dadas por docente em período probatório apenas podem ser 
descontadas nas férias do próprio ano. 

3. O docente que pretenda faltar ao abrigo do disposto no presente artigo deve solicitar, com a antecedência 
mínima de três dias úteis, autorização escrita ao órgão de direcção executiva do respectivo estabelecimento de 
educação ou de ensino, ou, se tal não for comprovadamente possível, no próprio dia, por participação oral, que 
deve ser reduzida a escrito no dia em que o docente regressa ao serviço. 

4. As faltas a tempos lectivos por conta do período de férias são computadas nos termos previstos do n.º 5 do 
artigo 83.º do presente regulamento, ate ao limite de 4 dias, a partir do qual são consideradas faltas a um dia. 

 

Artigo 135.º - PRESTAÇÃO EFECTIVA DE SERVIÇO 

Consideram-se ausências equiparadas a prestação efectiva de serviço, para alem das consagradas em legislação 
própria, ainda as seguintes: 

a) Assistência a filhos menores; 
b) Doença; 
c) Doença prolongada; 
d) Prestação de provas de avaliação por trabalhador-estudante abrangido pelo artigo 90.º do presente 

regulamento; 
e) Licença sabática e equiparação a bolseiro; 
f)   Dispensas para formação; 
g) Exercício do direito à greve; 
h) Prestação de provas de concurso. 

 

Artigo 136.º - LICENÇA SEM VENCIMENTO ATÉ 90 DIAS 

1. O docente provido definitivamente num lugar dos quadros com, pelo menos, 3 anos de serviço docente efectivo 
pode requerer, em cada ano civil, licença sem vencimento ate 90 dias, a gozar seguidamente. 

2. A licença sem vencimento é autorizada por períodos de 30, 60 ou 90 dias. 

3. O gozo de licença sem vencimento ate 90 dias impede que seja requerida nova licença, da mesma natureza, no 
prazo de 3 anos. 

4. O docente a quem a licença tenha sido concedida só pode regressar ao serviço após o gozo integral da mesma. 
 

Artigo 137.º - LICENÇA SEM VENCIMENTO POR UM ANO 

1. O gozo de licença sem vencimento por 1 ano, pelos docentes, é obrigatoriamente coincidente com o início e o 
termo do ano escolar. 
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2. O período do tempo de licença é contado, para efeitos de aposentação, sobrevivência e fruição dos benefícios da 
ADSE se o docente mantiver os correspondentes descontos, com base na remuneração auferida à base na 
remuneração auferida à data da sua concessão. 

 

Artigo 138.º - LICENÇA SEM VENCIMENTO DE LONGA DURAÇÃO 

1. O docente provido definitivamente num lugar dos quadros com, pelo menos, 5 anos de serviço docente efectivo 
pode requerer licença sem vencimento de longa duração. 

2. O início e o termo da licença sem vencimento de longa duração são obrigatoriamente coincidentes com as datas 
de início e de termo do ano escolar. 

3. O docente em gozo de licença sem vencimento de longa duração pode requerer, nos termos do número anterior, 
o regresso ao quadro de origem, numa das vagas existentes no respectivo grupo de docência, ou na primeira que 
venha a ocorrer no grupo a que pertence. 

4. Para efeitos de regresso ao quadro de origem, o docente deve apresentar o respectivo requerimento até ao final 
do mês de Setembro do ano anterior àquele em que pretende regressar. 

5. O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade de o docente se apresentar a concurso para 
colocação num lugar dos quadros, quando não existir vaga nos quadros de origem. 

6. No caso de o docente não obter colocação por concurso em lugar do quadro, mantém-se na situação de licença 
sem vencimento de longa duração, com os direitos previstos nos números anteriores. 

 

Artigo 139.º - LICENÇA SABÁTICA 

1. Ao docente nomeado definitivamente em lugar do quadro, com avaliação de desempenho igual ou superior a 
Bom e, pelo menos, oito anos de tempo de serviço ininterrupto no exercício efectivo de funções docentes, pode ser 
concedida licença sabática, pelo período de um ano escolar, nas condições fixadas por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da educação. 

2. A licença sabática corresponde à dispensa da actividade docente, destinando-se à formação contínua, à 
frequência de cursos especializados ou à realização de investigação aplicada, que sejam incompatíveis com a 
manutenção de desempenho de serviço docente. 
 

Artigo 140.º - DISPENSAS PARA FORMAÇÃO 

1. Aos docentes podem ser concedidas dispensas de serviço docente para participação em actividades de formação 
destinadas à respectiva actualização, nas condições a regulamentar por portaria do membro do governo 
responsável pela área da educação, com as especialidades previstas nos números seguintes. 

2. As dispensas para formação, da iniciativa de serviços centrais, regionais ou do agrupamento de escolas a que o 
docente pertence, são concedidas preferencialmente na componente não lectiva do horário do docente. 

3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a formação de iniciativa do docente é autorizada durante os 
períodos de interrupção da actividade lectiva. 

4. Quando for comprovadamente inviável ou insuficiente a utilização das interrupções lectivas, a formação a que se 
refere o número anterior pode ser realizada nos períodos destinados ao exercício da componente não lectiva nas 
seguintes condições: 

a) Tratando-se de educadores de infância; 
b) Nos restantes casos, até ao limite de dez horas por ano escolar. 

5. A dispensa a que se refere o presente artigo não pode exceder, por ano escolar, cinco dias úteis seguidos ou oito 
interpolados. 

 

Artigo 141.º - EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO 

1. A concessão da equiparação a bolseiro aos docentes rege-se pelo disposto nos Decretos-Lei n.º 272/88, de 3 de 
Agosto, e 282/89, de 23 de Agosto, com as especialidades constantes de portaria do membro do governo 
responsável pela área da educação. 

2. O período máximo pelo qual for concedida a equiparação a bolseiro, incluindo a autorizada a tempo parcial, é 
deduzido em 50% na redução de tempo de serviço prevista no artigo 54.º do ECD. 
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3. A concessão da equiparação a bolseiro não pode anteceder ou suceder à licença sabática, sem que decorra um 
período mínimo de dois anos escolares de intervalo. 

4. O docente que tiver beneficiado do estatuto de equiparado a bolseiro é obrigado a prestar a sua actividade 
efectiva no Ministério da Educação pelo número de anos correspondente à totalidade do período de equiparação 
que lhe tiver sido concedido. 

5. O não cumprimento do estabelecido no número anterior retira a possibilidade de concessão de equiparação e 
obriga à reposição de todos os vencimentos percebidos pelo docente. 

 

Artigo 142.º - DEVERES PROFISSIONAIS DOS DOCENTES 

1. Os docentes estão obrigados ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e agentes do 
Estado em geral e dos deveres profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira Docente. 

2. Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se para níveis de excelência, são 
deveres profissionais dos docentes: 

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das suas 
capacidades estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de cidadãos 
civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 

b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade 
educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de exclusão e 
discriminação; 

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, promovendo a criação e desenvolvimento 
de relações de respeito mútuo, em especial entre docentes, alunos, encarregados de educação e não 
docentes; 

d) Participar na organização e assegurar a realização das actividades educativas; 
e) Gerir o processo de desenvolvimento/aprendizagem, de acordo com as orientações definidas e com as 

necessidades de cada criança; 
f)    Gerir o processo de ensino/aprendizagem, no âmbito dos programas definidos, procurando adoptar 

mecanismos de diferenciação pedagógica susceptíveis de responder às necessidades individuais dos 
alunos; 

g) Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e colectivamente; 
h) Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de ensino/aprendizagem 

que lhe sejam propostos, numa perspectiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade da 
educação e ensino; 

i)    Actualizar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspectiva de desenvolvimento 
pessoal e profissional; 

j)    Empenhar-se nas acções de formação em que participe; 
k) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na detecção da existência de casos de 

crianças ou jovens com necessidades educativas especiais; 
l)    Participar ao Director do Agrupamento e/ou ao Director de Turma qualquer comportamento passível de 

ser qualificado grave ou muito grave; 
m) Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagógica, proceder à auto-avaliação e participar nas 

actividades de avaliação da escola; 
n) Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação, cooperando com a 

administração educativa na prossecução dos objectivos decorrentes da política educativa, no interesse 
dos alunos e da sociedade. 

3. Aos docentes cabe ainda observar os seguintes deveres: 
a) Participar activamente no Projecto Educativo do Agrupamento; 
b) Reforçar a relação com os alunos em diferentes espaços pedagógicos, participando em visitas de estudo 

e outras actividades de complemento curricular, sempre que lhe seja solicitado e possível; 
c) Permanecer na sala até ao final das actividades/aula, só saindo por motivo justificável; 
d) Encaminhar para o Gabinete do Aluno, na sequência da aplicação da medida disciplinar de saída da sala 

de aula, com tarefas definidas na respectiva ficha de ocorrências, o aluno que prejudique o normal 
funcionamento da aula, após ter esgotado as diligências para o evitar; 

e) Permitir a saída dos alunos da sala de aula em casos excepcionais e pelo tempo estritamente necessário; 
f)    Informar os encarregados de educação (através da caderneta) e/ou o Director de Turma de todas as 

ocorrências que prejudiquem o normal funcionamento da aula; 
g) Manter-se actualizado sobre toda a legislação que lhe diga respeito; 
h) Guardar sigilo sobre informações ou dados pessoais dos alunos, salvo autorização expressa dos 

respectivos encarregados de educação; 
i)   Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento; 
j)   Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula; 
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k) Transportar de e para a sala de aula, o livro de ponto e a respectiva chave; 
l)    Assinar o livro de ponto, numerar e sumariar as lições e registar as faltas dos alunos, sem emendas 

nem rasuras; 
m) Preencher a ficha de ocorrências sempre que se verifique uma situação de indisciplina grave na sua 

presença dentro e fora da sala de aula, e remetê-la ao(s) Director(es) de Turma do(s) aluno(s) 
envolvido(s) ou ao Coordenador de Estabelecimento e, em casos de extrema gravidade, dar 
conhecimento ao Director; 

n) Ser portador do cartão de identificação; 
o) Requisitar o material didáctico, com a antecedência prevista, no respectivo serviço; 
p) Entregar na reprografia, com 48 horas de antecedência, o material para reprodução; 
q) Entregar aos alunos as fichas corrigidas e avaliadas, com a celeridade possível; 
r)   Propor ao seu delegado ou ao Director de Instalações/Coordenador de Estabelecimento a aquisição de 

material de que necessite e não exista no Agrupamento; 
s) Tomar conhecimento das convocatórias e informações afixadas no painel existente na sala de 

professores; 
t)   Participar nas reuniões do Agrupamento para que for convocado. 

 

SUBSECÇÃO 1 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE 

 

Artigo 143.º - ENQUADRAMENTO 

A avaliação do desempenho do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios consagrados no artigo 
39.º da Lei de Bases do Sistema Educativo e nos artigos 40.º a 49.º do ECD  e o Decreto Regulamentar n.º 
2/2010, de 23 de Junho. 

 

Artigo 144.º - CALENDARIZAÇÃO 

1. A calendarização da avaliação é fixada pelo director do agrupamento de acordo com as orientações definidas no 
despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

2. A avaliação do desempenho do pessoal docente integrado na carreira, desenvolve-se em ciclos de dois anos 
lectivos e reporta-se ao serviço prestado nesse período.  

3. A avaliação do desempenho é obrigatoriamente considerada para ingresso na carreira, progressão na carreira, 
renovação do contrato, graduação para efeitos de concurso e atribuição do prémio de desempenho. 
 

Artigo 145.º - RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 

A Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho definiu que o relatório de auto-avaliação se materializa 
em suporte de papel. 

 

Artigo 146.º - DIMENSÕES E DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO 

1. A avaliação incide sobre as seguintes dimensões do desempenho dos docentes: 
a) Vertente profissional, social e ética; 
b) Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 
c) Participação na escola e relação com a comunidade educativa; 
d) Desenvolvimento e formação profissional ao longo da vida.  

2. A vertente profissional, social e ética será avaliada de uma forma transversal ao exercício da profissão, 
constituindo as outras dimensões um quadro de referência para a avaliação desta dimensão. 
 

SECÇÃO 5 – DIREITOS E DEVERES DOS NÃO DOCENTES 

 

Artigo 147.º - DIREITOS DOS ASSISTENTES TÉCNICOS 

Os assistentes técnicos, para além de estarem abrangidos, de forma geral, pelo disposto na legislação que se 
aplique adequada e supletivamente, têm ainda os seguintes direitos: 
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a) Interpor recurso das decisões que, no âmbito das suas funções, ponham em causa os seus direitos, de 
modo a permitir a eficaz aplicação dos mesmos; 

b) Reclamar dos actos dos seus superiores hierárquicos; 
c) Ser respeitado e tratado com correcção por toda a comunidade escolar; 
d) Possibilidade de emitir a sua opinião sobre os seus direitos; 
e) Participar em acções de formação que concorram para o seu aperfeiçoamento profissional e melhoria dos 

serviços. 
 

Artigo 148.º - DEVERES DOS ASSISTENTES TÉCNICOS 

Os assistentes técnicos, além do dever de cumprirem o disposto na legislação, nomeadamente os deveres 
emergentes da legislação aplicável, adequada e supletivamente, têm ainda os seguintes deveres: 

a) Participar na elaboração do Projecto Educativo; 
b) Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento; 
c) Agir de acordo com princípios de solidariedade e entreajuda; 
d) Ser portador de cartão de identificação; 
e) Cumprir o horário de trabalho. 

 

Artigo 149.º - COMPETÊNCIAS DOS ASSISTENTES TÉCNICOS 

1. Os serviços dividem-se nas seguintes áreas funcionais: 
a) Expediente geral; 
b) Alunos; 
c) Economato; 
d) Administração de pessoal; 
e) Contabilidade, tesouraria e vencimentos. 

2. O assistente técnico afecto a cada área pode executar tarefas específicas de outras áreas, sempre que as 
situações o justifiquem. 

3. Ao Coordenador Técnico compete, genericamente, dirigir os respectivos serviços e ainda: 
a) Orientar e coordenar as actividades dos serviços; 
b) Orientar e controlar a elaboração dos vários documentos emitidos pelos serviços administrativos e sua 

posterior assinatura; 
c) Organizar e submeter à aprovação do director a distribuição do serviço, de acordo com a sua natureza, 

pelo respectivo pessoal, em função das suas categorias e aptidões; 
d) Preparar e submeter a despacho todos os assuntos da sua competência; 
e) Providenciar para que todos os serviços inerentes ao funcionamento das aulas, recursos e exames, 

dependentes dos serviços administrativos, estejam em ordem nos prazos estabelecidos; 
f)    Proceder à leitura e fazer circular o Diário da República, tomando as providências para que a legislação 

de interesse para o Agrupamento seja distribuída pelas diferentes áreas e pelas demais entidades 
determinadas pelo Director; 

g) Verificar as propostas e processos de nomeação de pessoal; 
h) Apreciar e despachar os pedidos de justificação de faltas dos assistentes técnicos; 
i)    Assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente autorizadas; 
j)    Assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar todas as folhas dos livros utilizados nos 

serviços administrativos; 
k) Ter sob a sua guarda o selo branco; 
l)    Apreciar qualquer outro assunto respeitante aos serviços administrativos, decidindo sobre os que forem 

da sua competência e expondo ao Director os que o ultrapassem; 
m) Exercer o cargo de Secretário do Conselho Administrativo. 

4. Ao assistente técnico compete: 
a) Assegurar os serviços de expediente geral, de alunos, de economato, de administração de pessoal e de 

contabilidade, tesouraria e vencimentos; 
b) Prestar apoio administrativo ao órgão de gestão do Agrupamento; 
c) Assegurar a transmissão da informação entre os órgãos de gestão, os docentes, os discentes e os 

respectivos encarregados de educação, através do registo, redacção, classificação e arquivo do 
expediente e outras formas de comunicação; 

d) Assegurar, sempre que necessário, o trabalho de dactilografia; 
e) Tratar informação, recolhendo e efectuando apuramentos estatísticos elementares e elaborando mapas, 

quadros ou utilizando qualquer outra forma de apresentação dos dados existentes; 
f)    Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transacções financeiras e 

contabilísticas, processar salários; 
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g) Desempenhar as funções de tesoureiro; 
h) Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos de pessoal, anotando faltas e 

anomalias, e providenciando pela sua correcção e andamento através de ofícios, informações ou notas, 
conforme a lei estipule; 

i)   Organizar, e desenvolver processos relativos à situação dos docentes, não docentes e alunos; 
j)   Organizar e dar sequência aos processos de aquisição e manutenção do material, equipamentos, 

instalações e serviços; 
k) Preencher os mapas de execução material e organizar a escrituração dos livros auxiliares de acordo com 

as respectivas instruções; 
l)   Atender os docentes, não docentes, alunos, pais e encarregados de educação e público em geral, 

prestando-lhes os esclarecimentos adequados. 

5. Os assistentes técnicos dependem hierarquicamente do Coordenador Técnico. 
 

Artigo 150.º - DIREITOS DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS 

São direitos dos assistentes operacionais, os seguintes: 
a) Ser tratado cordialmente e obter a necessária colaboração no exercício das suas funções, por parte de 

todos os elementos da comunidade educativa; 
b) Dirigir-se, individual ou colectivamente, a qualquer órgão de gestão e ser por ele ouvido e atendido; 
c) Usufruir de condições de trabalho condignas com as tarefas a desempenhar; 
d) Participar em acções de formação que concorram para o seu aperfeiçoamento profissional e melhoria dos 

serviços; 
e) Ser apoiado no exercício da sua actividade, pelo órgão de direcção, administração e gestão; 
f)   Conhecer atempadamente e de forma clara as respectivas tarefas e horários de trabalho; 
g) Ser informado e ter acesso a toda a legislação que lhe diga respeito; 
h) Participar livremente nas iniciativas do Agrupamento sem prejuízo do seu trabalho; 
i)   Exigir a identificação dos alunos, sempre que o julgue necessário; 
j)   Exigir a identificação de qualquer outra pessoa cujas razões para permanecer no recinto da escola 

suscitem dúvidas; 
k) Eleger e ser eleito para o Conselho Geral; 
l)   Ser representado por um encarregado de pessoal, designado pelo Director; 
m) Usufruir de todos os direitos consagrados no estatuto dos trabalhadores a exercerem funções públicas; 
n) Participar activamente na vida da Escola; 
o) Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento. 

 

Artigo 151.º - DEVERES GERAIS DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS 

São deveres gerais dos assistentes operacionais, os seguintes: 
a) Respeitar e fazer-se respeitar por todos os membros da comunidade escolar; 
b) Exercer as suas actividades com isenção e sempre com o mais elevado profissionalismo; 
c) Atender com o devido respeito todos os membros da comunidade educativa que a ele se dirijam, 

informando e agindo em conformidade com as competências que lhe estão atribuídas; 
d) Assegurar os serviços que lhe forem atribuídos e pelos quais é responsável; 
e) Comunicar ao órgão de gestão qualquer ocorrência que contrarie o presente Regulamento Interno, 

nomeadamente casos de indisciplina ou de destruição do equipamento escolar; 
f)   Providenciar para que, durante as aulas, haja silêncio no espaço envolvente; 
g) Cumprir os pedidos de requisição de material; 
h) Manter limpas e cuidadas as instalações e os equipamentos a seu cargo; 
i)   Agir de acordo com princípios de solidariedade e entreajuda; 
j)   Ser portador de cartão de identificação; 
k) Cumprir o horário de trabalho; 
l)   Aceitar críticas e sugestões; 
m) Não permitir que pessoas estranhas circulem livremente pela escola; 
n) Contribuir com sugestões e propostas para a melhoria dos serviços; 
o) Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento. 

 

Artigo 152.º - DEVERES ESPECÍFICOS DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS 

1. São deveres específicos dos assistentes operacionais, no que diz respeito aos blocos dos edifícios escolares, os 
seguintes: 
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a) Garantir que as entradas e saídas das salas de aulas decorram com calma, moderação e respeito, sem 
correrias, gritos e aglomerações excessivas, impedindo ainda que os alunos entrem antes do professor; 

b) Atender as chamadas das salas de aulas com prontidão e executar os pedidos com a rapidez e a eficácia 
possíveis; 

c) Não permitir que os alunos, durante as aulas, fiquem nas proximidades do bloco onde o assistente 
operacional preste serviço; 

d) Marcar falta aos professores que não compareçam às aulas, preenchendo documento próprio para 
entrega na Secretaria; 

e) Informar rapidamente da ocorrência de qualquer anomalia verificada nas instalações ou nos materiais; 
f)   Colocar atempadamente nas salas os equipamentos audiovisuais requisitados; 
g) Impedir a permanência injustificada dos alunos no bloco; 
h) Receber e efectuar os telefonemas com cordialidade, providenciando para que as pessoas a contactar 

sejam avisadas atempadamente; 
i)   Encaminhar os pais e encarregados de educação e os visitantes para os locais pretendidos. 

2. São deveres específicos dos assistentes operacionais, no que diz respeito à vigilância nos recreios, os seguintes: 
a) Impedir, adequadamente, jogos ou brincadeiras que levem à violência ou outros actos não 

recomendados entre alunos; 
b) Não permitir que os alunos permaneçam próximo dos blocos durante o tempo de aulas; 
c) Limpar os pátios e despejar as papeleiras; 
d) Impedir que os alunos danifiquem os espaços verdes da escola; 
e) Informar a direcção da escola da presença de elementos estranhos nas imediações da escola. 

3. São deveres específicos dos assistentes operacionais, no que diz respeito ao bufete (2.º e 3.º ciclos), os 
seguintes: 

a) Zelar pelo cumprimento das normas de higiene; 
b) Atender os utentes pela ordem de chegada, com rapidez e delicadeza; 
c) Manter a ordem e a disciplina na fila do bufete; 
d) Verificar, antes do atendimento, a identidade do utilizador do cartão e as suas condições de utilização; 
e) Informar regularmente o responsável do Serviço de Acção Social Escolar das necessidades alimentares 

dos alunos; 
f)    Conferir diariamente a quantidade e a validade dos produtos e informar imediatamente o Serviço de 

Acção Social Escolar de qualquer falta ou anomalia. 

4. São deveres específicos dos assistentes operacionais, no que diz respeito à portaria, os seguintes: 
a) Controlar a entrada e saída dos alunos, mediante a apresentação do cartão de identificação; 
b) Impedir a presença de alunos na área próxima do portão; 
c) Manter-se atento e vigilante quanto à presença de elementos suspeitos nas imediações da escola, 

informando a direcção da escola; 
d) Impedir a entrada de pessoas não identificadas. 

5. São deveres específicos do encarregado dos assistentes operacionais, os seguintes: 
a) Verificar regularmente se todos os serviços estão a funcionar, providenciando por sua iniciativa ou em 

colaboração com a direcção do Agrupamento de Escolas, para que se resolvam a tempo quaisquer 
deficiências detectadas; 

b) Coordenar com rapidez e eficácia o serviço inerente às suas atribuições. 
 

SECÇÃO 6 - ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Artigo 153.º - DEFINIÇÃO 

1. As Associações de Pais e Encarregados de Educação são órgãos representativos de pais e encarregados de 
educação dos alunos do Agrupamento. 

2. São atribuições da Associação de Pais e Encarregados de Educação: 
a) Representar os pais e encarregados de educação dentro da escola, nomeadamente no Conselho Geral, 

no Conselho Pedagógico e fora dela; 
b) Dar parecer sobre assuntos respeitantes à formação dos seus educandos e sobre a gestão da escola; 
c) Dar parecer sobre legislação em vigor, ou a criar, no âmbito educativo; 
d) Participar nas diversas actividades inseridas no Plano Anual de Actividades da Escola; 
e) Incentivar a participação crescente dos encarregados de educação na vida escolar; 
f)   Participar nos Conselhos de Turma destinados à organização das actividades da turma, visando a 

melhoria das condições de aprendizagem e a optimização da relação Escola/Família; 
g) Participar nos conselhos de turma de carácter disciplinar. 
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SECÇÃO 7 – DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Artigo 154.º - DIREITOS DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Sem prejuízo do estipulado no artigo 6.º da Lei 30/2002, são direitos dos pais e encarregados de educação: 
a) Tomar conhecimento do Regulamento Interno; 
b) Participar nas actividades da respectiva Associação de Pais e Encarregados de Educação; 
c) Ser informado de tudo o que diga respeito aos seus educandos; 
d) Tomar conhecimento do horário de atendimento dos educadores, professores ou directores de turma dos 

seus educandos; 
e) Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e comportamento dos seus 

educandos; 
f)   Comparecer na escola sempre que considere conveniente; 
g) Eleger e ser eleito para os órgãos que contemplem a sua representação; 
h) Tomar conhecimento dos passeios e visitas de estudo a realizar pela escola, tendo em vista autorizar, ou 

não, o seu educando a participar em cada um deles; 
i)   Promover e participar em actividades de interesse para a comunidade escolar. 

 

Artigo 155.º - DEVERES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Sem prejuízo do estipulado no artigo 6.º da Lei n.º 30/2002, são deveres dos pais e encarregados de educação: 
a) Informar e ser informado sobre todas as matérias respeitantes aos seus educandos; 
b) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos; 
c) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, correcto 

comportamento escolar e empenho no processo de aprendizagem dos seus educandos; 
d) Apresentar a justificação para a ausência do seu educando relativamente às actividades lectivas e a 

qualquer outra actividade programada pela escola, incluindo passeios e visitas de estudo; 
e) Zelar para que os seus educandos compareçam nas aulas com o material necessário; 
f)    Contribuir para a preservação da disciplina dentro da escola e para a harmonia entre a comunidade 

educativa; 
g) Comparecer na escola, sempre que for solicitada a sua presença; 
h) Estar presente nas reuniões convocadas pelos órgãos de escola, nomeadamente pelos educadores, 

professores e directores de turma; 
i)   Participar activamente na vida da escola; 
j)    Contribuir para o correcto apuramento dos factos em processo disciplinar que tenha sido instaurado ao 

seu educando; 
k) Diligenciar para que eventuais medidas disciplinares aplicadas ao seu educando atinjam os objectivos 

pretendidos; 
l)    Repor os materiais danificados ou custear as despesas de reparação resultantes dos danos causados na 

escola pelo seu educando; 
m) Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento, subscrever, e fazer 

subscrever igualmente aos seus educandos, a declaração de compromisso quanto ao seu cumprimento 
integral. 

 

SECÇÃO 8 – DIREITOS E DEVERES DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DA 
COMUNIDADE LOCAL 

 

Artigo 156.º - DIREITOS 

São direitos das autarquias locais e de outras instituições da comunidade local, os seguintes: 
a) Participar na gestão e administração escolar através da presença dos respectivos representantes no 

Conselho Geral. 
b) Ser informado de tudo o que diga respeito à comunidade escolar. 

 

Artigo 157.º - DEVERES 

São deveres das autarquias locais e de outras instituições da comunidade local, os seguintes: 
a) Cooperar com a escola no desenvolvimento do Projecto Educativo de Escola; 
b) Cooperar com a escola nos projectos tendentes a resolver problemas e carências da comunidade 

escolar; 
c) Cooperar com a escola em demais matérias previstas na lei. 
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CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES COMUNS AOS JARDINS DE INFÂNCIA E ÀS ESCOLAS DO 
1.º CICLO 

 

SECÇÃO 1 – DISPOSIÇÕES COMUNS AOS JARDINS DE INFÂNCIA 

 

Artigo 158.º - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

1. O horário de funcionamento do Jardim de Infância será estabelecido no início de cada ano lectivo, de acordo 
com a respectiva Associação de Pais e Encarregados de Educação, sob proposta dos educadores de infância. 

2. Nos termos da lei, o horário de funcionamento do Jardim de Infância deverá contemplar períodos de actividades 
educativas e de Apoio à Família. 

3. O período mínimo de funcionamento dos Jardins de Infância é de 8h30min. 

4. Os Pais e Encarregados de Educação deverão respeitar os horários lectivos, de modo a não prejudicarem o 
normal funcionamento das actividades lectivas. 
 

Artigo 159.º - ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS 

1. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelo acompanhamento do seu educando no percurso de 
casa para o Jardim de Infância e no de regresso. 

2. Os pais e encarregados de educação devem confiar pessoalmente os seus educandos ao educador titular de sala 
ou à assistente operacional, que será aquela que estiver à entrada, se a chegada ao Jardim de Infância se der após 
as 9 horas e 15 minutos. 

3. Os pais e encarregados de educação cujos educandos frequentem o acolhimento da manhã devem confiá-los 
pessoalmente ao animador responsável da Componente de Apoio à Família. 
 

Artigo 160.º - PERMANÊNCIA NO JARDIM DE INFÂNCIA 

1. Os pais e encarregados de educação devem evitar que os seus educandos permaneçam no Jardim de Infância 
para além do horário de funcionamento do mesmo. 

2. Nas faltas do educador, o grupo de crianças será distribuído pelas restantes salas do Jardim de Infância. 
 

Artigo 161.º - MATERIAL 

1. A criança deve levar para o Jardim de Infância o material que for solicitado pelo educador. 

2. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelo desaparecimento ou por danos causados em 
brinquedos ou outros objectos de valor que a criança leve consigo para o Jardim de Infância, não podendo esta 
responsabilidade transferir-se para qualquer outra pessoa que, durante o tempo de permanência da criança no 
Jardim de Infância, com ela prive. 
 

Artigo 162.º - FALTAS 

1. Sempre que a criança falte ao Jardim de Infância, tal facto deve ser comunicado ao educador da sua sala pelos 
pais ou encarregados de educação. 

2. Caso a ausência se dê por quinze dias úteis consecutivos e sem justificação, os pais ou encarregados de 
educação serão informados, por carta registada com aviso de recepção, de que a inscrição do seu educando será 
anulada, após ausência de resposta no prazo de cinco dias úteis posteriores à recepção da comunicação. 

3. Findo o prazo previsto no número anterior, a vaga daquele educando será preenchida por outra criança, que se 
encontre em primeiro lugar da lista de espera. 
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4. Nas faltas por doença, por período igual ou superior a três dias, devem os pais ou encarregados de educação 
apresentar atestado ou declaração médica que indique os motivos da ausência, e que a criança pode retomar a 
actividade escolar. 
 

Artigo 163.º - INDISPOSIÇÕES E MEDICAMENTAÇÃO 

1. Os pais e encarregados de educação deverão transmitir ao educador ou ao assistente operacional todas as 
informações que considerem pertinentes acerca da saúde e disposição do seu educando, se necessário 
diariamente. 

2. Caso a criança tenha necessidade de tomar medicamentos durante o horário de frequência do Jardim de 
Infância, os pais ou encarregados de educação deverão comunicar ao educador ou ao assistente operacional, por 
escrito, a dose e o horário de administração dos mesmos, sendo indispensável a apresentação da prescrição 
médica. 
 

Artigo 164.º - PASSEIOS E VISITAS DE ESTUDO 

1. Para que uma criança possa acompanhar uma visita de estudo, no âmbito do projecto curricular ou educativo, 
os pais ou encarregados de educação têm que autorizar por escrito a deslocação do seu educando, competindo ao 
educador informar previamente os pais ou encarregados de educação sobre a data de realização daqueles. 

2. Apenas nos casos devidamente fundamentados pelos pais ou encarregados de educação, e dado deles 
conhecimento ao educador, a criança não acompanhará as saídas do Jardim de Infância previstas no número 
anterior. 

3. No caso previsto no número 2, e se não for possível assegurar a permanência da criança no Jardim de Infância, 
cabe aos pais ou encarregados de educação solucionar essa situação. 

4. Se, por impedimento, o educador titular do grupo estiver ausente no dia da realização da visita de estudo, a 
visita poderá ser adiada para data a designar. 

 

SECÇÃO 2 – DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO 

 

Artigo 165.º - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

1. O horário de funcionamento da escola é o estabelecido no início de cada ano lectivo, de acordo com o número de 
turmas que irão funcionar, podendo o Agrupamento, desde que tal se mostre necessário, flexibilizar o horário da 
actividade curricular de forma a adaptá-lo às condições de realização do conjunto das actividades curriculares e de 
enriquecimento curricular, sem prejuízo da carga horária estabelecida pelo M.E. 

2. O período mínimo de funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo é de 8 horas e 30 minutos. 

3. Os alunos não poderão entrar nas instalações da escola antes do horário estipulado, salvo autorização em 
contrário da Coordenadora do Estabelecimento. 

4. Com vista ao bom funcionamento e à segurança da escola, e atendendo à especificidade dos edifícios, 
determina-se que: 

a) Os pais e encarregados de educação dos alunos do 1.º ciclo do Alto da Faia deixarão os seus educandos 
no átrio da entrada do edifício; 

b) Os pais e encarregados de educação dos alunos do 1.º Ciclo da Escola de Telheiras deixarão os seus 
educandos à porta dos respectivos núcleos. 

 

Artigo 166.º - ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS 

1. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelo acompanhamento do seu educando no percurso 
entre as suas casas e a escola e no de regresso. 

2. Os pais e encarregados de educação que queiram autorizar a saída da escola dos seus educandos sem 
acompanhamento por um adulto, terão de apresentar uma declaração escrita nesse sentido ao Coordenador de 
Estabelecimento. 
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Artigo 167.º - HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS PORTÕES 

1. Os portões de acesso à escola serão encerrados 15 minutos após o início do horário lectivo, assim 
permanecendo até ao termo de cada turno. 

2. Excepcionalmente, durante o período de encerramento referido no número anterior, poderão abrir-se os portões 
da escola. 

 

Artigo 168.º - PERMANÊNCIA NA ESCOLA 

1. Os pais e encarregados de educação devem evitar que o seu educando permaneça na escola para além do 
horário de funcionamento da mesma. 

2. Nas faltas do professor titular da turma em que se inserem, os alunos serão integrados, sempre que possível, 
noutras turmas do mesmo ano de escolaridade ou de outros anos – anterior ou posterior. 

 

Artigo 169.º - VIGILÂNCIA DOS RECREIOS 

Nos intervalos das actividades lectivas, os recreios serão vigiados pelos docentes e pelos assistentes operacionais. 
 

Artigo 170.º - MATERIAL 

1. O aluno deve levar para a escola o material que for solicitado pelo professor. 

2. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelo desaparecimento ou por danos causados em 
brinquedos ou outros objectos de valor que o aluno leve consigo para a Escola, não podendo esta responsabilidade 
transferir-se para qualquer outra pessoa que, durante o tempo de permanência da criança na escola, com ela 
prive. 
 

Artigo 171.º - INDISPOSIÇÕES E MEDICAMENTAÇÃO 

1. Os pais e encarregados de educação deverão transmitir ao professor ou ao assistente operacional todas as 
informações que considerem pertinentes acerca da saúde e disposição do seu educando, se necessário 
diariamente. 

2. Caso o aluno tenha necessidade de tomar medicamentos durante o horário de frequência da escola, os pais ou 
encarregados de educação deverão comunicar ao professor ou ao assistente operacional, por escrito, a dose e o 
horário de administração dos mesmos, sendo indispensável a apresentação da prescrição médica. 

 

Artigo 172.º - PASSEIOS E VISITAS DE ESTUDO 

1. Para que um aluno possa acompanhar uma visita de estudo, no âmbito do projecto curricular ou educativo, os 
pais ou encarregados de educação têm que autorizar por escrito a deslocação do seu educando, competindo ao 
professor informar previamente os pais ou encarregados de educação sobre a data de realização daqueles. 

2. Apenas nos casos devidamente fundamentados pelos pais ou encarregados de educação, o aluno não 
acompanhará a sua turma aos passeios e visitas de estudo previstos no número anterior. 

3. No caso previsto no número 2, e se a escola não puder assegurar a permanência do aluno no edifício, cabe aos 
pais ou encarregados de educação solucionar essa situação. Nos casos em que a escola possa assegurar a 
permanência do aluno, este será integrado noutra turma. 

4. Se o professor titular da turma estiver ausente ou impedido no dia da realização da visita de estudo, cabe ao 
órgão de gestão designar o professor que acompanhará o grupo. 

 

Artigo 173.º - CONTACTO URGENTE COM O DOCENTE 

Em caso de necessidade urgente de contacto com o professor, durante as actividades lectivas, os pais ou 
encarregados de educação deverão transmiti-la ao assistente operacional, o qual dará dela conhecimento ao 
professor em causa. 
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Artigo 174.º - ATENDIMENTO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

O atendimento aos Encarregados de Educação é mensal e escolhido de acordo com o horário do professor, devendo 
ser transcrito na Caderneta do Aluno. 

 

SECÇÃO 3 – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

 

Artigo 175.º - ORGANIZAÇÃO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (PRÉ-ESCOLAR) 

1. As actividades de Animação e Apoio à Família integram todos os períodos que estejam para além das 25 horas 
lectivas. 

2. Os pais/encarregados de educação comparticipam no custo das Componentes de Apoio à Família de educação 
pré-escolar, de acordo com o estipulado pela Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Artigo 176.º - ACTIVIDADES DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

1. As actividades da Componente de Apoio à Família integram todos os períodos em que as crianças não têm 
actividades curriculares, de acordo com as necessidades das famílias. Devem ser considerados os seguintes 
períodos: das 8h às 9h, a hora de almoço e das 15h às 19h. 

2. As actividades da Componente de Apoio à Família têm objectivos lúdicos e de fruição de tempo, salvaguardando 
sempre o bem-estar das crianças e reforçando, essencialmente, o processo de socialização. 

 

Artigo 177.º - PLANO DE ACTIVIDADES DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

1. A coordenação pedagógica da Componente de Apoio à Família será assegurada por um Coordenador, eleito de 
entre os docentes titulares do Agrupamento. 

2. Anualmente, será elaborado um plano de actividades de animação pelos educadores e animadores, sob a 
coordenação pedagógica do Coordenador da CAF. 

3. A avaliação e reformulação serão feitas no final de cada período escolar. 

4. No final do ano será elaborado um relatório das actividades desenvolvidas ao qual serão anexadas as avaliações 
realizadas no final de período. 

 

Artigo 178.º - ARTICULAÇÃO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

1. O Coordenador a CAF, os educadores titulares de sala e o coordenador de estabelecimento reunirão com o 
responsável pelas actividades de animação e com os animadores, com vista ao planeamento e avaliação do 
trabalho desenvolvido. 

2. As reuniões realizar-se-ão no início do ano e fim de cada período lectivo. 
 

Artigo 179.º - RESPONSABILIDADES/COMPETÊNCIAS 

1. É da Competência do Coordenador da CAF: 
a) Coordenar o processo de organização e planificação das actividades de apoio à família, em articulação 

com todos os intervenientes – educadoras, pais e encarregados de educação e animadores. 
b) Dar indicações aos animadores sobre o desenvolvimento das actividades de animação e apoio à família. 
c) Garantir o bom funcionamento desta componente em articulação com a Direcção. 

2. É da competência do educador de infância titular de sala, relativamente à componente de apoio à família: 
a) Informar os pais da existência das respostas de apoio à família; 
b) Verificar a necessidade da implementação das respostas em conjunto com os pais devendo sempre ser 

lavrada acta da reunião; 
c) Planear, supervisionar e acompanhar o desenvolvimento das actividades de apoio à família; 
d) Avaliar, por período escolar, com a entidade responsável pela prestação de serviços, o trabalho 

desenvolvido. 

3. É da competência dos animadores: 
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a) Trabalhar directamente com as crianças, de acordo com o estabelecido, em conjunto, com as 
educadoras; 

b) Organizar e propor actividades de animação socioeducativa a desenvolver, sob orientação do educador 
do jardim-de-infância, tendo em atenção a faixa etária das crianças, valorizando em primeiro lugar os 
seus interesses e iniciativas, de forma a dar cumprimento aos objectivos propostos e ao plano de 
actividades, tendo como grande objectivo o fruir; 

c) Zelar pelo material destinado à componente de apoio à família, sendo responsável pelo seu inventário; 
d) Dar conhecimento aos educadores das vivências, quer individuais, quer de grupo e da participação das 

crianças nas diversas actividades e, ainda, de tomadas de decisão ou de situações anómalas; 
e) Assegurar o horário de funcionamento das actividades de apoio à família; 
f)   Colaborar no atendimento aos pais das crianças. 

 

Artigo 180.º - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

1. Quando as necessidades das famílias o justifiquem, pode ser oferecida uma Componente de Apoio à Família, a 
assegurar por entidades que promovam este tipo de resposta social, mediante acordo com o Agrupamento. 

2. Esta Componente de Apoio à Família destina-se a assegurar o acompanhamento dos alunos antes do início das 
actividades lectivas (8 horas às 9 horas) e/ou depois das actividades de enriquecimento curricular (17 horas e 30 
minutos) e/ou durante os períodos de interrupções lectivas. 

3. Os pais/encarregados de educação comparticipam no custo desta Componente de Apoio à Família, de acordo 
com o estipulado pela Câmara Municipal de Lisboa. 
 

SECÇÃO 4 – ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Artigo 181.º - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

1. A coordenação pedagógica das Actividades de Enriquecimento Curricular será assegurada por um Coordenador, 
eleito de entre os docentes titulares do Agrupamento. 

2. Consideram-se Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico as que incidam nos 
domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da 
escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação, nomeadamente: 

a) Actividades de Apoio ao Estudo; 
b) Ensino do Inglês; 
c) Ensino de outras línguas estrangeiras; 
d) Actividade física e desportiva; 
e) Ensino da Música; 
f)   Outras expressões artísticas; 
g) Outras actividades que incidam nos domínios identificados. 

3. As Actividades de Enriquecimento Curricular constituem um conjunto de actividades não curriculares que se 
desenvolvem, predominantemente, para além do tempo lectivo dos alunos e que são de implementação obrigatória 
nas Escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento. Estas actividades são de inscrição facultativa, por parte dos pais e 
encarregados de educação. 

4. Só serão permitidas inscrições em qualquer Actividade de Enriquecimento Curricular que cumpram 
integralmente todos os seus tempos de desenvolvimento, à excepção do Apoio ao Estudo.  

5. No caso particular da Actividade Física e Desportiva, e enquanto as condições não o permitirem, os alunos 
poderão estar inscritos no tempo da manhã. 

6. O plano de actividades do agrupamento de escolas inclui obrigatoriamente como Actividades de Enriquecimento 
Curricular as seguintes: 

a) Apoio ao estudo; 
b) Ensino do Inglês para os alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade. 

 

Artigo 182.º - ENTIDADES PROMOTORAS 

1. Podem ser promotoras das Actividades de Enriquecimento Curricular as seguintes entidades: 
a) Autarquias locais; 
b) Associações de Pais e de Encarregados de Educação; 
c) Instituições particulares de solidariedade social (IPSS); 
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d) Os Agrupamentos de Escolas. 

2. As entidades promotoras, nos acordos de colaboração, devem indicar: 
a) Quais as Actividades de Enriquecimento Curricular que pretendem desenvolver; 
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) O número de alunos de cada actividade. 

 

Artigo 183.º - ORGANIZAÇÃO/PLANIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

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 horas 30 
minutos. 

2. O Agrupamento de Escolas deve planificar as Actividades de Enriquecimento Curricular, em parceria obrigatória 
com uma das entidades referidas no número 1 do artigo anterior, mediante a celebração de um acordo de 
colaboração. 

3. A planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular deve envolver obrigatoriamente os professores 
titulares de turma, que farão a supervisão das mesmas. 

4. Na planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular devem ser tidos em conta, e obrigatoriamente 
mobilizados os recursos humanos, técnico-pedagógicos e de espaços, existentes no conjunto de escolas do 
Agrupamento. 

5. A planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular deve ser comunicada aos encarregados de educação 
no início do ano lectivo. 

 

Artigo 184.º - DURAÇÃO SEMANAL DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

1. A actividade de Apoio ao Estudo terá uma duração semanal não inferior a 90 minutos. 

2. A actividade do Ensino do Inglês para os 3.º e 4.º anos de escolaridade é fixada em 135 minutos, sendo de 45 
minutos a duração diária de ensino a ser ministrado. 

3. As actividades de Ensino da Música, da actividade física e desportiva e de outras Actividades de Enriquecimento 
Curricular terão a duração de 90 a 135 minutos semanais, sendo de 45 minutos a duração diária de ensino a ser 
ministrado. 

 

Artigo 185.º - CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS 

1. As turmas da actividade de Ensino de Inglês para os 3.º e 4.º anos de escolaridade são constituídas por um 
máximo de 25 alunos e podem integrar em simultâneo alunos dos 3.º e 4.º anos. 

2. As turmas da actividade de ensino da Música e de outras Actividades de Enriquecimento Curricular são 
constituídas por um máximo de 25 alunos e podem integrar, em conjunto, alunos dos 1.º e 2.º anos ou dos 3.º e 
4.º anos. 

3. As turmas de actividade física e desportiva são constituídas por um máximo de 25 alunos e podem integrar, em 
conjunto, alunos dos 1.º e 2.º anos (actividade física) e alunos dos 3.º e 4.º anos (actividade desportiva). 

4. Excepcionalmente, sempre que se verifique a impossibilidade de cumprimento do referido nos números 2 e 3, e 
desde que devidamente justificado, poderão os grupos integrar em conjunto alunos do 1.º ao 4.º ano. 
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CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 186.º - OMISSÕES 

A interpretação do presente regulamento e a resolução dos casos omissos, são da responsabilidade do órgão 
competente, aplicando-se em matéria de processo, subsidiariamente, o disposto no Código de Procedimento 
Administrativo. 

 

Artigo 187.º - DIVULGAÇÃO 

1. O Regulamento Interno será obrigatoriamente divulgado a todos os membros da comunidade escolar, no início 
de cada ano lectivo. 

2. Estão sempre disponíveis, para consulta, exemplares do Regulamento Interno em todos os edifícios que 
integram o Agrupamento e na respectiva página da internet. 

 

Artigo 188.º - ORIGINAL 

O texto original do Regulamento Interno do Agrupamento, após a sua aprovação pelo Conselho Geral, será 
confiado à guarda do Director. 

 

Artigo 189.º - PROCESSO DE REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

1. No ano lectivo subsequente ao da aprovação do Regulamento Interno, o Conselho Geral verifica da 
conformidade do mesmo com o respectivo projecto educativo, podendo ser introduzidas no seu texto, por maioria 
absoluta dos votos dos membros em efectividade de funções, as alterações consideradas convenientes. 

2. Para que seja desencadeado o processo de revisão do Regulamento Interno, o Director deve, ouvido o Conselho 
Pedagógico, elaborar a respectiva proposta e submetê-la ao Conselho Geral, para aprovação, em todas as revisões 
subsequentes àquela que se encontra prevista no número anterior. 

 

Artigo 190.º - REPRESENTANTES DA COMUNIDADE LOCAL E DA AUTARQUIA 

1. A Associação de Residentes de Telheiras e o Sporting Clube de Portugal são as instituições que desenvolvem 
actividades de carácter cultural, artístico, científico, ambiental e económico e que representam a comunidade 
escolar nos órgãos do Agrupamento. 

2. A Junta de Freguesia do Lumiar e a Câmara Municipal de Lisboa são as instituições que representam a autarquia 
local nos órgãos do Agrupamento. 

 

Artigo 191.º - ENTRADA EM VIGOR 

O Regulamento Interno do Agrupamento entra em vigor após a sua aprovação pelo Conselho Geral. 
 


