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CAPÍTULO I DEFINIÇÃO 

E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
Artigo 1.º - Âmbito de Aplicação 
 
1. O presente Regulamento Interno, elaborado nos termos do disposto no Regime de Autonomia, 
Administração e Gestão das Escolas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e o Estatuto 
do Aluno e Ética Escolar, a Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, aplica-se, nos estabelecimentos de 
educação e de ensino que integram o Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, 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.  
 
2. Do presente Regulamento Interno será feita a devida divulgação junto de toda a comunidade 
educativa. Para o efeito, proceder-se-á à sua publicitação através do sítio do Agrupamento.  
 
Artigo 2.º - Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira 
 
1. O Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, adiante designado por Agrupamento, é uma unidade 
organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, integrando estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar, dos três ciclos do ensino básico e ensino secundário, a partir de um 
projeto 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 a troca de experiências sociais e pedagógicas.  
 
2. O Agrupamento situa-se em Lisboa, abrangendo as freguesias de Carnide, do Lumiar e de Alvalade 
e é constituído pelos seguintes estabelecimentos públicos de educação e de ensino:  
a) Jardim de Infância de Telheiras;  
b) Jardim de Infância da Horta Nova;   
c) Escola Básica da Luz-Carnide – 1.º Ciclo e Jardim de Infância; 
d) Escola Básica do Lumiar – 1.º Ciclo e Jardim de Infância;  
e) Escola Básica Dom Luís da Cunha - 1.º Ciclo e Jardim de Infância; 
f) Escola Básica nº 1 de Telheiras – 1.º Ciclo;  
g) Escola Básica Prista Monteiro – 1.º Ciclo;  
h) Escola Básica de São Vicente/Telheiras – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Jardim de 
Infância;  
i) Escola Básica de Telheiras – 2.º e 3.º Ciclos;  
j) Escola Secundária de Vergílio Ferreira – 3.º Ciclo e Secundário.  
 
3. O Agrupamento tem sede na Escola Secundária de Vergílio Ferreira que se situa na Rua do 
Seminário, 1600 – 764 Lisboa.  
 
4. As escolas do Agrupamento funcionam em regime diurno e integram a Educação Pré-escolar, os 1.º,   
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário, com Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 
Profissionais, nos termos e com os objetivos definidos pela lei.  
 
5. As atividades educativas/letivas dos jardins de infância e do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundário terão 
respetivamente o mesmo horário de funcionamento em todo o Agrupamento.  
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6. Neste Agrupamento existem duas Unidades de Apoio a Alunos com Multideficiência, localizadas nas  
Escolas Básicas do 1.º Ciclo de Telheiras e Escola Básica Dom Luís da Cunha, uma Unidade de Apoio 
de Ensino Estruturado para Alunos do Espetro do Autismo do 1º ciclo na Escola Básica Prista Monteiro 
e do 2º ciclo na Escola Básica de S. Vicente; existe ainda uma Escola de Referência para o Ensino   
Bilingue de Alunos Surdos, sita na Escola Secundária Vergílio Ferreira. Este Agrupamento dispõe, 
assim, de recursos e soluções educativas e organizativas tendentes a dar resposta às necessidades 
educativas de um largo espetro de alunos com necessidades educativas especiais.  
 
7. O Agrupamento dispõe de cinco bibliotecas, sitas na Escola Básica nº 1 de Telheiras, Escola Básica 
do Lumiar, Escola Básica de São Vicente/Telheiras, Escola Básica de Telheiras e Escola Secundária 
de Vergílio Ferreira.  
 
Artigo 3.º - Acesso às instalações escolares do Agrupamento 
 
É expressamente proíbida a entrada a qualquer indivíduo externo às escolas do Agrupamento que não 
esteja devidamente autorizado e/ou não seja portador de documento de identificação. 
 
Artigo 4.º - Princípios orientadores da administração do Agrupamento 
 
1. 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 
nos termos da lei de representantes da comunidade educativa.  
 
2. O Regulamento Interno, o Projeto Educativo, os Planos Anual e Plurianual de Atividades, bem como 
o Orçamento, a Conta de Gerência, o Relatório Anual de Atividades e o Relatório de Autoavaliação 
constituem instrumentos do processo de autonomia do Agrupamento.  
 
3. A administração e gestão do Agrupamento são asseguradas por órgãos próprios, os quais orientam 
a sua ação segundo os princípios fixados na lei e no Regulamento Interno:  
a)Conselho Geral;  
b) Diretor;  
c) Conselho Pedagógico;  

d) Conselho Administrativo.  
 
4. A autonomia de administração e gestão do Agrupamento e de criação e desenvolvimento do 
respetivo Projeto Educativo pressupõe a responsabilidade de todos os membros da comunidade 
educativa pela salvaguarda efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso e 
no sucesso escolares, pela prossecução integral dos objetivos do referido Projeto 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.  
 
5. A comunidade educativa integra, sem prejuízo dos contributos de outras entidades, os alunos, os 
pais e encarregados de educação, os docentes e não docentes, os representantes da comunidade e 
das autarquias locais.  
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CAPÍTULO II ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 
 

            E GESTÃO 
 
 
SECÇÃO 1 - CONSELHO GERAL  
 
Artigo 5.º - Definição, composição e designação 
 
1. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 
orientadoras da atividade 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. Integra representantes dos docentes, 
não docentes, alunos, pais e encarregados de educação, do município e da comunidade local.  
 
2. Tendo em conta a dimensão do Agrupamento, o número total de membros do Conselho Geral é de 
21, obedecendo a sua representatividade ao número de alunos por estabelecimento e/ou graus de 
ensino:  
a) 8 docentes: 2 representantes do pré-escolar, 2 representantes do 1.º ciclo, 2 representantes do 2.º e 
3.º ciclo e 2 representantes do ensino secundário;   
b) 2 não docentes;  
c) 2 representantes dos alunos (eleitos de entre os alunos delegados e subdelegados de turma do 
ensino secundário);  
d) 4 representantes dos pais e encarregados de educação: 1 representante do pré-escolar, 1 
representante do 1.º Ciclo, 1 representante do 2.º e 3.º Ciclos e 1 representante do secundário);  
e) 3 representantes do município de Lisboa; 

f) 2 representantes da comunidade local.  
 
3. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto.  
 
4. As competências do Conselho Geral estão definidas no artº 13º do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de 
julho.  
 
5. Os representantes dos alunos, dos docentes e dos não docentes no Conselho Geral são eleitos 
separadamente pelos respetivos corpos, candidatando-se à eleição em listas separadas. Estas listas 
devem conter candidatos a membros suplentes em igual condição e número.  
 
6. A representação dos alunos no Conselho Geral é assegurada por alunos maiores de 16 anos.  
 
7. Só podem ser eleitos os alunos que nos últimos dois anos escolares não tenham sofrido qualquer 
medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou não tenham sido excluídos da 
frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de 
faltas.  
 
8. Os representantes dos alunos são eleitos pelos delegados e subdelegados de turma do agrupamento.  
 
9. Os representantes dos alunos deverão reunir, no mínimo, uma vez em cada um dos dois primeiros 

períodos do ano letivo e sempre que considerem necessário, com os delegados de turma do agrupamento.  
 
10. 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.  
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11. Os representantes da comunidade local, cooptados pelo conselho geral, serão propostos em 
função das prioridades do projeto educativo em curso.  
 
12. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes.  
 
13. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos tem a duração 
de dois anos escolares.  
 
14. Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo se entretanto perderem a 
qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação.  
 
15. O Conselho Geral funcionará de acordo com o seu regimento, podendo ainda funcionar com a 
presença de, pelo menos, metade dos seus membros. Na primeira reunião os membros do Conselho 
Geral elegem o respetivo presidente de entre os seus membros, assim como um 1.º secretário, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e um 2.º secretário, ficando assim constituída 
a mesa do Conselho Geral.  
 
Artigo 6.º - Eleição dos Representantes do Pessoal Docente e Não Docente 
 
1. As eleições do pessoal docente e não docente decorrem de forma independente, devendo as 
respetivas listas:  
a) Ser completas conforme às quantidades e às qualidades previstas no artigo anterior e conter 
candidatos a membros suplentes em igual condição;  
b) Explicitar a ordem pela qual os candidatos concorrem;  
c) No caso dos docentes, indicar também o respetivo ciclo de escolaridade.  
 
2. A organização do processo eleitoral para os representantes dos docentes no Conselho Geral, 
obedece aos seguintes requisitos:  
a) As listas dos docentes são rubricadas pelos respetivos candidatos que assim confirmam a sua 
candidatura;  
b) 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 respetiva assembleia eleitoral;   
c) Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanhar todos os atos da eleição;  
d) Os resultados da assembleia eleitoral são transcritos na respetiva ata, a qual será assinada pelos 
membros da mesa;  
e) O processo eleitoral para o Conselho Geral realiza-se por sufrágio direto e secreto;  
f) 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;  
g) 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;  
h) Os docentes reúnem em separado, até oito dias antes da data de realização das assembleias 
eleitorais, para decidir da composição das respetivas mesas eleitorais, as quais serão constituídas por 
um presidente e dois secretários, eleitos individualmente;   
i) A abertura das urnas é efectuada perante a respetiva mesa eleitoral, lavrando-se ata, a qual será 
assinada pelos elementos integrantes da mesa;  
j) As listas concorrentes podem solicitar, junto da Mesa da Assembleia Eleitoral, a impugnação dos 
resultados eleitorais, no prazo de 24h após a sua publicação. A Mesa da Assembleia Eleitoral decidirá 
sobre o recurso apresentado, sendo a sua resolução e fundamentação dada a conhecer, por escrito, 
aos interessados e ao Presidente do CG;  
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k) A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da 
média mais alta de Hondt, sucedendo-lhe, se aplicável, o respeito imediato pela composição qualitativa;   
l) Sempre que, na aplicação trivial do método referido na alínea anterior, não resulte automaticamente 
a referida composição qualitativa, reinicia-se a conversão calculando a seriação dos lugares a atribuir a 
cada lista e passando depois a ocupá-los, do primeiro ao último, fazendo corresponder a cada lugar o 
primeiro candidato que na lista em causa represente a qualidade prevista no artigo anterior.  
 
3. A organização do processo eleitoral para os representantes do pessoal não docente no Conselho  
Geral, obedece aos seguintes requisitos:  
a) Os representantes dos não docentes candidatam-se à eleição através de listas;  
b) As listas dos não docentes são rubricadas pelos respetivos 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 respetiva assembleia eleitoral;   
d) Os não docentes reúnem em separado, até oito dias antes da data de realização das assembleias 
eleitorais, para decidir da composição das respetivas mesas eleitorais, as quais serão constituídas por 
um presidente e dois secretários, eleitos individualmente;   
e) Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanhar todos os atos da eleição;  
f) Os resultados da assembleia eleitoral são transcritos na respectiva ata, a qual é assinada pelos 
membros da mesa.  
 
4. Não havendo apresentação de listas de candidatos do pessoal docente e/ou não docente, o presidente 
do Conselho Geral convoca novo processo eleitoral, com caráter de urgência, que deve realizar-se nos   
10 dias úteis subsequentes a essa convocatória.  
 
5. No caso de, ainda assim, não surgirem listas nos termos consignados no presente regulamento, 
proceder-se-á da seguinte forma:  
a) em reunião geral de professores, será proposto para constituir lista para representantes do pessoal 
docente, o nome mais votado de entre os professores do quadro de Agrupamento em exercício de 
funções;   
b) para representantes do pessoal não docente serão propostos funcionários com contrato por tempo 
indeterminado, em reunião geral de pessoal não docente.  
 
Artigo 7.º - Regulamento da Mesa da Assembleia Eleitoral 
 
1. A organização e controlo dos processos eleitorais competem às Mesas das Assembleias Eleitorais 
nomeadas pelo Conselho Geral.  
 
2. As Mesas das Assembleias Eleitorais, referidas no ponto anterior, são constituídas por 2 ou 3 
elementos, não candidatos ao Conselho Geral, sendo estes docentes, alunos ou pessoal não docente, 
conforme se trate da eleição do pessoal docente, alunos ou pessoal não docente.  
 
3. Cada lista concorrente poderá apresentar um seu delegado à Assembleia Eleitoral.  
 
4. Os elementos que compõem cada Mesa da Assembleia Eleitoral elegerão, de entre os seus 
membros, um presidente, não podendo esta exercer as suas funções sem a presença de, pelo menos, 
2 dos seus membros.  
 
5. As decisões da Mesa da Assembleia Eleitoral devem ser afixadas em local próprio e delas cabe 
recurso para o Presidente do Conselho Geral.  
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6. Quando da realização do processo eleitoral, a Mesa da Assembleia Eleitoral elaborará uma ata, 
onde conste:  
a) A data e local do ato eleitoral;  
b) O número de inscritos nos Cadernos Eleitorais;  
c) A indicação do número de votos em cada lista;  
d) A indicação do número de mandatos atribuídos a cada lista, assim como a identificação dos membros eleitos;   
e) As ocorrências relevantes e as deliberações da mesa sobre as mesmas;  
f) A identificação de todos os elementos da mesa e a assinatura de pelo menos dois elementos, 
incluindo o seu presidente;  
g) A Mesa da Assembleia Eleitoral publicará, em local próprio, num prazo de 24 horas, os resultados 
relativos ao ato eleitoral.  
 
Artigo 8.º - Impugnação dos Resultados 
 
1. As listas concorrentes podem solicitar a impugnação dos resultados eleitorais, no prazo de 24 horas 
após a sua publicação. 
 
2. A Mesa da Assembleia Eleitoral decidirá sobre o recurso apresentado, sendo a sua resolução e 
fundamentação dada a conhecer, por escrito, aos interessados. 
 
3. Desta decisão cabe ainda recurso para o Presidente do Conselho Geral. 
 
 
SECÇÃO 2 - DIREÇÃO  
 
Artigo 9.º - Direção 
 
1. A direção do Agrupamento é assegurada por um Diretor, que é o órgão de administração e gestão 
do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.  
 
2. O Diretor é coadjuvado por um subdiretor e adjuntos a designar nos termos do despacho normativo 
da organização do ano letivo.  
 
3. As competências, o recrutamento, a abertura do procedimento concursal, a eleição, o mandato, o 
regime de exercício de funções e os direitos e deveres do Diretor estão definidos no Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho.  
 
 
SECÇÃO 3 - CONSELHO PEDAGÓGICO  
 
Artigo 10.º – Conselho Pedagógico 
 
1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa 
do Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógicos ou didáticos, da orientação e 
acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua dos docentes e não docentes.  
 
2. O Conselho Pedagógico é constituído por dezassete elementos e tem a seguinte composição:  
a) Diretor;  
b) Coordenador do Departamento do Pré-Escolar;   
c) Dois Coordenadores do Departamento do 1.º Ciclo (Coordenador do Departamento Curricular 
e Coordenador do 1.º Ciclo); 
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d) Coordenador do Departamento de Português;  
e) Coordenador do Departamento de Línguas Estrangeiras;  
f) Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas;  
g) Coordenador do Departamento de Matemática e Informática;  
h) Coordenador do Departamento de Ciências Experimentais;  
i) Coordenador do Departamento de Artes e Tecnologias;  
j) Coordenador do Departamento de Educação Física;  
k) Coordenador do Departamento de Educação Especial;  
l) Coordenador dos Diretores de Turma do 2.º Ciclo;  
m) Coordenador dos Diretores de Turma do 3.º Ciclo;  
n) Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Secundário;  
o) Coordenador dos Bibliotecários;  
p) Coordenador do Projeto Educativo e do Plano Anual e Plurianual de Atividades.  
 
3. Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral não podem ser membros do conselho 
pedagógico.  
 
4. Compete ao Conselho Pedagógico:   
a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo do Agrupamento a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral;   
b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de 
atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos;  
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia;  
d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente;   
e) Definir critérios gerais nos domínios da 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 respetivas 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) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares;  
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do  
Agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados 
para a formação e a investigação;  
j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;  
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;  
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação 
aplicável;  
m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da 
aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação 
prestado e dos resultados das aprendizagens;   
n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do 
desempenho do pessoal docente.  
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SECÇÃO 4 - CONSELHO ADMINISTRATIVO  
 
Artigo 11.º - Conselho Administrativo 
 
1. 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.  
 
2. O Conselho Administrativo tem a seguinte composição:  
a) O diretor, que preside;  
b) O subdiretor;  
c) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua.  
 
3. Compete ao Conselho Administrativo:  
a) Aprovar o projeto de orçamento anual do Agrupamento, em conformidade com as linhas 
orientadoras definidas pelo Conselho Geral;  
b) Elaborar o relatório de contas de gerência;  
c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 
verificar a legalidade da gestão financeira do Agrupamento;  
d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial do Agrupamento.  
 
 
SECÇÃO 5 - COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO  
 
Artigo 12.º - Coordenação de Escola ou de Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 
 
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 Diretor, de entre os professores em exercício efetivo 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 Diretor.  
 
4. O Coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 
fundamentado do Diretor.  
 
5. Compete ao Coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar:  
a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com o Diretor;  
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por 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 atividades educativas.  
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CAPÍTULO III ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 
                      E SUPERVISÃO 
 

SECÇÃO 1 - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SU PERVISÃO 
PEDAGÓGICA  
 
Artigo 13.º - Definição e natureza 
 
1. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica são as 
seguintes:  
a) Departamentos Curriculares;  
b) Conselhos de Ciclo;  
c) Conselho de Docentes no 1.º Ciclo / Coordenador do 1.º ciclo; 
d) Conselho de Turma / Direção de Turma nos restantes ciclos; 
e) Conselhos de Ano / Coordenadores de Ano;   
f) Áreas Disciplinares / Representantes de Área Disciplinar;  
g) Educadores de Infância Titulares de Grupo, Professores Titulares de Turma e Diretores de 
Turma;  
h) Tutoria;  
i) Coordenação dos Cursos Profissionais;  
j)Coordenação do Projeto Educativo e do Projeto de Formação;  
k) Unidades Especializadas de Apoio Educativo;  
l) Bibliotecas.  
 
2. 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.  
 
3. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica enquanto estruturas de gestão 
intermédia desenvolvem a sua ação 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 e a avaliação de desempenho do pessoal docente.  
 
4. Neste sentido, estas estruturas visam:   
a) A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações 
curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes 
curriculares por iniciativa do Agrupamento;   
b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo de alunos;  
c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso;  
d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.  
 
Artigo 14.º - Critérios a que deve obedecer a distribuição do serviço docente 
 
1. Componente letiva:  
a) Para efeito de distribuição de serviço, deve ser aplicado o critério da hierarquia da graduação 
profissional, atendendo à experiência no grau de ensino e ou disciplina a lecionar;  
b) Se possível, devem ser constituídas equipas pedagógicas que assegurem o acompanhamento das 
turmas ao longo do ciclo de ensino (cargas horárias das disciplinas e DT), podendo este normativo ser 
ajustado em função de necessidades detetadas e ou especificidades das áreas disciplinares;   
c) Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o intervalo do 
almoço (12h – 14h30) não poderá ser inferior a uma hora;  
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d) O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo a que não existam dias muito 
sobrecarregados;  
e) O apoio educativo deve ser prestado, sempre que possível, pelo professor titular da disciplina;  
f) Os horários dos professores, de cada área disciplinar, devem contemplar um bloco de 90 minutos 
(turno da tarde), num dos dias da semana, para reuniões de programação;  
g) O preenchimento da ficha-proposta de distribuição de serviço para a constituição do semanário-
horário deve ter lugar em reunião de Área Disciplinar/Departamento Curricular. As cargas horárias 
sobrantes devem ser organizadas tendo em consideração o número de turmas e de níveis;   
h) Sempre que possível, deverá ser atribuída apenas uma direção de turma por professor, devendo 
este lecionar a totalidade dos alunos da turma;  
i) Na atribuição do cargo deve ser assegurado o disposto nas competências do Diretor de Turma, ou 
seja, o Diretor de Turma deve ser capaz de:  
i) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre os outros professores da turma e os 
alunos;  
ii) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a sua 
participação;  
iii) Prevenir e/ou gerir situações de conflito, sensibilizando para a sua 
resolução; iv) Coordenar o processo de avaliação dos alunos.  
 
2. Componente não letiva 
a) Sempre que a componente não letiva o permita, inclui-se nessa componente o desempenho dos 
seguintes cargos/atividades:  
i) Avaliação de desempenho de outros professores (professor avaliador) - 1 tempo semanal para 
avaliação de 3 docentes;  
ii) Coordenador de Departamento Curricular:  
- 2 tempos semanais - departamento que integre até 10 docentes;  
- 3 tempos semanais departamento que integre de 11 até 15 docentes;  
- 4 tempos semanais departamento que integre de 16 até 20 docentes;  
- 5 tempos semanais departamento que integre de 21 até 25 docentes;  
- 6 tempos semanais departamento que integre de 26 até 30 docentes;  
- 7 tempos semanais departamento que integre mais de 30 docentes.  
iii) Coordenador de Ano e Representante de Área Disciplinar:  
- de 2 a 5 professores, 2 tempos; 
- de 6 a 9 professores, 3 tempos;   
- 10 ou mais professores, 4 tempos semanais.  
iv) Coordenador de Ciclo - 4 tempos semanais;  
v) Diretor de Turma - 2 tempos semanais;  
vi) Coordenador do Projeto Educativo/Plano Anual e Plurianual de Atividades - 4 tempos semanais;  
vii) Coordenador de Desporto Escolar - 4 tempos semanais;  
viii) Coordenação e dinamização de atividades no âmbito do Plano Tecnológico da Educação - 4 
tempos semanais;  
ix) Coordenador do Programa de Promoção e Educação para a Saúde - 4 tempos semanais;  
x) Gestor de Instalações - 2 tempos semanais;  
xi) Responsável por Atividades de Enriquecimento e Complemento Curricular - 2 tempos semanais por 
professor.  
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Artigo 15.º - Departamentos Curriculares 
 
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. Os Departamentos Curriculares, num total de nove, organizam-se da seguinte forma:  
a) Departamento Curricular do Pré-Escolar, integrando o grupo de docência: 100;  
b) Departamento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, integrando o grupo de docência: 110;  
c) Departamento Curricular de Português, integrando os grupos de docência: 200, 210, 220, 300;  
d) Departamento Curricular de Línguas Estrangeiras, integrando os grupos de docência: 320, 330, 350;  
e) Departamento Curricular de Matemática e Informática, integrando os grupos de docência: 230, 500, 550;   
f) Departamento Curricular de Ciências Experimentais, integrando os grupos de docência: 510,520;  
g) Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas, integrando os grupos de docência: 290,  
400, 410, 420, 430;  
h) Departamento Curricular de Educação Física, integrando os grupos de docência: 260, 620;  
i) Departamento Curricular de Artes e Tecnologias, integrando os grupos de docência: 240, 250, 530, 600.  
 
3. Cada Departamento Curricular deverá reunir, ordinariamente, uma vez por período. Não se 
justificando a reunião do departamento na presença de todos os seus membros, o coordenador deve 
reunir com os representantes das disciplinas que integram o seu departamento.  
 
4. Cada Departamento Curricular reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado por iniciativa do 

respetivo coordenador, a requerimento de um terço dos seus membros, ou por solicitação do Diretor.  
 
5. 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 respetivo Projeto Educativo.  
 
6. Essencialmente, compete a cada Departamento Curricular:   
a) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao 
nível nacional;  
b) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do Agrupamento, a 
adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento, quer dos planos de estudo quer 
das componentes de âmbito local do currículo;   
c) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;  
d) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos;  
e) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de 
estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens;  
f) Analisar e refletir 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 adoção 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 Projeto Educativo e na sua 
concretização após aprovação do Conselho Geral;   
j) Elaborar e avaliar o Plano Anual e Plurianual de Atividades do Departamento, tendo em vista a 
concretização do Projeto Educativo do Agrupamento;  
k) Apresentar sugestões e/ou propostas de atividades a desenvolver em cada ano letivo, visando a sua 
integração no Plano Anual e Plurianual de Atividades 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 atividades e medidas de apoio educativo estabelecidas no 
contexto do sistema de avaliação dos alunos do ensino básico e secundário.  
 
Artigo 16.º - Coordenadores dos departamentos curriculares - Eleição e competências 
 
1. O coordenador de Departamento Curricular é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista 
de três docentes, propostos pelo Diretor para o exercício do cargo, considerando-se eleito o docente 
que reúna o maior número de votos favoráveis dos membros do departamento curricular.  
 
2. O coordenador deve ser um docente de carreira detentor de formação especializada nas áreas de 
supervisão pedagógica, avaliação do desempenho docente ou administração educacional.  
 
3. A duração do mandato do coordenador de departamento é de quatro anos.  
 
4. Ao Coordenador de Departamento Curricular compete:  
a) Elaborar o Regimento Interno do respetivo departamento;  
b) Representar o Departamento nas reuniões do Conselho Pedagógico;  
c) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a 
adequação dos seus objetivos e dos seus conteúdos à situação concreta do Agrupamento;  
d) 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;   
e) Assegurar a participação do Departamento na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação do 
Projeto Educativo do Agrupamento e no respetivo Plano Anual e Plurianual de Atividades;  
f) Promover a planificação e a avaliação das actividades a desenvolver pelo Departamento;  
g) Cooperar na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação dos instrumentos de autonomia do 
Agrupamento;  
h) Propor ao Conselho Pedagógico a adopção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens 
dos alunos;  
i) Apresentar ao Conselho Pedagógico as propostas do Departamento;  
j) Proceder à avaliação do desempenho dos docentes do Departamento, podendo delegar essa 
competência; de acordo com a lei;  
k) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 
departamento curricular.  
 
Artigo 17.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 Diretores 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 Diretores de 
Turma do 3.º Ciclo do Ensino Básico.  
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4. O Conselho do Ensino Secundário é a estrutura de coordenação educativa que reúne todos os 
Diretores de Turma do Ensino Secundário.  
 
5. Os Conselhos de Ciclo são presididos pelos respetivos Coordenadores ou, na sua falta, por um 
docente designado pelo Diretor.  
 
Artigo 18.º - Competências dos Conselhos de Ciclo 
 
São competências dos Conselhos de Ciclo: 
a) Planificar as atividades 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 adoção de medidas 
pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;   
c) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas;  
d) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da orientação 
educativa e da coordenação das atividades das turmas.  
 
Artigo 19.º - Coordenadores de Ciclo – Eleição e competências 
 
1. O Coordenador de Ciclo é eleito pelo respetivo conselho, de entre uma lista de três docentes, 
propostos pelo Diretor para o exercício do cargo, considerando-se eleito o docente que reúna o maior 
número de votos favoráveis dos membros do conselho.  
 
2. O coordenador deve ser um docente de carreira detentor de formação especializada nas áreas de 
supervisão pedagógica ou que apresente experiência compatível com o cargo.  
 
3. A duração do mandato do coordenador dede ciclo é de quatro anos.  
 
4. Compete aos Coordenadores de Ciclo:  
a) Coordenar a ação do respetivo conselho, articulando estratégias e procedimentos;  
b) Representar no Conselho Pedagógico os membros que coordena;  
c) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do conselho que coordena;  
d) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apresentação de projetos relativos a atividades de 
complemento curricular;  
e) Contribuir para o reforço da articulação e gestão curricular no acompanhamento do desenvolvimento 
dos projetos curriculares, tendo como orientação o currículo nacional, bem como para o 
desenvolvimento da componente curricular definida pelo Agrupamento.  
 
Artigo 20.º - Conselhos de Docentes do 1.º Ciclo – Constituição, competências e coordenação 
 
1. Os conselhos de docentes são constituídos pela totalidade dos docentes titulares de turma em 
exercício efetivo de funções em cada uma das unidades orgânicas do 1.º Ciclo do Agrupamento.  
 
2. Integram ainda os Conselhos de Docentes, sem direito a voto, os docentes dos Serviços Técnico--
Pedagógicos, no que respeita aos alunos por si acompanhados.  
 
3. O Conselho de docentes poderá ser alargado aos representantes dos pais e encarregados de 
educação, por iniciativa do próprio conselho ou solicitação de quaisquer dos elementos referidos, 
mediante pedido ao Coordenador de Ciclo.  
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4. Nas reuniões do Conselho de Docentes em que seja discutida a avaliação dos alunos apenas 
participam os professores titulares de turma e os docentes dos Serviços Técnico-Pedagógico.  
 
5. No Agrupamento há lugar à constituição de seis conselhos de docentes, um por cada 
estabelecimento de ensino:  
a) Conselho de Docentes da Escola Básica de São Vicente/Telheiras; 
b) Conselho de Docentes da Escola Básica do Lumiar;   
c) Conselho de Docentes da Escola Básica Dom Luís da Cunha; 
d) Conselho de Docentes da Escola Básica Luz- Carnide;   
e) Conselho de Docentes da Escola Básica n.º 1 de Telheiras;  

f) Conselho de Docentes da Escola Básica Prista Monteiro.  
 
6. Compete aos conselhos de docentes:   
a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos, diferentes ritmos de 
aprendizagem e necessidades educativas especiais, promovendo a articulação com os respetivos 
serviços especializados de apoio educativo, a ter em conta no processo de ensino e aprendizagem;   
b) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo 
prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas;  
c) Coordenar todas as actividades da turma, acompanhando as ações de caráter pedagógico e 
disciplinar, promovendo a integração curricular e a qualidade da ação educativa;  
d) Desenvolver e acompanhar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos;  
e) Avaliar os alunos tendo em conta os objetivos/metas curriculares definidos a nível nacional e os 
critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico;  
f) Elaborar, no final da avaliação do 3.º período, e entregar ao Coordenador de Departamento/Ciclo os 
processos dos alunos em situação de retenção repetida e a respetiva proposta de transição/retenção 
ou mudança de turma para ser submetida ao Conselho Pedagógico.   
g) Preparar informação adequada relativa ao processo da aprendizagem e avaliação dos alunos e 
disponibilizá-la aos encarregados de educação e/ou aos pais. 
 
6. Os conselhos de docentes são coordenados pelo Coordenador do 1.º Ciclo.  
 
7. Na inviabilidade do Coordenador, referido no ponto anterior, poder estar presente em todos os Conselhos 
de Docentes, a decorrer em simultâneo, o Diretor do Agrupamento nomeia, entre os professores titulares de 
turma do respetivo estabelecimento de ensino, um Presidente de Conselho de Docentes.  
 
Artigo 21.º - Conselho de Turma – Constituição, competências e coordenação 
 
1. O Conselho de Turma é constituído por todos os professores da turma.  
 
2. Integram ainda os Conselhos de Turma, sem direito a voto, os docentes dos Serviços Técnico--
Pedagógicos, no que respeita aos alunos por si acompanhados.  
 
3. A reunião do Conselho de Turma poderá ser alargada aos representantes dos pais e encarregados 
de educação e delegados de turma, por iniciativa do próprio conselho de turma ou solicitação de 
quaisquer dos elementos referidos, mediante pedido ao diretor de turma.  
 
4. Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação dos alunos apenas participam 
os professores da turma.  
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5. Ao Conselho de Turma compete:  
a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos, diferentes ritmos de 
aprendizagem e necessidades educativas especiais (promovendo a articulação com os respetivos 
serviços especializados de apoio educativo), a ter em conta no processo de ensino e aprendizagem;   
b) Coordenar todas as actividades da turma, acompanhando as ações de caráter pedagógico e 
disciplinar, promovendo a integração curricular e a qualidade da ação educativa;  
c) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo 
prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas;  
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, sob proposta dos departamentos curriculares;  
f) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e/ou encarregados de educação, relativa ao 
processo da aprendizagem e avaliação dos alunos;  
6. Os Conselhos de turma são cordenados pelo Diretor de Turma.  
 
Artigo 22.º - Conselhos de Ano e Áreas Disciplinares – Natureza, constituição, funcionamento e 
competências 
 
1. Os Conselhos de Ano e Áreas Disciplinares são constituídos, respetivamente, pela totalidade dos 
docentes que lecionam, cada um dos anos de escolaridade no 1.º Ciclo ou disciplinas dentro da mesma 
Área Disciplinar ou Grupo de Recrutamento nos 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.  
 
2. Os Conselhos de Ano e Áreas Disciplinares são estruturas de apoio ao Coordenador de Ciclo e  
Representante das Áreas Disciplinares em todas as questões específicas dos respetivos anos ou 
grupos disciplinares e são constituídos por todos os docentes que lecionam o mesmo ano de 
escolaridade ou que lecionam a mesma área disciplinar no agrupamento.  
 
3. Os Conselhos de Ano e as Áreas Disciplinares reunem, ordinariamente, uma vez por mês.  
 
4. Os Conselhos de Ano e as Áreas Disciplinares reunem, extraordinariamente, sempre que sejam 
convocados por iniciativa do respetivo coordenador ou representante, a requerimento de um terço dos 
seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral, do   
Diretor ou do Conselho Pedagógico o justifique.  
 
5. Os professores que lecionem 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.  
 
6. Os Conselhos de Ano e as Áreas Disciplinares estabelecem o respetivo funcionamento no seu 
Regimento Interno, o qual deverá prever a periodicidade das reuniões ordinárias.  
 
7. Compete a cada Conselho de Ano ou Área Disciplinar :   
a) Colaborar com o Coordenador de Ciclo/Coordenador de Departamento Curricular na elaboração e 
avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno;  
b) Pronunciar-se junto das estruturas pedagógicas, ouvido os respetivos Conselho de Ano ou Área 
disciplinar, sobre propostas emanadas dos órgãos de gestão e ou orientação pedagógica do Agrupamento;   
c) Orientar e apoiar o trabalho dos professores em conformidade com as decisões do Conselho do 1.º 
Ciclo/Departamento Curricular e demais estruturas do Agrupamento.  
d) Proceder à análise crítica dos programas e de documentação específica;  
e) Planificar as atividades letivas e as atividades não letivas;  
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f) Escolher os manuais a adotar, nas datas estabelecidas para o efeito;  
g) Definir os critérios que devem presidir à elaboração das fichas de avaliação dos alunos;  
h) Assegurar a elaboração das fichas de avaliação sumativa;  
i) Definir critérios de avaliação dos alunos, tendo em conta as características da disciplina e dos alunos 
que a frequentam, a aprovar em Conselho Pedagógico;  
j) Refletir sobre problemas de natureza pedagógica;   
l) Apoiar o trabalho dos professores, promovendo a cooperação e a troca de experiências sobre 
metodologias, técnicas e materiais de ensino;  
m) Apoiar os professores em profissionalização, nomeadamente na partilha de experiências e recursos 
de formação;  
n) Inventariar as necessidades do ano de escolaridade ou área disciplinar, dando conhecimento ao 
respetivo Departamento Curricular;  
o) Propor ao Coordenador de Ciclo/Representante da Área Disciplinar, ouvido o Conselho de Ano ou as 
Áreas Disciplinares, atividades no domínio da formação dos docentes no âmbito da formação contínua;   
p) Proceder à análise dos resultados da avaliação dos alunos no final de cada período e à 
apresentação das conclusões.  
 
Artigo 23.º - Conselhos de Ano – 1.º Ciclo – Natureza, constituição e competências 
 
1. Os Conselhos de Ano são estruturas de apoio ao Coordenador de Ciclo/Coordenador do Departamento   
Curricular em todas as questões específicas da respetiva turma, e são constituídos por todos os 
professores titulares de turma que lecionam o mesmo ano de escolaridade no agrupamento.  
 
2. Os professores que lecionem 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.  
 
3. Em cada Conselho de Ano, os professores titulares de turma elegem anualmente, por maioria, o 
respetivo Coordenador de Ano.  
 
Artigo 24.º - Coordenador de Ano e Representante da Área Disciplinar - Eleição e competências 
 
1. O Coordenador de Ano e o Representante da Área Disciplinar é eleito pelos seus pares, 
considerando-se eleito o docente que reúna o maior número de votos favoráveis dos professores 
pertencentes ao Ano de Escolaridade ou Área Disciplinar respetiva de cada escola.  
 
2. O Coordenador de Ano é eleito anualmente e o mandato do Representante da Área Disciplinar é de 
quatro anos.  
 
3. Ao Coordenador do Conselho de Ano do 1.º Ciclo compete;  
a) Convocar as reuniões ordinárias do respetivo Conselho de Ano;  
b) Pronunciar-se junto das estruturas pedagógicas, ouvido o respetivo Conselho de Ano, sobre 
propostas emanadas dos órgãos de gestão e ou orientação pedagógica do Agrupamento;  
c) Colaborar com o Coordenador de Ciclo/Coordenador de Departamento Curricular na elaboração e 
avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno;  
d) Propor ao Coordenador de Ciclo/Coordenador do Departamento, ouvido o Conselho de Ano, 
atividades no domínio da formação dos docentes no âmbito da formação contínua;  
e) Assegurar a elaboração das fichas de avaliação sumativa;  
f) Orientar e apoiar o trabalho dos professores em conformidade com as decisões do Conselho do 1.º 
Ciclo/Departamento Curricular e demais estruturas do Agrupamento;  
g) Proceder à análise dos resultados da avaliação do final de cada período e à apresentação das conclusões.  
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4. Ao representante da área disciplinar compete:  
a) Colaborar com o Coordenador de Departamento Curricular em todas as questões específicas da 
respetiva disciplina;  
b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes da respetiva disciplina;  
c) Promover a planificação e a avaliação das atividades 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 Projeto Educativo do Agrupamento e do respetivo Plano Anual e Plurianual de Atividades;  
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 conceção e 
realização do projeto de formação e ação pedagógica, em articulação com a Instituição do Ensino 
Superior e na elaboração da proposta fundamentada da sua avaliação;   
h) Organizar e zelar pela atualização do dossiê/pasta digital de disciplina;  
i) Divulgar toda a informação recebida no Agrupamento, referente à disciplina.  
 
Artigo 25.º - Organização das atividades dos grupos e das turmas 
 
1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver na sala com as 
crianças, e a articulação entre a escola e as famílias, na educação pré-escolar, ou na turma, com os 
alunos do ensino básico e secundário, 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 e ensino secundário.  
 
2. Compete aos educadores de infância, professores titulares de grupo/turma e ao conselho de turma planificar 
as atividades tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças e promover as melhores condições de 
aprendizagem em articulação com a família e ainda entre os vários ciclos de escolaridade, bem como, 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 letivo.  
 
Artigo 26.º - Educador Titular de Grupo (Pré-Escolar) – Natureza e competências 
 
1. A coordenação das atividades do gupo é realizada pelo respetivo educador.  
 
2. Compete ao educador titular de grupo:   
a) Observar o grupo e cada criança para conhecer os seus interesses, as suas capacidades e as 
respetivas dificuldades;  
b) Planear situações de aprendizagem de modo a interessar e a estimular cada criança, de acordo com as 
orientações curriculares e com as orientações expressas no Projeto Educativo do Agrupamento, 
comunicando aos pais e encarregados de educação e apelando ao envolvimento destes no mesmo;   
c) Avaliar toda a atividade educativa com o grupo e com cada criança, a fim de se tomar conhecimento 
da evolução do grupo e de cada criança;  
d) Colaborar com o docente da Educação Especial na elaboração do Programa Educativo Individual 
das crianças com necessidades educativas especiais;  
e) Coordenar o Programa Educativo Individual;  
f) Elaborar um relatório no final de cada ano letivo, em articulação com os intervenientes no processo 
educativo da criança com necessidades educativas especiais;  
g) Zelar pela supervisão pedagógica e pelo acompanhamento da execução das atividades de 
animação e de apoio à família.  
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Artigo 27.º - Professor Titular de Turma – Natureza e competências 
 
1. A coordenação das atividades da turma é da responsabilidade do respetivo Professor Titular de Turma.  
 
2. Compete ao Professor Titular de turma do 1.º ciclo:  
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) Analisar cada avaliação sumativa, com vista à introdução dos eventuais reajustamentos ou à 
apresentação de propostas para o ano letivo seguinte;  
d) Propor respostas adequadas às necessidades educativas dos alunos, detetadas através da 
avaliação formativa;  
e) Coordenar as atividades de enriquecimento curricular com a respetiva turma;  
f) Colaborar com o docente da Educação Especial na elaboração do Programa Educativo Individual 
dos alunos com necessidades educativas especiais;  
g) Coordenar o Programa Educativo Individual;  
h) Elaborar um relatório no final de cada ano letivo, em articulação com os intervenientes no processo 
educativo do aluno com necessidades educativas especiais;  
i) Proceder à avaliação sumativa dos alunos no final de cada período letivo de acordo com os critérios 
definidos e submetê-la à aprovação do respetivo Departamento;  
j) Fomentar, a normal frequência escolar, procurando identificar as causas do absentismo dos alunos.  
 
Artigo 28.º - Diretor de Turma – Natureza, mandato e competências 
 
1. A coordenação das atividades do conselho de turma é realizada pelo Diretor de Turma, designado 
pelo diretor do Agrupamento de entre os professores da turma.  
 
2. O mandato do Diretor de Turma é de um ano escolar. Sempre que possível, haverá lugar à 
continuidade pedagógica no cargo de diretor de turma, a quem serão atribuídas 2 horas da 
componente não letiva, sempre que a escola disponha de horas definidas para o efeito.  
 
3. Compete ao Diretor de Turma:   
a) Coordenar a adequação das atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação 
concreta do grupo e à especificidade de cada aluno;  
b) Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos, e os pais e encarregados de 
educação, promovendo a comunicação e as formas de cooperação entre estes;  
c) Submeter eventuais propostas do Conselho de Turma à apreciação do Coordenador de Ciclo;  
d) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e integrador;  
e) Desenvolver acções que promovam e facilitem a integração dos alunos na vida escolar;  
f) Desenvolver o espírito de solidariedade, de autonomia e de responsabilidade entre os alunos da turma;   
g) Identificar e acompanhar os casos problemáticos;  
h) Colaborar com o docente da Educação Especial na elaboração do Programa Educativo Individual 
dos alunos com necessidades educativas especiais;  
i) Coordenar o Programa Educativo Individual;  
j) Elaborar um relatório no final de cada ano letivo, em articulação com os intervenientes no processo 
educativo do aluno com necessidades educativas especiais;  
k) Controlar a assiduidade dos alunos;  
l) Promover a eleição do delegado e do subdelegado de turma, garantindo o cumprimento das regras 
estabelecidas para o ato eleitoral;  
m) Comunicar ao Diretor os casos passíveis de procedimento disciplinar;  
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n) Acompanhar as atividades de integração dos alunos da turma na comunidade escolar na sequência 
de procedimento disciplinar;  
o) Garantir uma informação atualizada aos pais e encarregados de educação, quer na hora semanal 
estipulada para a sua receção, quer através da caderneta escolar, (no secundário não há caderneta) 
relativamente à integração e progressão no processo de aprendizagem dos seus educandos;   
p) 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.  
 
Artigo 29.º - Professor Tutor 
 
1. O Professor Tutor é designado para garantir a aquisição, consolidação e desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos em situações de risco.  
 
2. A atividade do Professor Tutor dirige-se a grupos de alunos em situações de risco, sob proposta 
fundamentada dos conselhos de turma.  
 
3. O acompanhamento do Professor Tutor é efetuado em sessões semanais.  
 
4. O grupo deve ter um mínimo de dois elementos e um máximo de quatro.  
 
5. 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 atividades;   
c) Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar, conforme previsto no 
Projeto 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 atividades escolares dos alunos com outras atividades 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 corretamente, a definirem objetivos pessoais, a auto avaliarem-
se de forma objetiva, incentivando-os a valorizar e a elogiar os outros;  
h) Incentivar os docentes das disciplinas em que os alunos revelam maiores dificuldades a participar 
em atividades de apoio à recuperação.  
 
Artigo 30.º - Coordenação dos Cursos Profissionais 
 
1. A articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes de formação é 
assegurada pelo Diretor de Curso, designado pelo diretor, ouvido o Conselho Pedagógico e o  
Departamento Curricular próprio, preferencialmente de entre os professores profissionalizados que 
lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. 
 
2. São competências do Diretor de Curso as seguintes: 
a) Presidir ao Conselho de Curso;  
b) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do 
curso;  
c) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica;  
d) Participar nas reuniões do Conselho de Turma, de avaliação e intercalares, no âmbito das suas funções;   
e) Efetuar uma reunião uma vez por período, ou sempre que se justifique, com o Diretor e restante 
equipa técnicopedagógica;  
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f) Articular com os órgãos de Gestão da Escola, bem como com as estruturas intermédias de articulação e 
coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização da Prova de   
Aptidão Profissional (PAP);  
g) Assegurar a articulação entre a Escola e as entidades de acolhimento da Formação em Contexto de  
Trabalho (FCT), identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração 
do plano da FCT e dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos formandos por aquelas 
entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o 
monitor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos;   
h) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio sócioeducativo;  
i) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso;  
j) Cooperar com o Diretor e demais órgãos e estruturas de coordenação pedagógica, em matérias 
relacionadas com a aquisição e gestão de matérias-primas, bem como na conservação das instalações e 
equipamentos, sendo apoiado pelo diretor de instalações designado nos termos do regulamento interno;   
k) Fazer levantamento das necessidades de material didático;  
l) Promover a integração dos novos professores, dando-lhes a conhecer o Projeto Educativo da Escola 
e as normas de funcionamento dos Cursos Profissionais;  
m) Coordenar a planificação do FCT dos alunos, em cooperação com os docentes do Conselho de 
Turma com níveis de participação e responsabilidade diferenciadas, definindo objetivos, atividades e 
concebendo instrumentos de avaliação;   
n) Propor à direção os docentes que integrarão a equipa técnico-pedagógica de acompanhamento do 
FCT e supervisionamento das atividades;  
o) Acompanhar todas as fases da PAP (conceção, execução, avaliação), propor à Direção a equipa 
técnico-pedagógica de acompanhamento e supervisionar as suas atividades;  
p) Elaborar um relatório anual, através do qual se avalie o cumprimento e os resultados das atividades 
extracurriculares concebidas e implementadas pelos professores que lecionam o curso.  
 
3. A duração do mandato do coordenador é de quatro anos. 
 
Artigo 31.º - Coordenação do Projeto Educativo e do Projeto de Formação 
 
1. A coordenação do Projeto Educativo e de Formação é realizada por um docente nomeado pelo Diretor.  
 
2. São competências do Coordenador dos Projetos:   
a) Sensibilizar as diversas instâncias pedagógicas da escola para os princípios fundamentais do 
Projeto Educativo;  
b) Propor a todos os órgãos da escola iniciativas que proporcionem a concretização do Projeto Educativo;   
c) Elaborar o Plano Anual e Plurianual de Atividades com base nas propostas apresentadas pelas 
instâncias pedagógicas da escola;  
d) Elaborar relatórios para verificar o cumprimento do Plano Anual e Plurianual de Atividades;  
e) Identificar necessidades de formação do pessoal docente e não docente;  
f) Elaborar o plano de formação do pessoal docente e não docente.  
 
3. A duração do mandato do coordenador é de quatro anos. 
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SECÇÃO 2 - SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS  
 
Artigo 32.º - Definição e natureza 
 
1. Os serviços técnico pedagógicos incluem as áreas de apoio socioeducativo, orientação vocacional e 
biblioteca e destinam-se a promover condições que assegurem o sucesso pessoal e escolar dos alunos 
e a sua integração escolar.  
 
2. Estes serviços articulam entre si as suas atividades, bem como com as demais estruturas de 
orientação educativa do Agrupamento, colocando ênfase especial na articulação com os diretores de 
turma e com o(s) coordenadores de ciclo.  
 
3. Poderão ainda integrar os serviços técnico-pedagógicos outros serviços e, ou membros da 
comunidade educativa, integrados em projetos específicos de apoio, designadamente no âmbito da 
saúde, da segurança social, cultura, ciência e ensino superior, organizados pelo Agrupamento de 
Escolas a definir na preparação de cada ano letivo.  
 
Artigo 33.º - Apoio Socioeducativo 
 
1. À escola compete desenvolver e organizar atividades de apoio educativo que contribuam para que 
os alunos melhorem os seus desempenhos e aprendizagens.  
 
2. Constituem atividades de apoio educativo as atividades de compensação, as aulas de recuperação, 
o apoio a alunos oriundos de países estrangeiros e o apoio a alunos com dificuldades de 
aprendizagem pontuais.  
 
3. As diferentes modalidades e estratégias de apoio são concebidas e realizadas tendo em conta as 
necessidades do aluno e os recursos da escola. Constituem medidas de promoção do sucesso escolar 
a coadjuvação, as aulas de recuperação, a lecionação a grupos de homogeneidade relativa em 
disciplinas estruturantes e o apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem.  
 
4. Na sequência do que se refere nos números anteriores, o aluno poderá, durante determinado período, 
beneficiar de mais tempos letivos destinados a algumas disciplinas ou áreas disciplinares, de acordo com 
as suas necessidades, como no caso dos alunos cuja língua materna não é a língua portuguesa.  
 
5. Os docentes com funções de apoio educativo poderão articular com os docentes da educação 
especial ou outros técnicos no sentido de serem equacionadas formas de funcionamento e estratégias 
de apoio mais específicas, cabendo a decisão final ao Diretor ouvido o Conselho Pedagógico.  
 
Artigo 34.º - Educação Especial – Estruturas específicas 
 
1. O apoio no âmbito da Educação Especial, sem prejuízo do estipulado pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 de  
7 de Janeiro e do já referido neste Regulamento Interno, pode ser desenvolvido nas seguintes 
estruturas específicas de apoio:  
a) Unidades de Apoio a Alunos com Multideficência;  
b) Unidades de Ensino Estruturado para Alunos do Espetro do 
Autismo;  
c) Escola de Referência Bilingue para Alunos Surdos.  
 
2. Da equipa poderão vir a fazer parte outras áreas de apoio que integram ou venham a integrar o 
Serviço Técnico-Pedagógico como sejam a terapia da fala, psicomotricidade, etc.  
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Artigo 35.º - Competências do docente do apoio socioeducativo 
 
1. A função do docente do apoio socioeducativo consiste no acompanhamento dos alunos com 
necessidades educativas especiais com limitações significativas ao nível da atividade e da participação 
num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter 
permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.  
 
2. A finalidade da ação do docente do apoio socioeducativo consiste em contribuir para a igualdade de 
oportunidades que conduzam a um sucesso educativo global, promovendo a existência de respostas 
adequadas às necessidades individuais e específicas de cada aluno e ao seu desenvolvimento 
harmonioso e global.  
 
3. O acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais pode estruturar-se no apoio 
ao conjunto dos docentes da turma, ao aluno, à família e ainda aos órgãos de gestão da escola.  
 
4. O acompanhamento traduz-se na organização e gestão de recursos e na implementação de medidas 

diferenciadas a introduzir no processo de ensino/aprendizagem, de acordo com a legislação em vigor.  
 
5. De entre as competências específicas do docente de apoio salientam-se as seguintes:   
a) Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica na deteção de necessidades 
educativas específicas e na organização e incremento de apoios educativos adequados;  
b) Contribuir ativamente com todos os docentes do grupo ou da turma para a diversificação de estratégias e 
métodos educativos, de forma a promover o desenvolvimento e as aprendizagens dos alunos;   
c) Implementar as medidas previstas na legislação em vigor no que respeita aos alunos com 
necessidades educativas especiais;  
d) Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo da escola;  
e) Participar na elaboração dos documentos orientadores da atividade educativa do Agrupamento.  
 
Artigo 36.º - Unidades de Apoio à Multideficiência 
 
1. Nas Escolas Básicas n.º 1 de Telheiras e de D. Luís da Cunha funcionam Unidades de Apoio à  
Multideficiência, cujo principal objetivo é dar resposta aos alunos com deficiência mental severa ou 
profunda e com outras deficiências associadas, nomeadamente sensoriais, motoras e/ou necessidades 
de saúde especiais.  
 
2. Estas unidades pretendem desenvolver e promover competências básicas nas diferentes funções do 
indivíduo, níveis de atividade e participação nos contextos de integração destes alunos; utilizar e 
promover estratégias pedagógicas, terapêuticas e meios técnicos específicos adaptados; aplicar novas 
tecnologias informáticas e meios de comunicação alternativos e/ou aumentativos capazes de facilitar a 
interação dos alunos com o meio envolvente.  
 
Artigo 37.º - Unidade de Ensino Estruturado para Alunos do Espetro do Autismo 
 
1. Na Escola Básica Prista Monteiro funciona uma Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de 
Alunos com Perturbações do Espetro do Autismo (UEEA) e na Escola Básica de S. Vicente/Telheiras 
funciona a UEEA de 2.º Ciclo.  
 
2. Estas unidades constituem um recurso pedagógico especializado e uma resposta educativa 
específica para apoio destes alunos e de outros que manifestem perturbações associadas, 
independentemente do seu grau de severidade.  
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Artigo 38.º - Ensino Bilingue para Alunos Surdos 
 
1. A Escola Secundária Vergílio Ferreira, escola de referência para o ensino bilingue de alunos surdos tem 
por base os princípios enunciados no ponto 4 do artigo 23º do Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, que 
define a Educação de Alunos Surdos como modalidade específica de educação e considera que “as 
escolas de referência para a educação de ensino bilingue de alunos surdos têm como objetivo principal 
aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares adequadas a alunos surdos”. 
 
Artigo 39.º - Orientação Vocacional 
 
1. A Orientação Vocacional é uma unidade especializada de apoio educativo que desenvolve a sua 
ação nos domínios do apoio psicopedagógico e social, da orientação vocacional e do apoio ao 
desenvolvimento de relações da comunidade educativa.  
 
2. Compete à Orientação Vocacional:   
a) Colaborar com os professores na análise de situações de alunos com dificuldades de aprendizagem 
e desenvolvimento, assim como, problemas sócio-familiares, prestando apoio psicopedagógico às 
atividades educativas;   
b) Planear e executar ações de informação e orientação escolar e profissional;  
c) Analisar em conjunto com o grupo do apoio socioeducativo a situação de alunos com necessidades 
educativas especiais e definir as intervenções adequadas;  
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 especificidade, com os órgãos de direção do agrupamento e com as 
estruturas de orientação educativa da escola, bem como com outros serviços especializados nas áreas 
da saúde, educação, segurança social, proteção de crianças e jovens em risco;   
f) O grau de incidência da ação da Orientação Vocacional nestes domínios depende das necessidades 
e da disponibilidade dos recursos humanos e técnicos existentes no serviço;  
g) A orientação escolar e profissional assume especial relevo, configurando-se como principal área de 
intervenção, designadamente junto dos alunos do 9º ano de escolaridade.  
 
3. Funcionamento:  
a) Anualmente, esta área especifica o seu plano de ação no âmbito do Plano Anual e Plurianual de 
atividades do agrupamento, em articulação com o projeto educativo;  
b) A Orientação Vocacional depende do órgão de gestão, sem prejuízo da sua autonomia técnica e 
respeito pela sua deontologia profissional;  
c) A representação da Orientação Vocacional no Conselho Pedagógico é feita em articulação com o 
órgão de gestão, podendo ser solicitada a presença do representante do serviço, sempre que os 
assuntos a abordar se prendam com a ação ou domínios de intervenção do mesmo.  
 
Artigo 40.º - Direitos e deveres 
 
1. São direitos dos elementos da orientação vocacional: 
a) Ter autonomia técnica e científica;  
b) Integrar uma equipa com técnicos em número suficiente para assegurar um trabalho de 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 objetivos;  
e) Receber formação contínua sobre novas teorias, técnicas de intervenção, procedimentos de 
diagnóstico e aplicações informáticas.  
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2. São deveres dos elementos da orientação vocacional: 
a) Respeitar princípios de confidencialidade de acordo com o código deontológico profissional;  
b) Participar em ações de formação para desenvolver um processo de aprendizagem contínua em 
áreas de conhecimento e de técnicas adequadas a um bom desempenho profissional;  
c) Participar nas reuniões de coordenação dos Serviços de Psicologia e Orientação da área pedagógica;   
d) Definir o Plano Anual e Plurianual de Atividades decorrente do Projeto Educativo do Agrupamento e 
apresentá-lo para aprovação em Conselho Pedagógico.  
 
3. O horário de funcionamento dos técnicos será afixado nos locais próprios do Agrupamento.  
 
4. Os técnicos da orientação vocacional têm previsto no seu horário períodos de permanência na 
escola sede em comum para coordenação do trabalho de equipa.  
 
Artigo 41.º - Bibliotecas 
 
1. As Bibliotecas Escolares criam situações facilitadoras da aprendizagem e da aquisição de competências 
nos domínios da informação escrita, audiovisual, multimédia e na produção de documentos em suportes e 
linguagens diversificadas. Ao mesmo tempo, espera-se que sejam também espaços onde a cultura esteja 
presente na ocupação de tempos livres, incentivando o gosto pela leitura.  
 
2. Os docentes que integram a equipa da Biblioteca Escolar são designados pelo Diretor do Agrupamento.   
3. Têm acesso à Biblioteca Escolar todos os membros da comunidade escolar. Poder-se-á deliberar, a 
qualquer momento, sobre a utilização da mesma, por membros da comunidade extra-escola.  
 
4. Atividades proporcionadas:  
a) Leitura / Consulta de documentos, nos diferentes suportes;  
b) Empréstimo de livros e documentos multimédia;  
c) Utilização de computador/trabalhos de pesquisa, tratamento de imagem, produção de trabalhos e 
respetiva impressão;  
d) Secções em parceria com o PPES ou Grupos disciplinares, cuja programação possa ser satisfeita 
pelos recursos da Biblioteca;  
e) Animação cultural: exposições, parcerias com os professores para divulgação de trabalhos dos 
alunos, concursos, blogue deleit.ura, revista Opsis;  
f) Jogos Educativos, com ou sem computador, durante os intervalos;  
g) Leitura de jornais e revistas – Biblioteca e átrio da Biblioteca;  
h) Visionamento de DVD em pequeno grupo.  
 
Artigo 42.º - Sala de Estudo 
 
1. Nos estabelecimentos onde exista o espaço Sala de Estudo, esta terá como objetivo fundamental o 
apoio à formação integral dos alunos, proporcionando atividades, quer por procura espontânea dos 
alunos, quer por indicação dos professores em caso de trabalho específico e/ou na sequência de 
ordem de saída da sala de aula.  
 
2. A Sala de Estudo funcionará de acordo com o horário fixado no início do ano letivo, sob orientação e 
com colaboração de professores.  
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Artigo 43.º - Atividades Educativas de Substituição 
 
1. As Atividades Educativas de Substituição (AES) têm caráter obrigatório, cobrem todo o horário de 
funcionamento das escolas do agrupamento e decorrem de acordo com os normativos legais.  
 
2. Para a coordenação das AES é nomeado pelo Diretor, em cada ano letivo, um grupo de professores 
em regime rotativo, sempre que a componente letiva o permita.  
 
3. Os professores coordenadores estão isentos das AES.  
 
4. Competências dos coordenadores das AES:   
a) Permanecer nas salas de coordenação durante todo o tempo destinado a esta atividade, dentro do 
seu horário semanário, mantendo atualizado o dossier de coordenação que pode ser consultado pelos 
professores dentro do horário de funcionamento do serviço;   
b) Fazer a distribuição equitativa do serviço, viabilizando o desdobramento das turmas, caso o número 
de professores o permita e estes assim o entendam;  
c) Na distribuição do serviço, quando exista plano de aula ou ficha de trabalho, atendem às seguintes 
prioridades: i) professores do grupo de recrutamento do professor a substituir ou de grupo afim; ii) 
professor da Turma; iii) ordenação dos professores atendendo ao número de substituições feitas por 
cada um.  
 
5. Funcionamento das AES e atribuições dos professores:  
a) Os professores substitutos permanecem nas salas de professores, ou em espaços especificamente 
destinados, durante o período da AES;  
b) O funcionamento das AES sem plano de aula ou ficha de trabalho, pode organizar-se de acordo 
com as seguintes alternativas:  
i) Nas Estruturas de Apoio, de acordo com os respetivos horários de funcionamento onde os alunos 
são acompanhados pelo professor substituto e pelos responsável por esses espaços;  
ii) Por desdobramento da turma, ficando um dos grupos na sala de aula da turma, com o professor 
substituto, e o outro grupo num dos espaços referidos no ponto anterior, sendo aí os alunos orientados 
pelos professores responsáveis;   
iii) Nos espaços dedicados a Clubes, Laboratórios e Salas Específicas, sempre que o professor 
substituto os integre e assim o entenda;  
iv) Integrando o Plano Nacional de Leitura, (Projecto LER +), o que implica o envolvimento dos alunos 
em atividades de leitura do livro que os acompanha e em atividade de escrita relacionadas com o 
referido livro.  
 
6. Os alunos e as AES: 
a) Os alunos aguardam, à entrada do bloco, a chegada do professor substituto;  
b) A ausência do aluno nas AES é registada, sendo considerada falta à disciplina marcada no respetivo 
horário. Assim, o procedimento de justificação da falta é idêntico ao estipulado para as outras faltas de 
presença.  
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Artigo 44.º - Visitas de Estudo 
 
1. No âmbito do enriquecimento curricular o Agrupamento oferece diversas atividades, nomeadamente 
visitas de estudo, que são objeto de definição anual.  
 
2. Visitas de Estudo:   
a) As visitas de estudo são atividades pedagógico-didáticas de desenvolvimento curricular que têm 
lugar em espaços exteriores à Escola, com duração e âmbito geográfico variável, devendo, para além 
de constar do Plano Anual e Plurianual de Atividades do Agrupamento, estar articuladas com o Projeto 
Educativo e respeitar os normativos em vigor;   
b) As visitas de estudo são incentivos à formação integral dos alunos e devem ser apoiadas e 
estimuladas pela Escola como fatores de valorização do processo educativo;  
c) As visitas de estudo são da iniciativa dos professores e/ou dos alunos e devem ter objetivos 
pedagógicos definidos e inseridos no Plano Anual e Plurianual de Atividades da Escola;  
d) A proposta de visita de estudo deverá ser primeiramente apresentada na área disciplinar a que 
pertence o professor dinamizador e ter a sua anuência;  
e) Sempre que se projete a realização de uma visita de estudo deve indicar-se um professor 
responsável pela coordenação do projeto, que agregará à iniciativa outros professores da turma, na 
proporção de um professor por cada 10 alunos no 1º ciclo e 15 alunos nos outros níveis de ensino;   
f) A visita de estudo deverá decorrer nas semanas de menor incidência da avaliação escrita, ao longo 
dos 1º e 2º períodos;  
g) A planificação das visitas de estudo pressupõe sempre a elaboração de um plano e de um relatório 
que deverão ser entregues ao Diretor. O professor que participa na visita deve deixar planos de aula 
para as turmas que deveria lecionar nesse dia;   
h) Sempre que seja planeada uma saída da escola, quer por iniciativa dos alunos, quer de professores, 
que não caiba na definição de visita de estudo referida, esta deve realizar-se sem o prejuízo das 
atividades letivas.  
 
3. Compete ao professor responsável pela visita de estudo:  
a) Promover e orientar os contactos a estabelecer com as entidades a visitar, referindo sempre o seu 
nome em toda a correspondência;  
b) Informar o Conselho de Turma da visita de estudo planeada;  
c) Solicitar junto do Diretor a documentação necessária a apresentar nos locais a visitar (credenciais);  
d) Entregar a proposta de visita de estudo na direção, em impresso próprio, com a antecedência de 
oito dias, exceto quando seja necessário o aluguer de meio de transporte, o que implica uma 
antecedência mínima de trinta dias;   
e) Obter a autorização escrita dos pais e encarregados de educação, mediante assinatura em impresso 
próprio;  
f) Informar o diretor de cada turma participante, com a maior antecedência possível e em impresso 
próprio, do dia e hora da visita, bem como os alunos que não irão participar;  
g) Solicitar ao Diretor a contratação dos transportes para a visita de estudo.  
 
4. Compete aos professores da turma não envolvidos na visita de estudo: 
a) Sumariar que a aula não foi dada por motivo de visita de estudo;  
b) Lecionar, independentemente do número de alunos presentes.  
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Artigo 45.º - Projeto de Desporto Escolar 
 
1. O Projeto do Desporto Escolar tem como principais objetivos aplicar as competências adquiridas nas 
aulas, fomentar um bom clima de relações pessoais, elevando o espírito de grupo e os valores da ética 
desportiva.  
 
2. O desporto escolar desenvolve-se nas vertentes interna e externa, coordenadas por um professor de 
Educação Física da Escola, nomeado para o cargo.  
 
3. Na atividade interna, os destinatários são todos os alunos e todas as atividades são incluídas no 
Plano Anual e Plurianual de Atividades, sendo a área disciplinar responsável pela sua dinamização.  
 
4. Na atividade externa, os grupos / equipas do Agrupamento representam-no nas competições 
interescolas, de acordo com o programa de desporto escolar do Ministério da Educação. A orientação 
dos grupos / equipas é da responsabilidade de professores de Educação Física, cuja nomeação 
depende da aprovação do projeto de desporto escolar pelo Ministério da Educação e Ciência.  
 
Artigo 46.º - Programa de Promoção e Educação para a Saúde 
 
1. O Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES), promotor da inclusão da Educação 
para a Saúde no Projeto Educativo da Escola, desenvolve-se anualmente e visa contribuir para a 
criação de um ambiente escolar saudável, potenciador do desenvolvimento equilibrado dos alunos e 
inibidor ou diminuidor dos fatores de risco.  
 
2. No contexto do PPES, a Educação para a Saúde visa, igualmente, dotar os jovens de competências 
que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e à saúde coletiva.  
 
3. O PPES desenvolve-se nas seguintes áreas prioritárias: Alimentação e Atividade Física, Consumo 
de Substâncias Psico-Ativas, Sexualidade, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Violência Escolar.  
 
4. A intervenção nestas áreas pode assumir graus diversos de intensidade, em função das 
necessidades detetadas e dos recursos disponíveis, e deve concretizar-se nos diferentes níveis de 
escolaridade, quer no contexto das diversas disciplinas curriculares, quer no contexto de projetos ou de 
iniciativas complementares ao currículo.  
 
5. O Agrupamento propõe-se manter e alargar as parcerias já existentes com as entidades da área da 
saúde já mencionadas e reconhece que a existência de parcerias com estas e outras instituições é 
indispensável para a intervenção da escola nesta área. Reconhece, também, que a eficácia da 
intervenção dos parceiros será tanto maior, quanto maior for o envolvimento dos alunos, professores e 
estruturas escolares, pais e encarregados de educação no planeamento e execução do programa.  
 
Artigo 47.º - Atividades de Enriquecimento Curricular 
 
1. As Atividades de Enriquecimento Curricular visam satisfazer o papel da Escola enquanto espaço de 
formação e os diversos elementos da comunidade educativa interagem numa perspetiva de abertura 
ao meio.  
 
2. As Atividades de Enriquecimento Curricular são projetos de complemento curricular, de frequência 
facultativa e de natureza eminentemente cultural, formativa e lúdica, cujas iniciativas se integram no 
Plano Anual e Plurianual de Atividades.  
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3. A fim de proporcionar e facilitar a formação integral e a realização pessoal do aluno, as atividades 
podem abarcar dimensões artísticas, cívicas e tecnológicas.  
 
4. Cabe ao Diretor a coordenação do programa global das Atividades de Enriquecimento Curricular.  
 
Artigo 48.º - Parcerias: entidades a envolver 
 
1. O Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira perspetiva a constituição e aprofundamento de parcerias com 
diversos intervenientes, enquanto portadores de saberes e experiências em domínios relevantes para o Projeto 
Educativo, de modo a favorecer as aprendizagens e contribuir para a formação integral dos alunos, tais como:  
a) Câmara Municipal de Lisboa;  
b) Juntas de Freguesia da Comunidade Educativa;  
c) Teatro de Carnide;  
d) Lispolis;  
e) Instituto do Emprego e Formação Profissional;  
f) Empresas/ Instituições recetoras de estágios;  
g) Polícia de Segurança Pública / Escola Segura;  
h) Casa do Artista;  
i) Sport Lisboa e Benfica;  
j) Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da UL;  
k) Instituto Superior de Psicologia Aplicada;  
l) Hospital de Santa Maria;  
m) Centros de Saúde de Carnide, de Benfica e do Lumiar;  
n) Instituto Português de Oncologia;  
o) Instituto Ricardo Jorge;  
p) Santa Casa da Misericórdia;  
q) Associação de Residentes de Telheiras;  
r) Escola Superior de Educação de Lisboa;  
s) Instituto Superior de Educação e Ciências.  
 
 
SECÇÃO 3 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 
Artigo 49.º - Composição e competências 
 
1. Os Serviços de Administração Escolar integram os setores de secretaria, tesouraria, ação social 
escolar e aprovisionamento.  
 
2. Os Serviços Administrativos colaboram na administração financeira e patrimonial do Agrupamento, 
assim como exercem a sua ação no domínio do pessoal e asseguram o expediente e arquivo.  
 
3. Ao setor de aprovisionamento dos Serviços Administrativos, compete gerir e dar resposta aos 
pedidos de material apresentados pelos outros serviços e pelos órgãos do Agrupamento.  
 
4. As competências destes serviços são as que estão previstas na lei.  
 
5. Os serviços de administração escolar funcionam na Escola Secundária Vergílio Ferreira, Escola 
Básica de São Vicente/Telheiras e Escola Básica de Telheiras.  
 
6. O horário dos serviços administrativos é definido e afixado no início de cada ano letivo, devendo 
estar exposto em local visível junto às suas instalações.  
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Artigo 50.º - Ação Social Escolar 
 
1. A Ação Social Escolar (ASE) corresponde a uma estrutura de apoio socioeducativo 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 ação social é apresentada pelos encarregados de educação, mediante 
entrega de um boletim devidamente preenchido e de um documento emitido pela Segurança Social, 
comprovando o seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono de família.  
 
3. As funções desempenhadas pela Ação Social Escolar deverão ser desenvolvidas em articulação 
com os docentes titulares de grupo/turma e diretores de turma, na sua qualidade de responsáveis pela 
inserção dos alunos na escola.  
 
4. São competências dos serviços de ação social escolar:   
a) Organizar os serviços de refeitório, bufete e papelaria e orientar o pessoal que neles trabalhe, de 
forma a otimizar a gestão dos recursos humanos e a melhoria qualitativa dos serviços;  
b) Atender e esclarecer os Pais e Encarregados de Educação sobre todas as questões relativas à ação 
social escolar, garantindo total confidencialidade;  
c) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios ou bolsas de estudo, 
numa perspetiva sócioeducativa;  
d) Organizar os processos referentes aos acidentes escolares dos alunos, bem como implementar 
ações 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 Diretor sobre o possível estabelecimento de protocolos com entidades que possam prestar 
apoio socioeducativo em diferentes domínios, designadamente na solução de problemas de saúde e consumo;   
h) Elaborar os parecer técnicos necessários, de modo a facilitar as escolhas e decisões do Diretor na 
ação social escolar;  
i) Zelar pelo cumprimento das determinações emanadas do Diretor.  
 
5. A Ação Social Escolar funciona na Escola Sede do Agrupamento.  
 
6. A gestão técnica dos S.A.S.E. funciona num gabinete próprio, no qual se procede ao atendimento.  
 
7. Dada a natureza e característica da Ação Social Escolar, 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 da ASE.  
 
Artigo 51.º - Auxílios económicos 
 
1. Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio sócioeducativo 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 desde que o estabelecimento de ensino, no ano 
letivo imediato, tenha adotado 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.  
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Artigo 52.º - Refeitórios Escolares 
 
1. O fornecimento de refeições nos 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 Ciência e com observância das 
normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios.  
 
2. As ementas das refeições devem ser afixadas antecipadamente nos Refeitórios, sempre que 
possível no final da semana anterior, podendo ser igualmente consultadas na página do Agrupamento.  
 
3. O preço das refeições a fornecer aos alunos nos refeitórios escolares é o fixado por lei. As refeições podem ser 

adquiridas nos terminais Kiosk ou via Internet até às 17 horas da véspera do dia do consumo da refeição.  
 
4. As refeições podem, ainda, ser adquiridas até às 10 horas do próprio dia, sendo aplicado um 
agravamento do preço.  
 
5. A aquisição das refeições far-se-á utilizando o cartão multifunções.  
 
6. Os refeitórios funcionam em horário anualmente estabelecido e afixado no próprio local.  
 
Artigo 53.º - Leite Escolar 
 
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. 
 
Artigo 54.º - Seguro Escolar 
 
1. O seguro por acidente escolar abrange todos os alunos que frequentam o Agrupamento.  
 
2. Em caso de acidente, será chamado o INEM, sendo o aluno acompanhado por uma Assistente 
Operacional ao hospital público, a não ser que o encarregado de educação, imediatamente contactado, 
o possa fazer; após contacto com o INEM, poderá ser chamado um táxi para fazer o transporte do 
aluno, nos casos que não justificam a deslocação em ambulância.  
 
3. O docente/assistente operacional deve de imediato fazer a participação de acidente à ASE.  
 
 
SECÇÃO 4 - OUTROS SERVIÇOS 
 
Artigo 55.º - Loja Escolar 
 
1. Este serviço permite a aquisição de materiais escolares e apoia todos os orgãos de gestão e serviços da 

escola, os alunos e os professores no que se refere à reprodução de textos e materiais afins.  
 
2. O horário é estabelecido anualmente e afixado no local.  
 
3. O pagamento dos bens e serviços prestados é feito através do cartão multifuncões.  
 
4. A reprodução dos trabalhos deve ser solicitada com o mínimo de 24 horas de antecedência, tendo 
prioridade os trabalhos apresentados pelos órgãos de gestão e pelos professores.  
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5. Os professores dispõem de um crédito de um número determinado de cópias / mês para a 
reprodução de textos e materiais afins.  
 
6. O preço dos serviços prestados na reprografia a particulares consta de uma tabela afixada no local.  
 
Artigo 56.º - BAR 
 
1. Os serviços de bar visam assegurar, ao conjunto da comunidade educativa, fontes complementares 
de alimentação a preços acessíveis, não descurando a promoção de hábitos dietéticos mais racionais e 
saudáveis.  
 
2. Os bens a fornecer nos bares e respetivos preços destinados à comunidade educativa devem 
constar de uma tabela afixada em local visível.  
 
3. A aquisição dos bens far-se-á na modalidade de utilização do cartão multifunções.  
 
4. Este serviço funciona em horário anualmente estabelecido e afixado no próprio local.  
 
Artigo 57.º - Portaria 
 
1. Tem como objetivo controlar a entrada de pessoas e veículos na portaria da Escola para garantirr a 
segurança pessoal e material da comunidade educativa e, por outro lado, garantir a conservação do 
conjunto dos espaços e equipamentos educativos.  
 
2. Deveres dos funcionários da portaria:  
a) Ser pontual e dedicado ao serviço;  
b) Apresentar-se e manter-se bem uniformizado e identificado;  
c) Não se ausentar do local de trabalho sem ser substituído;  
d) Manter sempre uma atitude correta e atenciosa para todas as pessoas, esclarecendo-as e 
orientando-as sobre e para os serviço a contactar;  
e) Solicitar aos alunos a apresentação do cartão de identificação;  
f) Entregar o “cartão de visitante” por troca de registo de elementos de identificação;  
g) Prevenir o visitante de que não deverá transitar por outras áreas para além da que foi autorizado a 
visitar;  
h) Comunicar toda e qualquer dificuldade ou quaisquer ocorrências anómalas que surjam na execução 
do serviço, ao Diretor ou na ausência deste, ao Encarregado dos Assistentes Operacionais;  
i) Desaconselhar a prolongada e injustificada presença de pessoas na área da portaria da Escola e, 
quando necessário, recomendar-lhes a adoção de atitudes e linguagens moderadas;  
j) Zelar pela dignidade e asseio da entrada da área da portaria.  
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CAPÍTULO IV DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 
 

             DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 
 
SECÇÃO 1 - DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS  
 
Artigo 58.º - Direitos dos alunos 
 
1. De acordo com o disposto no artigo 7.º da Lei Nº 51/2012 – Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 
constituem direitos dos alunos do Agrupamento:  
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, 
em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, 
identidade de género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, 
filosóficas ou religiosas;   
b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições 
de efetiva igualdade de oportunidades no acesso;  
c) Escolher e usufruir, por si ou, quando menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, 
o projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, 
intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua personalidade;   
d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido, de acordo com o regulamento dos prémios de 
mérito;   
e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da 
comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, 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 atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o 
desenvolvimento cultural da comunidade;   
g) Beneficiar no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios concretos que 
lhe permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económica ou cultural que 
dificultem o acesso à escola ou ao processo de ensino;   
h) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito;  
i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua 
aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de 
apoio educativo;   
j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral, beneficiando, 
designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros da comunidade escolar;   
k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrida ou 
manifestada no decorrer das atividades escolares;  
l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações, de natureza pessoal e familiar, 
constantes do seu processo individual;  
m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e de 
gestão da escola, na criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do 
regulamento interno;   
n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no 
âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da escola;  
o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos 
que justificadamente forem do seu interesse;   
p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres;  
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q) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e sobre todos os assuntos que 
justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente, sobre o modo de organização do seu plano 
de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os 
processos e os critérios de avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de família e apoios 
socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das 
instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas 
relativas ao projeto educativo da escola;   
r) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento interno;  
s) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação;  
t) Beneficiar de medidas, definidas pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas 
situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares.  
 
2. A fruição dos direitos consagrados nas alíneas g), h) e r) do n.º 1 pode ser, no todo ou em parte, 
temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao 
aluno, nos termos previstos no Estatuto do Aluno.  
 
3. O aluno tem ainda direito a:  
a) Permanecer no recinto escolar durante o período de funcionamento da escola;  
b) Organizar visitas de estudo e outras manifestações de índole cultural, artística e/ou recreativa, 
desde que devidamente autorizadas pelos órgãos competentes;  
c) Usufruir do tempo destinado aos intervalos das aulas;  
d) Assistir às aulas de uma ou mais disciplinas em que não esteja matriculado, mediante autorização 
do Diretor e após parecer favorável do professor que leciona essa(s) disciplinas;  
e) Eleger o delegado e subdelegado de turma;  
f) Utilizar as instalações da Associação de Estudantes, gerida sob a responsabilidade dos seus 
membros, de modo a não prejudicar o normal funcionamento da escola.  
 
Artigo 59.º - Direitos de participação e representação 
 
1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos e são representados pela associação de 
estudantes, pelos seus representantes no conselho geral, pelo delegado ou subdelegado de turma e 
pela assembleia de delegados de turma.  
 
2. Sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas, a associação de estudantes e os 
representantes dos alunos no conselho geral, o delegado e o subdelegado de turma têm o direito de 
solicitar a realização de reuniões gerais e de turma, respetivamente, para apreciação de matérias 
relacionadas com o funcionamento do Agrupamento e da turma.  
 
3. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma ou o professor titular de 
turma pode solicitar a participação dos representantes dos pais ou encarregados de educação dos 
alunos da turma na reunião referida no número anterior.  
 
4. As reuniões de assembleia de turma são moderadas pelo respectivo professor titular da turma ou 
pelo diretor de turma. A assembleia de delegados de turma é convocada e presidida pelo Diretor, 
podendo ser coadjuvado pelos coordenadores do respetivo ciclo.  
 
Artigo 60.º - Delegados de Turma 
 
1. A assembleia de delegados reune sempre que necessário, sendo convocada pelo Diretor ou por 
solicitação de um quarto dos delegados. 
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2. O delegado de turma é um elemento da turma, que a representa.  
 
3. O subdelegado de turma coadjuva o delegado e substitui-o nas suas ausências e/ou impedimentos.  
 
4. Aos Delegados de Turma compete:   
a) Representar os alunos da turma em todos os momentos e em prol da mesma nos órgãos competentes, 
nomeadamente, nos conselhos de turma e junto do seu representante no Conselho Geral;   
b) Promover um bom ambiente de trabalho e colaborar na manutenção e conservação dos equipamentos e 
outros materiais, dando exemplo e chamando a atenção dos colegas para utilizações indevidas;   
c) Comunicar ao professor titular de turma ou ao diretor de turma todos os acontecimentos importantes 
ocorridos na turma, informá-lo das necessidades, aspirações ou reivindicações da turma e prestar-lhe 
todos os esclarecimentos solicitados;   
d) Colaborar com o professor titular de turma ou com o diretor de turma na análise e resolução de 
eventuais situações problemáticas verificadas na turma;  
e) Transmitir informações à turma e colaborar na observância e cumprimento, por parte dos colegas da 
turma, das leis e normas regulamentares e esclarecê-los sempre que necessário;  
f) Colaborar com os professores da turma na realização de pequenas tarefas que promovam o bom 
funcionamento das aulas e das demais atividades educativas;  
g) Convocar, sempre que necessário, assembleias de turma, sem prejuízo das atividades letivas.  
 
Artigo 61.º - Eleição dos Delegados 
 
1. As eleições para delegados de turma deverão ser feitas até à terceira semana subsequente ao início 
do ano letivo, na aula do diretor de turma e na presença do mesmo.  
 
2. A votação deverá ser efetuada por voto secreto, universal e uninominal; qualquer voto que não 
corresponda a estas exigências será considerado nulo.  
 
3. Será eleito delegado o aluno mais votado e subdelegado o que se lhe seguir.  
 
4. Em caso de empate, será realizado novo escrutínio. Se o empate persistir, considera-se eleito o 
aluno mais velho de entre os mais votados.  
 
5. Da eleição será elaborada uma ata que constará do dossier da turma.  
 
6. O mandato do delegado ou subdelegado de turma é anual, podendo, por razões disciplinares, 
cessar a qualquer momento, por decisão do diretor de turma ou por mais de metade da turma, 
procedendo-se a novas eleições.  
 
7. Não podem ser eleitos ou continuar a representar a turma aqueles a quem seja ou tenha sido 
aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão 
registada ou tenham sido excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de 
escolaridade por excesso grave de faltas.  
 
Artigo 62.º - Critérios a que deve obedecer a elaboração dos horários dos alunos 
 
1. As atividades escolares devem estar organizadas em regime normal de segunda a sexta-feira.  
 
2. As atividades letivas devem estar distribuídas nos seguintes períodos:  
a) manhã – das 8.15 às 13.20 horas;  
b) tarde – das 13.50 às 17.00 horas.  
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3. Na distribuição dos tempos letivos semanais, deve assegurar-se a concentração máxima do horário 
da turma no turno da manhã. As horas da tarde deverão, sempre que possível, ser ocupadas com 
aulas de natureza mais prática ou que funcionem com desdobramento das turmas:   
a) 5.º e 6.º anos – disciplinas da Educação Artística e Tecnológica, Oferta Complementar, tempos de 
Educação Física e de Apoio ao Estudo e Educação Moral e Religiosa;  
b) 7.º e 8.º anos – Educação Visual, Tecnologias da Informação e Comunicação, Educação 
Tecnológica, Artes Plásticas, Música, tempos de Educação Física, Oferta Complementar e Educação 
Moral e Religiosa;  
c) 9.º ano – Tempos de Educação Visual, tempos de Educação Física, Oferta Complementar e 
Educação Moral e Religiosa;   
d) Nas turmas em regime articulado com o Instituto Gregoriano de Lisboa, as disciplinas alternativas, 
nomeadamente Música, devem coincidir com as manhãs/tardes de aulas no Instituto;  
e) 10.º ano – Curso de Ciências e Tecnologias – o desdobramento de duas disciplinas da componente 
de formação específica;  
f) Curso de Ciências Socioeconómicas – Filosofia, Inglês ou Educação Física; 
g) Curso de Línguas e Humanidades – Francês e Filosofia;  
h) Curso de Artes – Turnos de Desenho e um bloco de 
Inglês; i) 11.º ano – Disciplinas sem exame nacional.  
 
4. Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o limite máximo de 
intervalo deverá ser de três tempos.  
 
5. Considera-se período para o almoço um tempo letivo.  
 
6. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido para 
o almoço.  
 
7. Os tempos de disciplinas com carga curricular distribuída por três ou menos dias da semana e de cada 

disciplina de línguas estrangeiras, devem ser repartidos, sempre que possível, por dias alternados.  
 
8. Para substituição das aulas resultantes das ausências pontuais dos docentes, devem assinalar-se 
no horário da turma dois tempos destinados a esse efeito.  
 
9. O apoio educativo deve ser prestado, sempre que possível, pelo professor titular da disciplina, em 
tempos que garantam o equilíbrio do horário semanal do aluno.  
 
10. Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas isoladas e de “furos”.  
 
Artigo 63.º - Critérios a que deve obedecer a constituição de turmas 

1. No primeiro ano de cada ciclo de escolaridade devem organizar-se as turmas em função da idade 
das crianças e jovens (juntando as crianças e jovens de idades próximas), de pequenos grupos que 
vêm de outras escolas e que têm ligações que não querem quebrar e da heterogeneidade do público 
escolar. 

2. No início de cada ciclo, diversificar a proveniência dos alunos, não dando continuidade à turma do 
ciclo anterior. 

 
3. Nas turmas do 5.º e 7.º anos de escolaridade (início de ciclo) deve ser efetuada uma distribuição dos 
alunos mantendo uma heterogeneidade do público escolar, seguindo-se sempre a sugestão, dos 
conselhos de ano do 1.º ciclo e dos conselhos de turma dos 2.º e 3.º ciclos. O grupo de alunos 
propostos a integrar cada turma não deverá exceder o número máximo de 5 alunos.  
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4. Atender, no sétimo ano, às opções indicadas pelos alunos na Área de Educação Artística e 
Tecnológica. 

 
5. Nos quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos, nas escolas do agrupamento com protocolos de 
ensino articulado com outras escolas, os alunos integram a mesma turma. 
 
6. Nos anos sequenciais deve manter-se o bloco/turma do ano anterior desde que não exista indicação 
contrária do Conselho de Turma. 

7. Salvaguarda-se a situação do 12.º ano em que o critério de constituição das turmas dependerá das 
disciplinas de opção. 

8. Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos retidos, com exceção de projetos 
devidamente fundamentados pela Direção, consultado o Conselho Pedagógico. 

Artigo 64.º - Regulamento dos Prémios de Mérito 
 
1. De acordo com o artigo 7.º da Lei nº 51/ 2012, de 5 de setembro, o aluno tem direito a: 
a) «ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido»;  
b) «ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor 
da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e 
ser estimulado nesse sentido»;  
c) «usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito». 
 
2. A Distinção por Mérito Escolar, nas suas vertentes Académica e Cívica: 
a) reconhece os alunos que, no final de cada ano letivo, se distingam pelo seu desempenho escolar ao 
nível dos conhecimentos e das condutas cívicas e pela participação ativa em iniciativas e projetos das 
escolas do Agrupamento;
b) assenta única e exclusivamente no mérito dos alunos;  
c) será atribuída após apreciação de cada Conselho de Docentes/Conselho de Turma, de cujas 
decisões não haverá recurso.  
 
3. Aplica-se em cada ano letivo a todos os alunos do 4.º ao 12.º ano de escolaridade.  
 
4. A distinção por mérito escolar tem como objetivos:   
a) Promover junto dos alunos a valorização do estudo, da aprendizagem, do envolvimento nos projetos 
da escola, da adoção de uma conduta escolar positiva, dos relacionamentos positivos e da cidadania 
democrática e participativa;   
b) Reforçar positivamente os alunos do 4º ao 12º ano de escolaridade que se distingam pelos seus 
resultados escolares, pelo seu envolvimento em projetos da escola e pela sua conduta escolar e cívica;  
c) Reconhecer o valor do exemplo como indicativo dos valores perseguidos pela escola, bem como do 
seu valor formativo;  
d) Promover junto dos encarregados de educação o reconhecimento do valor da escola e a difusão da 
sua cultura.  
ESCOLAS VERGÍLIO FERRE 
IRA 38 



                                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA                      40 
 

REGULAMENTO INTERNO AEVF 
 
 
 
 
5. Critérios de seleção: 
a) O Conselho de Docentes/Conselho de Turma, no final de cada período, assinala os alunos que se 
enquadram nos critérios para a distinção;  
b) Caberá ao Professor Titular/Diretor de Turma informar os respetivos alunos, dando conhecimento 
público a toda a turma. 
 
6. A Distinção por Mérito Académico será atribuída pelo Conselho de Docentes/Conselho de Turma, e 
registada em ata, no final de cada ano letivo, de acordo com os critérios abaixo indicados:  
a) No 4.º ano, têm acesso os alunos que cumulativamente: 
i) tenham a Português e a Matemática o nível mínimo de 4, não tendo qualquer menção inferior a “Muito   
Bom” nas restantes áreas curriculares;  
ii) tenham menção de comportamento de Muito Bom ou Bom, sem qualquer registo de natureza disciplinar;   
iii) não tenham faltas injustificadas;   
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, têm acesso os alunos que cumulativamente: 
i) na avaliação final do 3.º período tenham média aritmética mínima de 4 (sem arredondamento); 
ii) tenham a Português e a Matemática o nível mínimo de 4, não tendo qualquer nível inferior a 3 nas 
outras disciplinas; 
iii) não tenham faltas disciplinares e injustificadas; 
iv) tenham menção de comportamento de Muito Bom ou Bom. 
c) No ensino secundário, têm acesso os alunos que cumulativamente: 
i) na avaliação final do 3.º período tenham média aritmética de, pelo menos, 16 valores, sem 
arredondamentos, e não tenham em qualquer disciplina classificação inferior a 14 valores;  
ii) estejam inscritos em todas as disciplinas e não tenham qualquer disciplina em 
atraso;  
iii) não tenham faltas disciplinares e injustificadas; 
iv) tenham menção de comportamento de Muito Bom ou Bom. 
d) No ensino profissional, têm acesso os alunos que cumulativamente: 
i) na avaliação final do 3.º período tenham média aritmética dos módulos concluídos em cada disciplina 
de, pelo menos, 16 valores, e não tenham em qualquer disciplina classificação inferior a 14 valores;  
ii) estejam inscritos em todas as disciplinas e não tenham módulos em atraso;  
iii) não tenham faltas disciplinares e injustificadas;  
 
7. A Distinção por Mérito Cívico será atribuída pelo Conselho de Docentes/Conselho de Turma, e 
registada em ata, no final de cada ano letivo, de acordo com os critérios abaixo indicados.  
a) No ensino regular têm acesso os alunos que cumulativamente:  
i) tenham aproveitamento em todas as disciplinas e, no ensino secundário, não tenham disciplinas em 
atraso;  
ii) revelem empenho e colaboração sistemática em projetos e atividades promovidas pela Escola/ 
Agrupamento e que constam do Plano Anual e Plurianual de Atividades;   
iii) se distingam pela participação e promoção de iniciativas de cidadania ativa e 
responsável; 
iv) não tenham faltas disciplinares e injustificadas;  
v)tenham menção de comportamento de Muito Bom ou Bom.  
b) No ensino profissional têm acesso os alunos que:  
i) tenham aproveitamento em todas as disciplinas e não tenham módulos em atraso;  
ii) revelem empenho e colaboração sistemática em projetos e atividades promovidas pela Escola/ 
Agrupamento e que constam do Plano Anual e Plurianual de Atividades e/ou se distingam pela 
participação e promoção de iniciativas de cidadania ativa e responsável;   
iii) não tenham faltas disciplinares e injustificadas;  
iv) tenham menção de comportamento de Muito Bom ou Bom.  
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8. A Distinção por Mérito Académico e Cívico para alunos com Necessidades Educativas Especiais 
obedecerá às condições seguintes (estes critérios aplicar-se-ão apenas no caso dos alunos com NEE 
não se enquadrarem nos requisitos previstos nos pontos 6 e 7):   
a) No ensino regular têm acesso os alunos que cumulativamente:  
i) tenham aproveitamento em todas as disciplinas e, no ensino secundário, não tenham disciplinas em 
atraso;  
ii) revelem empenho e colaboração sistemática em projetos e atividades promovidas pela Escola/ 
Agrupamento e que constam do Plano Anual e Plurianual de Atividades;  
iii) se distingam pela participação e promoção de iniciativas de cidadania ativa e responsável ou 
revelem um desempenho notório da superação de dificuldades e melhorias nos resultados;  
iv)tenham menção de comportamento de Muito Bom ou Bom.  
b) No ensino profissional têm acesso os alunos que:  
i) tenham aproveitamento em todas as disciplinas e não tenham módulos em atraso;  
ii) revelem empenho e colaboração sistemática em projetos e atividades promovidas pela Escola/ 
/Agrupamento e que constam do Plano Anual e Plurianual de Atividades e/ou se distingam pela 
participação e promoção de iniciativas de cidadania ativa e responsável ou revelem um desempenho 
notório da superação de dificuldades e melhorias nos resultados;   
iii) não tenham faltas disciplinares e injustificadas;  
iv) tenham menção de comportamento de Muito Bom ou Bom.  
 
9. As candidaturas a estas distinções seguirão os procedimentos seguintes:  
a) Para além do Conselho de Docentes/Conselho de Turma, poderão ser proponentes das candidaturas à 
Distinção por Mérito Cívico a Direção do Agrupamento, os docentes responsáveis por projetos e atividades 
do Plano Anual e Plurianual de Atividades, a Associação de Pais e Encarregados de Educação, a 
Associação de Estudantes, os professores ou os colegas da turma a que o aluno pertence. Neste último 
caso, o número de proponentes terá de corresponder a mais de metade do total de alunos da turma;   
b) As propostas de candidaturas terão de ser devidamente justificadas, explicitando os motivos que 
indiciam ação meritória;  
c) As candidaturas serão entregues ao Diretor de Turma a que pertence o aluno, que as apresentará ao   
Conselho de Docentes/Conselho de Turma para análise e decisão nas reuniões finais de ano letivo.  
 
10. Os alunos distinguidos têm direito a ver o seu nome inscrito e afixado em lugar privilegiado da 
escola, até ao final do ano letivo seguinte. Desta atribuição cabe menção na ficha de registo de 
avaliação final.
 
11. Os alunos que, no final do terceiro período de cada ano letivo, forem distinguidos com a menção de 
Distinção por Mérito Académico e/ou Distinção por Mérito Cívico, têm direito a diploma. A entrega dos 
diplomas terá lugar numa sessão aberta a toda a comunidade educativa, bem como a todos os 
encarregados de educação, a realizar no início do primeiro período do ano letivo seguinte. 
DE 40 
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Artigo 65.º - Deveres gerais dos alunos 
 
De acordo com o disposto no artigo 10.º da Lei nº 51/2012, constituem deveres dos alunos do Agrupamento:  
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de 
escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral;  
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres, no âmbito das 
atividades escolares;  
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;  
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa e guardar lealdade para 
com todos os seus membros;  
e) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;  
f) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os 
alunos;  
g) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas demais 
atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;  
h) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa;  
i) 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;  
j) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços 
verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos;  
k) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;  
l) Permanecer nas instalações da escola durante o seu horário, salvo se possuir autorização escrita do 
encarregado de educação ou da direção do Agrupamento para saír do espaço escolar;  
m) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;  
n) 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 anual de aceitação do mesmo e 
de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;   
o) 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;  
p) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis 
de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos 
físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;   
q) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, 
programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas 
ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de 
qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e 
seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos 
trabalhos ou atividades em curso; no caso de infração a esta norma, o equipamento será retido pelo 
professor e entregue na Direção, sendo então devolvido apenas ao encarregado de educação;   
r) Não captar sons ou imagens, designadamente nas atividades letivas e não letivas, sem autorização 
prévia dos professores;  
s) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente via internet ou através de outros meios de 
comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do 
Diretor da escola;  
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t) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;  
u) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e 
à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola;  
v) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 
equipamentos ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da 
vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos 
prejuízos causados.  
 
Artigo 66.º - Deveres Específicos dos Alunos 
 
1. O aluno tem ainda o dever de: 
a) Ser diariamente portador do cartão do aluno e da caderneta escolar em bom estado de conservação;  
b) Validar diariamente o cartão de identificação pessoal, passando-o no dispositivo próprio da portaria, 
sempre que entre e saia da escola; esta validação permitir-lhe-á adquirir bens e serviços, no caso dos 
alunos do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário ;   
c) Dirigir-se, no início do tempo letivo para junto da respetiva sala de aula e aguardar aí a chegada do 
professor;  
d) Aguardar com correção, junto da porta da sala de aula, que o assistente operacional dê indicações 
sobre a presença ou não do professor na escola, ou a indicação do professor para entrar na sala 
ordeiramente;   
e) Caso se confirme a ausência do professor, o aluno seguirá as orientações dos docentes em 
substituição, respeitando as suas instruções e cumprindo as tarefas que lhe sejam propostas; abandonar 
ordeiramente, 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 sobre o local para onde se deve dirigir;   
f) Apresentar sempre ao professor o motivo do atraso a qualquer aula e solicitar ao seu encarregado de 
educação a justificação por escrito das suas faltas às aulas;  
g) Comparecer nas aulas com o material necessário;  
h) Sair da sala de aula após autorização do professor, inclusivé no termo do tempo letivo;  
i) Não permanecer nos corredores nos tempos destinados às aulas, exceto em casos justificáveis e 
que devem ser apresentados ao funcionário do piso;  
j) Alertar imediatamente o professor, caso ao entrar na sala de aula, verifique que o material se 
encontra danificado ou sujo;  
k) Circular nos corredores da escola sem gritar, correr, empurrar ou ter outras atitudes que perturbem o 
bom funcionamento das actividades escolares;  
l) Ocupar sempre o lugar que lhe for destinado pelo professor;  
m) Não mastigar pastilhas elásticas na sala de aula;  
n) Não usar corretor nos testes escritos de avaliação nem em qualquer documento oficial;  
o) Participar nos vários momentos de avaliação e fazer a auto-avaliação no final de cada período;  
p) Comparecer em todos momentos de avaliação (testes e/ou outros instrumentos de avaliação 
sumativa); a ausência a esses momentos de avaliação determina que só poderá realizar uma nova 
prova, mediante solicitação por escrito ao professor da disciplina pelo encarregado de educação, ou 
pelo aluno quando maior de idade, na primeira aula a que assistir após a sua ausência;   
q) Utilizar o cartão para a marcação do almoço na escola, no caso dos alunos do 2.º e 3.º ciclos e 
secundário.  
 
2. O disposto no número anterior aplica-se às crianças 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. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais.  
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Artigo 67.º - Cartão de Identificação Pessoal 
 
1. O Cartão de Identificação Pessoal é um cartão multifunções, recarregável na secretaria e que permite ao 
aluno entrar e sair do recinto escolar, efetuar pagamentos nos vários serviços e aceder a informação 
diversa. Emitido pelo Diretor e distribuído a todos os alunos, é válido para um ciclo de escolaridade.  
 
2. Deve acompanhar o aluno sempre que se encontre no espaço escolar ou fora dele, no exercício de 
atividades promovidas pela escola. Deve ser igualmente exibido sempre que solicitado por professores 
ou funcionários.  
 
3. Em caso de extravio ou deterioração do cartão, o aluno deverá pedir uma segunda via.  
 
4. Considera-se falta grave a utilização indevida do cartão de identificação pessoal, nomeadamente, 
falsificação ou cedência a terceiros.  
 
Artigo 68.º - Caderneta Escolar do Ensino Básico 
 
1. A Caderneta Escolar é um documento obrigatório para todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e será 
distribuída pelo professor titular ou o diretor de turma no início de cada ano letivo.  
 
2. A caderneta escolar deve ser preenchida pelo próprio aluno, no primeiro dia de aulas, devendo o professor 

titular ou o diretor de turma prestar os esclarecimentos necessários ao seu correto preenchimento.  
 
3. Deve acompanhar sempre os alunos, que são responsáveis pela sua conservação em boas 
condições ao longo do seu percurso escolar.  
 
4. É interdito aos alunos alterar, acrescentar ou apagar as informações inscritas na Caderneta Escolar 
pelos professores, encarregados de educação ou pais e autoridades escolares.  
 
5. Em caso de extravio, o aluno deve imediatamente comunicá-lo ao professor titular ou ao diretor de 
turma para que a situação seja remediada.  
 
6. A não apresentação da Caderneta Escolar, quando solicitada, dará origem à marcação de falta de 
material, nos 2.º e 3.º ciclos.  
 
Artigo 69.º - Processo Individual do Aluno 
 
1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo devolvido 

aos pais ou encarregados de educação ou ao aluno maior de idade, no termo da escolaridade obrigatória.  
 
2. Ao processo 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 diretor de turma e 
sempre na sua presença, a fim de ser garantida a confidencialidade dos dados nele contidos.  
 
3. Deverá ser feito um registo de todas as consultas ao processo individual do aluno, onde conste a 
data da consulta e a assinatura dos intervenientes. Este registo fará parte integrante do processo.  
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Artigo 70.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 munido do material didático ou equipamento necessários, quer 
uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao 
processo de ensino.  
 
Artigo 71.º - Faltas 
 
1. Segundo os artigos 14.º a 21.º da Lei n.º 51/2012, a falta é a ausência do aluno a uma aula ou a 
outra atividade de frequência obrigatória, ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de 
pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessários.  
 
2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do aluno.  
 
3. As faltas são registadas pelo professor titular da turma, pelo professor responsável pela aula ou 
atividade ou pelo diretor de turma.  
 
4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares 
sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.  
 
5. A ausência do aluno a cada tempo lectivo de 45 minutos corresponde a uma falta nos 2.º e 3.º ciclos 
e ensino secundário.  
 
6. Constitui falta de atraso a entrada do aluno na sala de aula, ao primeiro tempo da manhã, cinco 
minutos após a hora fixada para o início da aula.  
 
7. 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.  
 
8. A não apresentação do material didático ou equipamentos necessários pelo aluno é passível de 
marcação de falta, sendo marcada apenas uma falta mesmo que abranja um bloco de 90 minutos.  
 
9. Após a terceira ausência de material ou equipamento, o aluno terá falta registada, devendo o diretor de 

turma informar o encarregado de educação de que esta falta não é, em princípio, passível de ser justificada.  
 
10. No caso de reiteração dos comportamentos referidos nos n.º s 5 e 6, o professor titular da turma ou 
o diretor de turma devem informar o encarregado de educação para que, em conjunto, se encontrem as 
soluções adequadas.  
 
11. No caso de marcação de falta de atraso e/ou material, o diretor de turma decidirá da justificação 
das mesmas, consoante o motivo apresentado pelo encarregado de educação.  
 
12. No caso de não aceitação da justificação da falta nos termos do número anterior, as mesmas 
integram o cômputo global das faltas injustificadas.  
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13. Os alunos com dispensa parcial ou total da prática da disciplina de Educação Física, por atestado 
médico, não podem ser dispensados de participar na aula. 
 
Artigo 72.º - Faltas por Ausência de Material 
 
1. Cabe a cada Área Disciplinar definir o material ou equipamento considerado necessário à realização 
das atividades Escolares na respetiva disciplina.  
 
2. Cada professor deve informar os seus alunos do material ou equipamento considerado indispensável 
e das consequências que advêm da comparência às aulas sem ele.  
 
3. Sempre que o aluno não se faça acompanhar do material ou equipamento considerado 
indispensável, o professor deverá analisar a situação, apreciar a justificação do aluno e definir com ele 
uma possível solução.  
 
4. O Diretor de Turma e os professores em geral deverão procurar compreender se existem eventuais 
relações entre a comparência sem o material considerado necessário e as condições sócio-
económicas do aluno.  
 
5. Após a terceira ausência de material ou equipamento, o aluno terá sempre falta que será registada e 
transmitida ao Encarregado de Educação, deixando de ser uma falta passível de ser justificada.  
 
Artigo 73.º - Justificação de Faltas 
 
1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:  
a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de educação ou pelo 
aluno quando maior de idade quando determinar um período inferior ou igual a três dias úteis, ou por 
médico se determinar impedimento superior a três dias úteis, podendo, quando se trate de doença de 
caráter crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo ou até ao 
termo da condição que a determinou;   
b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa 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 regime do contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas;  
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 efetuar -
se fora do período das atividades letivas;  
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, nos termos da legislação em 
vigor;  
h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora do 
período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria 
dessa religião;   
i) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos da lei, 
como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades escolares;  
j) Preparação e participação em atividades desportivas de alto rendimento, nos termos legais aplicáveis;   
k) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das atividades letivas;   
l) Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, desde que, 
comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo diretor, pelo diretor de 
turma ou pelo professor titular;  
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m) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no caso 
de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medida 
não suspensiva da escola, ou na parte em que ultrapassem a medida efetivamente aplicada;   
n) Participação em visitas de estudo previstas no Plano Anual e Plurianual de Atividades da escola, 
relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita.  
 
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 
diretor 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, tratando-se de aluno do ensino básico, ou 
em impresso próprio, tratando-se de aluno do ensino secundário.  
 
3. O professor titular da turma ou o diretor 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 correto 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 diretor de turma.  
 
6. As faltas referidas nos números anteriores integram o cômputo global das faltas.  
 
7. Nas situações de ausência prolongada às atividades escolares, devidamente justificada, o aluno tem 
o direito a beneficiar de medidas, a definir pelos professores responsáveis ou pela escola, como por 
exemplo, integrar as aulas de apoio educativo existentes e outras que se revelem adequadas à 
recuperação da aprendizagem em falta.  
 
8. Nas situações de ausência a testes e/ou outros instrumentos de avaliação sumativa, o aluno só poderá 
realizar uma nova prova, mediante solicitação por escrito ao professor da disciplina pelo encarregado de 
educação, ou pelo do aluno quando maior de idade, acompanhada pela devida justificação.  
 
Artigo 74.º - Faltas Injustificadas 
 
1. As faltas são injustificadas quando: 
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior;  
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 fundamentada de forma sintética.  
 
3. Em caso de falta injustificada coincidente com momentos de avaliação (testes e/ou outros 
instrumentos de avaliação sumativa), o aluno não poderá realizar nova prova.  
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4. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação ou, quando maior de idade, ao aluno, 

pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 
 
Artigo 75.º - Excesso Grave de Faltas 
 
1. As faltas injustificadas não podem exceder 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo, ou o dobro 
do número de tempos letivos semanais por disciplina nos outros ciclos ou níveis de ensino.  
 
2. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos profissionais, ou 
noutras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o 
aluno encontra-se na situação de excesso de faltas daí decorrentes, relativamente a cada disciplina, 
módulo, unidade ou área de formação, sempre que ultrapassem os 10% de faltas justificadas e 
injustificadas do conjunto anual de módulos de cada disciplina.  
 
3. Quando for atingido metade dos limites de faltas, 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 diretor de turma com o objectivo de os alertar para as consequências da violação do 
limite de faltas e de se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo dos deveres 
de assiduidade e de pontualidade, bem como o necessário aproveitamento escolar.  
 
4. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e 
sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de protecção de 
crianças e jovens em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim 
como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos encarregados de 
educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  
 
5. Para efeitos do disposto nos números 1 e 2, são também contabilizadas como faltas injustificadas as 
decorrentes da aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala de aula, bem como as 
ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola.  
 
Artigo 76.º - Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 
 
1. Para os alunos que frequentam o ensino básico ou secundário, a violação do limite de faltas 
injustificadas previsto no n.º 1 e 2 do artigo anterior obriga ao cumprimento de medidas de recuperação 
e ou corretivas específicas, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ou a integração 
escolar e comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os seus encarregados de educação são 
corresponsáveis, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.  
 
2. As atividades de recuperação de aprendizagem, que podem revestir forma oral, bem como as 
medidas corretivas, ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas 
uma única vez no decurso de cada ano letivo.  
 
3. Cabe ao professor determinar, em função da natureza da disciplina, do conteúdo das aulas em causa e 
do número de aulas não assistidas pelo aluno, qual ou quais as atividades que este deve cumprir, que 
podem revestir a forma oral ou escrita, como por exemplo, realização e/ou apresentação de um trabalho 
sobre temas abordados nas aulas não assistidas, e realização de trabalhos práticos em falta.  
 
4. As atividades podem ser cumpridas dentro ou fora da escola, em horário suplementar ao horário 
letivo do aluno. O momento e as condições de avaliação podem decorrer na sala de aula, em apoio ao 
estudo ou noutro contexto educativo que o professor entenda por bem, devendo dos mesmos ser dado 
ao aluno e ao encarregado de educação prévio conhecimento.  
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5. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma 
em que se encontra inserido.  
 
6. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são 
desconsideradas as faltas em excesso.  
 
7. No caso de persistir o incumprimento do dever de assiduidade, pode o diretor da escola, com vista a evitar o 

abandono escolar, propor a frequência de um percurso curricular alternativo no interior do Agrupamento.  
 
8. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade (depois de ter cumprido as Atividades de 
Recuperação) ou o excesso do limite de faltas (sem ter cumprido ou concluído as Atividades de 
Recuperação) determina a retenção por faltas, no caso dos alunos do 3.º ciclo no ano de escolaridade 
que o aluno frequenta, ou a exclusão por faltas da frequência da disciplina, no caso dos alunos do 
ensino secundário.   
9. Até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento para o novo percurso formativo, se 
ocorrer antes, os alunos frequentarão a escola até final do ano letivo.  
10. O incumprimento das medidas previstas e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação 
determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva comissão de 
proteção de crianças e jovens ou, na falta desta, ao ministério público junto do tribunal de família e 
menores territorialmente competente.  
 
11. Para os demais casos de incumprimento das medidas de recuperação, proceder-se-á de acordo 
com o estipulado no número 4 do artigo 21º da Lei 51/2012.  
 
Artigo 77.º - Infração 
 
1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no regulamento interno, de forma reiterada e/ 
ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das actividades da escola ou 
das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração passível da aplicação de medida 
corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos dos artigos seguintes.  
 
2. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 
comportamentos susceptíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los imediatamente ao 
diretor do Agrupamento.  
 
3. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los 
imediatamente ao professor titular de turma, ao diretor de turma, ou equivalente, o qual, no caso de os 
considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao diretor do Agrupamento.  
 
Artigo 78.º - Medidas Corretivas e Medidas Disciplinares Sancionatórias 
 
1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 
preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres 
do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos 
demais funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa. Estas medidas visam 
ainda garantir o normal prosseguimento das atividades da escola, a correção 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 infração praticada, prosseguem igualmente, para além das identificadas no número 
anterior, finalidades punitivas.  
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Artigo 79.º - Medidas Corretivas 
 
1. São medidas corretivas, 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 atividades de integração na escola ou na comunidade, caso de atividades 
na biblioteca escolar e/ou sala de estudo, da reparação e limpeza do material danificado ou sujo, 
manutenção e reparação de espaços exteriores e interiores da escola, e outras que se revelem 
adequadas ao perfil do aluno. Pode ser aumentado, para esse efeito, o período de permanência 
obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola ou no local onde decorram as tarefas ou atividades;   
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais e 
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;  
e) A mudança de turma.  
 
2. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um comportamento 
perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no 
local onde elas decorrem.  
 
3. Na sala de aula, a advertência é da exclusiva competência do professor cabendo, fora dela, a 
qualquer professor ou membro do pessoal não docente.  
 
4. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é da 
exclusiva competência do professor respetivo e implica a permanência do aluno na escola.  
 
5. Sempre que ao aluno seja dada ordem de saída da sala de aula por motivos disciplinares, ser-lhe-á 
marcada uma falta injustificada. De acordo com as condições inerentes a cada estabelecimento, o 
aluno deve ser encaminhado para a sala de estudo, para a biblioteca e/ou gabinete de apoio ao aluno, 
onde deverá elaborar um relatório de reflexão sobre o seu comportamento, assim como cumprir as 
tarefas que o professor lhe indicar.  
 
6. Compete ao professor fazer a respetiva comunicação/participação ao diretor de turma.  
 
7. A ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, no mesmo ano letivo, por parte do mesmo 
professor, ou pela quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da 
situação em conselho de turma, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta 
de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias.  
 
8. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 é da competência do 
diretor do Agrupamento que, para o efeito, ouve sempre o diretor de turma ou o professor titular da 
turma a que o aluno pertença. O seu cumprimento realiza-se em período suplementar ao horário letivo, 
no espaço escolar ou fora dele, neste caso com acompanhamento dos pais ou encarregados de 
educação ou de entidade local ou localmente instalada idónea e que assuma corresponsabilizar-se.  
 
9. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se sempre sob supervisão da escola, designadamente 

através do diretor de turma, do professor tutor e/ou da equipa de integraçaõ e apoio, quando existam.  
 
10. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva de condicionamento no acesso a certos 
espaços escolares não pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo.  
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Artigo 80.º - Medidas Disciplinares Sancionatórias 
 
1. São medidas disciplinares Sancionatórias:  
a) A repreensão registada;  
b) A suspensão até 3 dias úteis;  
c)A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;  
d) A transferência da escola.  
 
2. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração for 
praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo e, quando tal não aconteça, é da 
competência do diretor do Agrupamento.  
 
3. No âmbito da repreensão registada, é averbado no respetivo processo individual do aluno a 
identificação do autor do ato decisório, a data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação, de 
facto e de direito, que norteou tal decisão.  
 
4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 
fundamentação dos factos que a suportam, pelo diretor do Agrupamento, após o exercício dos direitos 
de audiência e defesa do visado.  
 
5. Compete ao diretor da escola, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando 
menor de idade, fixar os termos e as condições em que a aplicação da medida referida no número 
anterior é executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, com 
corresponsabilização daqueles, podendo igualmente, se assim o entender, estabelecer eventuais 
parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou privadas.  
 
6. Compete ao diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão entre 
quatro e doze dias úteis, após a realização do procedimento 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, podendo previamente ouvir o conselho de turma, para o qual deve 
ser convocado o professor tutor, quando exista e não seja professor da turma;  
 
7. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas indicadas ao aluno na sequência de 
procedimento disciplinar pode dar lugar à instauração de um novo procedimento disciplinar, 
considerando-se a recusa circunstância agravante.  
 
8. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, com 
possibilidade de delegação, ao diretor geral da educação competente, precedendo a conclusão do 
procedimento disciplinar e reporta-se à prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento 
do processo de ensino dos restantes alunos da escola ou do normal relacionamento com algum ou 
alguns dos membros da comunidade educativa.  
 
9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de idade 
igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que esteja 
assegurada a frequência de outro estabelecimento situado na mesma localidade ou na localidade mais 
próxima, desde que servida de transporte público ou escolar.  
 
10. A aplicação da medida de expulsão da escola é da responsabilidade do diretor geral de educação 
competente.  
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Artigo 81.º - Cumulação de Medidas Disciplinares 
 
1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 80º é cumulável 
entre si.  
2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma 
medida disciplinar sancionatória.  
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada uma 
medida disciplinar sancionatória.  
 
Artigo 82.º - Procedimento Disciplinar 
 
Para efeitos de instauração de procedimento disciplinar, segue-se o determinado pela lei 51/2012, 
artigos 30º a 38º. 
 
SECÇÃO 2 - DIREITOS E DEVERES DOS DOCENTES 
 
Artigo 83.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 atividade profissional;  
e) Direito a negociação coletiva;  
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 infração for 
praticada na sala de aula.  
 
Artigo 84.º - Outros Direitos dos Docentes 
 
1. Para além dos direitos do Estatuto da Carreira, os docentes têm ainda direito a:  
a) Receber apoio do Diretor, do Conselho Pedagógico e Administrativo do Agrupamento, bem como do 
Coordenador do seu Departamento Curricular e do Conselho de Diretores de Turma;  
b) Ter conhecimento atempado de tudo o que respeite ao seu processo individual;  
c) Ter conhecimento da legislação atualizada que diga respeito à sua atividade profissional;  
d) Ser consultado antes da sua nomeação para qualquer cargo ou tarefa específica da sua condição 
profissional;  
e) Ter conhecimento de toda a informação de que a escola disponha sobre as mais diversas matérias e 
atividades de âmbito formativo, cultural e científico;  
f) Ter condições que lhe permitam desenvolver um ensino de qualidade;  
g) Usufruir de condições que lhe permitam cumprir com eficácia o seu dever de ensinar, através da 
flexibilidade de horários destinados à prossecução de eventuais projetos;  
h) Ter acesso a todo o material didático existente na escola que considere indispensável à prática letiva;  
i) Ser informado atempadamente, e se possível por escrito, de atividades que outros colegas desejem 
desenvolver com os seus alunos, nos seus tempos letivos, assim como de alterações de salas e de horário;  
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j) Exigir que nos espaços envolventes dos locais de aprendizagem não se desenvolvam atividades 
suscetíveis de causar perturbação, designadamente, atividades ruidosas;  
k) Receber mensalmente o recibo do vencimento;  
l) Ter conhecimento do mapa trimestral de faltas;  
m) Usufruir de uma tolerância de 5 minutos ao primeiro tempo letivo;  
n) Pedir reunião plenária de professores, quando solicitada por, pelo menos, dois terços dos professores.  
 
2. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as propostas ou as 
decisões dos professores relativas à avaliação dos alunos quando oralmente apresentadas e justificadas 
perante o conselho de turma e sumariamente registadas em ata, as quais se consideram ratificadas pelo 
referido conselho com a respetiva aprovação, exceto se o contrário daquela expressamente constar.  
 
3. Durante o gozo do período de férias, os docentes não devem ser convocados para a realização de 
nenhuma tarefa.  
 
4. Durante os períodos de interrupção da atividade letiva, 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 Diretor, do qual deve ser dado 
prévio conhecimento aos docentes.  
 
5. Na elaboração do plano referido no número anterior deve ser tido em conta que os períodos de 
frequência de interrupção da atividade letiva podem ainda ser utilizados, pelos docentes, para a 
frequência de ações de formação.  
 
Artigo 85.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.  
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 atividades 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 adotar 
mecanismos de diferenciação pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos;   
g) Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente;  
h) Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de 
ensino/aprendizagem que lhe sejam propostos, numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço 
da qualidade da educação e ensino;   
i) Atualizar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspetiva 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 deteção da existência de casos 
de crianças ou jovens com necessidades educativas especiais;  
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l) Participar ao Diretor do Agrupamento e/ou ao Diretor 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 
atividades de avaliação da escola;  
n) Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação, cooperando com a 
administração educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da política educativa, no interesse 
dos alunos e da sociedade.  
 
2. Aos docentes cabe ainda observar os seguintes deveres: 
a) Participar ativamente no Projeto Educativo do Agrupamento;  
b) Reforçar a relação com os alunos em diferentes espaços pedagógicos, participando em visitas de 
estudo e outras atividades de complemento curricular, sempre que lhe seja solicitado e possível;  
c) Permanecer na sala até ao final das atividades/aula, só saindo por motivo justificável;  
d) Encaminhar para a biblioteca e/ou sala de estudo ou gabinete de apoio ao aluno, na sequência da 
aplicação da medida disciplinar de saída da sala de aula, com tarefas definidas, 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 excecionais e pelo tempo estritamente necessário;   
f) Não permitir a saída de alunos da sala de aula, mesmo após a conclusão dos testes, antes do tempo 
regulamentar;  
g) Permitir o acesso do aluno à sala de aula, independentemente da marcação de falta;  
h) Terminar a aula logo após o tempo regulamentar, de forma a respeitar o intervalo;  
i) Informar os encarregados de educação (através da caderneta) e/ou o Diretor de Turma de todas as 
ocorrências que prejudiquem o normal funcionamento da aula;  
j) Manter-se actualizado sobre toda a legislação que lhe diga respeito;  
k) Guardar sigilo sobre informações ou dados pessoais dos alunos, salvo autorização expressa dos 
respetivos encarregados de educação;  
l) Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento;  
m) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, providenciando para que a sala fique limpa 
e arrumada, e os quadros, computadores e projetores fiquem em condições de reutilização;  
n) Sumariar as lições e registar as faltas dos alunos;  
o) 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) Diretor(es) de Turma do(s) aluno(s) 
envolvido(s) ou ao Coordenador de Estabelecimento e, em casos de extrema gravidade, dar 
conhecimento ao Diretor da escola, o mais rapidamente possível;   
p) Entregar aos alunos todos os instrumentos escritos de avaliação, devidamente avaliados e classificados, 
antes do final do período e da realização de novas provas de avaliação; salvaguardam-se situações 
específicas de avaliação que implicam o desenvolvimento de um trabalho ao longo do ano;   
q) Ser portador do cartão de identificação;  
r) Requisitar o material didático, com a antecedência prevista, no respetivo serviço;  
s) Entregar na reprografia, com 24 horas de antecedência, o material para reprodução;  
t) Entregar aos alunos as fichas corrigidas e avaliadas, com a celeridade possível;  
u) Propor ao seu Representante de Área Disciplinar ou ao Diretor de Instalações/Coordenador de 
Estabelecimento a aquisição de material de que necessite e não exista no Agrupamento;  
v) Tomar conhecimento das convocatórias e informações afixadas no painel existente na sala de 
professores;  
w) Participar nas reuniões do Agrupamento para que for convocado.  
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SECÇÃO 3 - DIREITOS E DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENT E 
 
Artigo 86.º - Direitos dos Assistentes Técnicos 
 
1. 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:  
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 atos dos seus superiores hierárquicos;  
c) Ser respeitado e tratado com correção por toda a comunidade 
escolar; d) Possibilidade de emitir a sua opinião sobre os seus direitos;  
e) Participar em ações de formação que concorram para o seu aperfeiçoamento profissional e melhoria dos serviços.  
 
2. São ainda direitos dos assistentes técnicos:  
a) Ser tratado com respeito por parte dos alunos, professores, colegas e encarregados de educação;  
b) Ser informado a tempo de toda a legislação em vigor que lhe diga respeito e de qualquer alteração 
no respetivo serviço;  
c) Participar livremente em todas as atividades culturais e outras de âmbito escolar, sem prejuízo do 
serviço que lhe seja atribuído.  
 
Artigo 87.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 Projeto 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;  
f) Ser correto no trato com os alunos, colegas, professores e encarregados de educação e outras 
pessoas que se lhes dirijam no desempenho das suas funções.  
 
Artigo 88.º - Direitos dos Assistentes Operacionais 
 
1. São direitos dos assistentes operacionais, os seguintes:  
a) Ser tratado correta e 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 coletivamente, 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 atividade, pelo órgão de direção, administração e gestão;  
f) Conhecer atempadamente e de forma clara as respetivas 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 Diretor;  
m) Usufruir de todos os direitos consagrados no estatuto dos trabalhadores a exercerem funções públicas;   
n) Participar ativamente na vida da Escola;  
o) Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento.  
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Artigo 89.º - Deveres gerais dos Assistentes Operacionais 
 
1. São deveres gerais dos assistentes operacionais, os seguintes:  
a) Respeitar e fazer-se respeitar por todos os membros da comunidade escola e assegurar os serviços 
que lhe forem atribuídos e pelos quais é responsável;  
b) Providenciar para que, durante as aulas, haja silêncio no espaço envolvente;  
c) Manter limpas e cuidadas as instalações e os equipamentos a seu cargo;  
d) Ser portador de cartão de identificação;  
e) Não permitir que pessoas estranhas circulem livremente pela escola;  
f) Contribuir com sugestões e propostas para a melhoria dos serviços;  
g) Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e cumprimento.  
 
Artigo 90.º - Deveres específicos dos Assistentes Operacionais 
 
1. São deveres específicos dos assistentes operacionais, no que diz respeito aos blocos dos edifícios 
escolares, os seguintes:  
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 e cumprir os pedidos de requisição de material;   
c) Marcar falta aos professores que não compareçam às aulas, preenchendo documento próprio para 
entrega nos serviços administrativos;  
d) Comunicar ao órgão de gestão qualquer ocorrência que contrarie o presente Regulamento Interno, 
nomeadamente casos de indisciplina ou de destruição do equipamento escolar;  
e) Colocar atempadamente nas salas os equipamentos requisitados;  
f) Receber e efetuar os telefonemas, providenciando para que as pessoas a contactar sejam avisadas 
atempadamente de alterações do serviço;  
g) Encaminhar os pais e encarregados de educação e os visitantes para os locais pretendidos e permitidos.  
 
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 atos 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 direção da escola da presença de elementos estranhos nas imediações da escola.  
 
3. No que diz respeito ao bar/refeitório, os deveres específicos dos assistentes operacionais são 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;  
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 Ação Social Escolar das 
necessidades alimentares dos alunos;   
f) Conferir diariamente a quantidade e a validade dos produtos e informar imediatamente o Serviço de 
Ação Social Escolar de qualquer falta ou anomalia;  
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4. São deveres específicos dos assistentes operacionais, no que diz respeito à portaria, sem prejuízo 
dos demais regulamentos próprios, os seguintes:  
a) Controlar a entrada e saída dos alunos, mediante a apresentação do cartão de identificação;  
b) Manter-se atento e vigilante quanto à presença de elementos suspeitos nas imediações da escola, 
informando a direcção da escola;  
c) 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 direção da escola, para que se resolvam a tempo quaisquer deficiências detetadas;   
b) Coordenar com rapidez e eficácia o serviço inerente às suas atribuições.  
c) Assegurar que toda a informação pertinente chegue a todos os assistentes operacionais a seu cargo.  
 
 
SECÇÃO 4 - DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E ENCARREGAD OS DE EDUCAÇÃO  
 
Artigo 91.º - Associações de Pais e Encarregados de Educação 
 
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 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 atividades inseridas no Plano Anual e Plurianual de Atividades do Agrupamento;   
e) Incentivar a participação crescente dos encarregados de educação na vida escolar;  
f) Participar nos Conselhos de Docentes e de Turma sempre que solicitados, visando a melhoria das 
condições de aprendizagem e a otimização da relação Escola/Família.  
 
Artigo 92.º - Direitos dos Pais e Encarregados de Educação 
 
Sem prejuízo do estipulado no artigo 43ª da Lei nº 51/2012, 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 diretores de turma 
dos seus educandos;  
e) Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e comportamento dos seus educandos em 
reunião de pais com os educadores, professores titulares de turma ou diretores de turma, após as 17:30, de 
modo a garantir a presença dos encarregados de educação;    
f) Comparecer na escola sempre que considere conveniente;  
g) Eleger em cada turma, dois representantes dos pais e encarregados de educação dessa turma, com 
disponibilidade para os representar e manter uma relação mais próxima com a associação pais e 
encarregados de educação;   
h) Eleger representantes no conselho geral;  
i) Tomar conhecimento dos projetos de âmbito curricular e de complemento curricular, passeios e visitas de 
estudo a realizar pela escola, tendo em vista autorizar, ou não, o seu educando a participar nestes últimos;   
j) Promover e participar em atividades de interesse para a comunidade escolar.  
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Artigo 93.º - Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 
 
Sem prejuízo do estipulado no artigo 43ª da Lei nº 51/2012, são deveres dos pais e encarregados de 
educação:  
a) Informar 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 matrícula, frequência, assiduidade, pontualidade, 
correto comportamento escolar e empenho no processo de aprendizagem dos seus educandos;   
d) Apresentar a justificação para a ausência do seu educando relativamente às atividades letivas e a 
qualquer outra atividade programada pela escola, incluindo passeios e visitas de estudo;  
e) No caso do seu educando faltar a um momento de avaliação (testes e/ou outros instrumentos de 
avaliação sumativa), solicitar por escrito ao professor da disciplina a autorização para a realização de 
uma nova prova, apresentando simultaneamente a devida justificação;   
f) Zelar para que os seus educandos compareçam nas aulas com o material necessário;  
g) Contribuir para a preservação da disciplina dentro da escola e para a harmonia entre a comunidade 
educativa;  
h) Comparecer na escola, sempre que for solicitada a sua presença;  
i) Estar presente nas reuniões convocadas pelos órgãos de escola, nomeadamente pelos educadores, 
professores e diretores de turma;  
j) Participar ativamente na vida da escola;  
k) Tomar conhecimento dos critérios gerais e específicos de avaliação divulgados no início do ano letivo;   
l) Informar-se da classificação obtida em testes e outros instrumentos de avaliação;  
m) Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo disciplinar que tenha sido instaurado 
ao seu educando;  
n) Diligenciar para que eventuais medidas disciplinares aplicadas ao seu educando atinjam os objetivos 
pretendidos;  
o) Repor os materiais danificados ou custear as despesas de reparação resultantes dos danos 
causados na escola pelo seu educando;  
p) 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 5 - DIREITOS E DEVERES DAS AUTARQUIAS LOCAIS  E DE OUTRAS 
INSTITUIÇÕES DA COMUNIDADE LOCAL  
 
Artigo 94.º - Direitos e Deveres 
 
1. 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 respetivos representantes no 
Conselho Geral;  
b) Ser informado de tudo o que diga respeito à comunidade escolar. 
 
2. São deveres das autarquias locais e de outras instituições da comunidade local, os seguintes: 
a) Cooperar com a escola no desenvolvimento do Projeto Educativo de Escola;  
b) Cooperar com a escola nos projetos 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 V DISPOSIÇÕES COMUNS AOS JARDINS DE INFÂNCIA 
 

       E ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO 
 
 
SECÇÃO 1 - DISPOSIÇÕES COMUNS AOS JARDINS DE INFÂNC IA 
 
Artigo 95.º - Horário de funcionamento 
 
1. Nos termos da lei, o horário de funcionamento dos Jardins de Infância deverá contemplar períodos 
de atividades educativas e de animação e apoio à família, de acordo com o horário estipulado nas 
normas de funcionamento de cada Jardim de Infância.  
 
2. Os Pais e Encarregados de Educação deverão respeitar os horários letivos, de modo a não 
prejudicarem o normal funcionamento das atividades educativas.  
 
Artigo 96.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 auxiliar de ação educativa, que será aquela que estiver à entrada, se a chegada ao 
Jardim de Infância se der após a hora estipulada nas normas de funcionamento.  
 
3. Os pais e encarregados de educação, cujos educandos frequentem o acolhimento da manhã, devem 
confiá-los pessoalmente ao animador responsável pelas atividades de animação e apoio à família.  
 
Artigo 97.º - Permanência no Jardim de Infância 
 
1. As crianças não podem permanecer no Jardim de Infância para além do horário de funcionamento 
do mesmo, reservando-se a coordenação do estabelecimento tomar as devidas providências.  
 
2. Em caso de ausência do educador titular do grupo:  
a) O Diretor diligencia no sentido de proceder à substituição do educador;  
b) As crianças permanecem no Jardim de Infância com a supervisão de um educador de outra sala;  
c) Nas situações em que for possível, as crianças poderão ser distribuídas por outras salas.  
 
Artigo 98.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 objetos 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 99.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. 
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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 receção, de que a 
inscrição do seu educando será anulada, após ausência de resposta no prazo de cinco dias úteis 
posteriores à receção 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.  
 
4. Nas faltas por período igual ou superior a cinco dias, devem os pais ou encarregados de educação 
apresentar a justificação da falta, por escrito.  
 
5. Nas faltas por doença infecto-contagiosa, devem os pais ou encarregados de educação apresentar 
atestado ou declaração médica que indique que a criança pode retomar a atividade escolar.  
 
Artigo 100.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 solicitar ao educador ou ao 
assistente operacional, por escrito, a administração dos medicamentos, bem como a dose e o horário 
de administração dos mesmos, sendo indispensável a entrega de cópia da prescrição médica.  
 
Artigo 101.º - Passeios e visitas de estudo 
 
1. Para que uma criança possa acompanhar um passeio e/ou uma visita de estudo, no âmbito do 
projeto 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 da sua realização.  
 
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.  
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SECÇÃO 2 - DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS ESCOLAS DO 1.º CIC LO 
 
Artigo 102.º - Horário de funcionamento 
 
1. O horário de funcionamento da escola é o estabelecido no início de cada ano letivo.  
 
2. Os alunos não poderão permanecer nas instalações da escola fora do seu horário.  
 
3. Os portões de acesso à escola serão encerrados de acordo com o horário letivo definido nas normas 
de funcionamento de cada estabelecimento.  
 
 
Artigo 103.º - Acompanhamento dos alunos 
 
1. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelo acompanhamento do seu educando no 
percurso entre as suas casas e a escola.  
 
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.  
 
Artigo 104.º - Permanência na escola 
 
1. Os alunos não podem permanecer no estabelecimento para além do horário de funcionamento do 
mesmo, reservando-se a coordenação tomar as devidas providências.  
 
2. Na ausência de um professor titular de turma, a titularidade da docência é assumida pela 
Coordenadora de Estabelecimento.  
 
3. No caso da Coordenadora de Estabelecimento ser titular de uma turma, os alunos serão integrados, 
sempre que possível, noutras turmas do mesmo ano de escolaridade ou de outros anos – anterior ou 
posterior.  
 
Artigo 105.º - Vigilância dos recreios 
 
1. No intervalo das atividades letivas, no período da manhã, a vigilância dos recreios é da 
responsabilidade dos docentes e dos assistentes operacionais.  
 
2. No intervalo do almoço e do período da tarde, a vigilância dos recreios é da responsabilidade dos 
assistentes operacionais.  
 
Artigo 106.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 objetos 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 do aluno na escola, com ele prive.  
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Artigo 107.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 solicitar ao professor ou ao assistente operacional, por 
escrito, a administração dos medicamentos, bem como a dose e o horário de administração dos 
mesmos, sendo indispensável a entrega de cópia da prescrição médica.  
 
Artigo 108.º - Passeios e visitas de estudo 
 
1. Para que um aluno possa acompanhar uma visita de estudo, no âmbito do projeto 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 109.º - Contacto urgente com o docente 
 
1. Em caso de necessidade urgente de contacto com o professor, durante as atividades letivas, os pais 
ou encarregados de educação deverão transmiti-la ao assistente operacional, o qual dará dela 
conhecimento ao professor em causa e/ou ao Coordenador de Estabelecimento. 
 
Artigo 110.º - Atendimento aos encarregados de educação 
 
1. O atendimento aos Encarregados de Educação é semanal e escolhido de acordo com o horário do 
professor, devendo ser divulgado na Caderneta do Aluno. 
 
 
SECÇÃO 3 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA  
 
Artigo 111.º Natureza e âmbito 
 
1. As atividades de animação e apoio à família (AAAF), destinam-se a assegurar o acompanhamento 
das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do período diário das atividades educativas e 
durante os períodos de interrupção das referidas atividades e de acordo com as necessidades das 
famílias.  
 
2. As AAAF são implementadas preferencialmente pelos municípios, sem prejuízo de poderem vir a ser 
desenvolvidas por entidades que promovam esse tipo de respostas sociais.  
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3. As atividades desenvolvidas no âmbito das AAAF têm objetivos lúdicos e de fruição de tempo, 
salvaguardando sempre o bem-estar das crianças e reforçando, essencialmente, o processo de 
socialização.  
 
4. As AAAF são sempre oferecidas entre 1 de setembro e 31 de julho para as crianças que já 
frequentavam um estabelecimento de ensino pertencente ao agrupamento.  
 
5. As crianças em transição para o 1.º ciclo frequentam a AAAF do ano anterior de 1 de setembro até 
ao início do ano letivo.  
 
Artigo 112.º - Organização e funcionamento 
 
1. As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes do agrupamento, tendo em conta as 
necessidades dos alunos e das famílias, articulando com a autarquia local e com as respetivas Juntas 
de Freguesia a sua realização, de acordo com um protocolo de cooperação. 
 
2. É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 
acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das atividades 
desenvolvidas. 
 
3. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF são realizados no âmbito da 
componente não letiva de estabelecimento e compreendem:  
a) Programação das atividades;  
b) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos 
dinamizadores;  
c) Avaliação da sua realização;  
d) Reuniões com os encarregados de educação.  
 
4. A inscrição nas atividades de animação e apoio à família é facultativa e a frequência é 
comparticipada financeiramente pelos encarregados de educação.  
 
 
SECÇÃO 4 - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA  
 
Artigo 113.º - Natureza e âmbito 
 
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 do 1º 
ciclo do ensino básico antes do início das atividades letivas e/ou depois das atividades de 
enriquecimento curricular e/ou durante os períodos de interrupções letivas.  
 
3. Os pais/encarregados de educação comparticipam no custo desta Componente de Apoio à Família, 
nos termos do acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa, o Agrupamento e as diversas Entidades 
Promotoras.  
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SECÇÃO 5 - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  
 
Artigo 114.º - Atividades de Enriquecimento Curricular 
 
1. A coordenação pedagógica das Atividades de Enriquecimento Curricular será assegurada por um 
Coordenador, eleito de entre os docentes titulares do Agrupamento.  
 
2. Consideram-se Atividades 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) Ensino do Inglês;  
b) Ensino de outras línguas estrangeiras; 
c) Atividade física e desportiva;   
d) Ensino da Música;  
e) Outras expressões artísticas; 
f) Tecnologias de informação; 
g) Educação tecnológica;   
h) Outras atividades que incidam nos domínios identificados.  
 
3. As Atividades de Enriquecimento Curricular constituem um conjunto de atividades não curriculares 
que se desenvolvem, predominantemente, para além do tempo letivo dos alunos e que são de 
implementação obrigatória nas Escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento.  
 
4. Estas atividades são de inscrição facultativa, por parte dos pais e encarregados de educação, e, 
uma vez inscritos, de frequência obrigatória.  
 
Artigo 115.º - Organização / Planificação das atividades de enriquecimento curricular 
 
1. A constituição das turmas será feita de acordo com a legislação em vigor.  
 
2. Na planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular deve ser salvaguardado o tempo diário 
de interrupção das atividades e de recreio, e as mesmas não podem ser realizadas para além das 
17h30min.  
 
3. A planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular deve envolver obrigatoriamente os 
professores titulares de turma, que farão a supervisão das mesmas.  
 
4. Na planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular devem ser tidos em conta, e 
obrigatoriamente mobilizados os recursos humanos, tecnico-pedagógicos e de espaços, existentes no 
conjunto de escolas do Agrupamento.  
 
5. A planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular deve ser comunicada aos encarregados 
de educação no início do ano letivo.  
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CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

              E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 116.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 117.º - Divulgação 
 
O Regulamento Interno estará disponível no sítio do Agrupamento, existindo exemplares em suporte 
papel em todas as unidades escolares que integram este Agrupamento. 
 
Artigo 118.º - Processo de revisão do Regulamento Interno 
 
1. No ano letivo subsequente ao da aprovação do primeiro Regulamento Interno, o Conselho Geral verifica da 

conformidade do mesmo com o respetivo projeto educativo, podendo ser introduzidas no seu texto, por maioria 

absoluta dos votos dos membros em efetividade de funções, as alterações consideradas convenientes.  
 
2. Para que seja desencadeado o processo de revisão do Regulamento Interno, a Direção deve, ouvido 
o Conselho Pedagógico, elaborar a respetiva proposta e submetê-la ao Conselho Geral, para 
aprovação, em todas as revisões subsequentes àquela que se encontra prevista no número anterior.  
 
Artigo 119.º - Entrada em vigor 
 
O Regulamento Interno do Agrupamento entra em vigor após a aprovação por maioria absoluta dos 
votos dos membros do Conselho Geral Transitório em efetividade de funções. 
 
Anexos - Regulamentos  

Cartão Multifunções  
Portaria  
Educação Física  
Laboratórios  

Cacifos  

Aprovado em 23 de junho de 2014  

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, Lisboa http://www.aevf.pt
a) Jardim de Infância de Telheiras jit@aevf.pt
b) Jardim de Infância da Horta Nova jihn@aevf.pt
c) Jardim de Infância do Largo da Luz ebsv@aevf.pt
d) Escola Básica do Lumiar – 1.º Ciclo e Jardim de Infância ebl@aevf.pt
e) Escola Básica Dom Luís da Cunha – 1.º Ciclo e Jardim de Infância ebdlc@aevf.pt
f) Escola Básica de Telheiras n.º 1 – 1.º Ciclo ebt1@aevf.pt
g) Escola Básica Prista Monteiro – 1.º Ciclo ebpm@aevf.pt
h) Escola Básica de São Vicente/Telheiras – 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Jardim de Infância ebsv@aevf.pt
i) Escola Básica de Telheiras – 2.º e 3.º Ciclos ebt@aevf.pt

j) Escola Secundária de Vergílio Ferreira – 3.º Ciclo e Secundário esvf@aevf.pt
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ANEXOS 
  
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MULTIFUNÇÕES 

 
Artigo 1.º - Âmbito e função 

1. O Cartão Multifunções é pessoal e intransmissível. 

2. O Cartão Multifunções identifica os utentes do Agrupamento e a sua atribuição é feita tendo em 

consideração que existem quatro tipo de utilizadores: alunos, professores, pessoal não docente e 

visitantes. 

3. Todas as aquisições efetuadas no bar, na loja escolar, nos serviços administrativos, na biblioteca, 

bem como a marcação/venda de refeições far-se-ão através da utilização do cartão. 

4. A utilização do Cartão Multifunções visa ainda o controlo de acessos; o controlo interno de 

consumos; a consulta de informação nos quiosques ou via On-Line (classificações, faltas, 

comunicações, extrato de movimentos, saldos). 

5. Não há lugar a qualquer venda a crédito, nos postos instalados no sistema. 

 
Artigo 2.º - O Cartão Multifunções e o seu funcionamento 

1. São portadores do Cartão Multifunções os alunos, os professores, os elementos do pessoal não 

docente e os visitantes. 

2. A aquisição do Cartão Multifunções por parte dos elementos da comunidade escolar (professores, 

alunos e pessoal não docente) processa-se nos Serviços Administrativos. 

3. O primeiro Cartão Multifunções tem um custo de 5,00 € (cinco euros) para alunos, professores e 

pessoal não docente. 

4. O Cartão Multifunções é válido por um ciclo de escolaridade, no caso dos alunos, e para o período 

de vínculo laboral, no caso do pessoal docente e não docente. 

5. O respetivo saldo mantém-se na transição entre anos letivos. 

6. Qualquer portador do Cartão Multifunções é responsável pelo uso e conservação do mesmo, não 

sendo imputável à escola qualquer substituição por uso indevido do mesmo. 

7. O Cartão Multifunções de qualquer utente não pode apresentar quaisquer dúvidas relativamente à 

identidade do seu portador. 

8. É da responsabilidade do utilizador a manutenção e o bom estado de conservação do seu Cartão 

Multifunções, não podendo este ser danificado. 

 

 



9. Em caso de danificação do Cartão Multifunções, extravio ou mau estado de conservação, o aluno 

deve dirigir-se aos Serviços Administrativos por forma a solicitar um cartão temporário, contra o 

pagamento de uma caução de 5,00€ (cinco euros) e requisitar uma segunda via do seu cartão, 

mediante o pagamento do mesmo valor (5,00€). A requisição das vias seguintes terá um custo de 

10,00€ (dez euros).  

10. O Cartão Multifunções Temporário é propriedade do Agrupamento e deverá ser devolvido, aquando 

da emissão de novo cartão, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nos Serviços 

Administrativos, sendo o utente reembolsado do valor da caução.  

11. Ao Encarregado de Educação cabe a responsabilidade pela verificação periódica do estado de 

conservação do Cartão Multifunções do seu educando e pelo pagamento inerente à sua substituição 

por um novo em caso de avaria, extravio ou mau estado de conservação. 

12. Em caso de extravio ou danificação, o saldo existente no Cartão Multifunções será recuperado. O 

utente deve dirigir-se aos Serviços Administrativos e proceder à anulação do cartão, inviabilizando 

assim o seu uso indevido por outros. 

13. O Cartão Multifunções tem um PIN associado.  

14. Ao Cartão Multifunções é atribuído um PIN original que poderá ser substituído pelo titular, no 

quiosque. 

15. Sempre que o titular do Cartão Multifunções se tenha esquecido do PIN, deve dirigir-se aos 

Serviços Administrativos para que lhe seja atribuído um novo. 

16. Todos os utilizadores são responsáveis por manter a confidencialidade do seu PIN.  

17. Os carregamentos do Cartão Multifunções serão efetuados nos Serviços Administrativos, mediante 

moedas ou notas, sendo entregue ao utente um talão comprovativo da operação de carregamento. 

18. A quantia mínima de carregamento é de 2,00€ (dois euros). 

19. As informações produzidas pelo sistema de controlo de acessos e saída da escola, detalhes de 

despesas, carregamentos efetuados, acesso ao refeitório, serão fornecidas ao Encarregado de 

Educação, desde que solicitado pelo Diretor de Turma à Direção do Agrupamento. 

20. Todos os alunos devem fazer-se acompanhar do Cartão Multifunções e apresentá-lo sempre que 

seja solicitado. 

 
Artigo 3º - O Cartão Multifunções e a Portaria 

1. Todos os alunos são obrigados a aproximar o Cartão Multifunções junto ao leitor existente nas 

entradas das Escolas Secundária Vergílio Ferreira, Básica de Telheiras e Básica de S. Vicente, de 

forma a indicar a sua entrada ou saída do recinto escolar. 

2. Quando o sistema informar que o aluno não tem autorização para sair da escola, este é impedido 

pelo funcionário de serviço.  



3. Sempre que determinado aluno se aproxime da portaria para sair da escola e o funcionário se 

aperceba que não possui o Cartão Multifunções, o aluno é impedido de abandonar o recinto escolar até 

novas ordens emanadas pela Direção do Agrupamento. 

4. Qualquer aluno, que pretenda sair da escola na hora de almoço, deve ser portador do seu Cartão 

Multifunções, de modo a ser verificada a autorização de saída da escola. 

 
Artigo 4º - O Cartão Multifunções e o Refeitório 

1. As marcações das refeições são efetuadas até às 17:00H do dia anterior, no quiosque.  

2. É possível efetuar a marcação de refeições no próprio dia, até às 10:00H, tendo neste caso o 

acréscimo de uma taxa definida anualmente. 

 
Artigo 5º - Disposições finais 

1. Sempre que um utente que cessou funções ou deixou de frequentar a escola apresente saldo, 

poderá solicitar a devolução da quantia em causa no prazo máximo de 30 dias após a data de início de 

tal situação. O não cumprimento deste prazo viabiliza a transferência de tal saldo para o orçamento 

privativo da escola. Se a situação de devolução de saldo se reportar a um aluno, a mesma apenas 

poderá ser realizada com autorização expressa do seu Encarregado de Educação. 

2. Os casos não previstos no presente Regulamento e as dúvidas resultantes da sua aplicação serão 

resolvidos pelos órgãos de administração e gestão da escola, na sequência da análise das situações 

em concreto e no respeito pelas competências previstas na lei e no presente Regulamento. 

3. As alterações ao presente Regulamento resultantes exclusivamente da revogação de quaisquer das 

suas disposições, na sequência de alterações legislativas e ou regulamentares, serão introduzidas pela 

Direção, sendo objeto de ratificação na primeira reunião deste órgão. 

4. O presente regulamento entra em vigor no mês de setembro do ano letivo 2013/2014, depois de 

apreciado em reunião do Conselho Administrativo e posteriormente aprovado em reunião da Direção. 

 
 
 
REGULAMENTO DA PORTARIA 
 
1. O controlo de entrada nas instalações escolares é feito na área da Portaria pelo Assistente 

Operacional designado para esse fim. 

2. São deveres do Assistente Operacional com funções na Portaria: 

2.1. Ser pontual e dedicado ao serviço; 

2.2. Apresentar-se e manter-se com aspeto cuidado; 

2.3. Não se ausentar do local de trabalho sem estar substituído; 

2.4. Manter sempre uma atitude correta e atenciosa para com todas as pessoas, orientando-

as para os serviços a contactar; 



2.5. Solicitar aos alunos, sempre que necessário, a apresentação do cartão de identificação; 

2.6. Cumprir e fazer cumprir as orientações emanadas da Direção; 

2.7. Entregar o cartão de visitante, solicitando, para consulta, um documento de identificação 

com fotografia para conferência e registo; 

2.8. Prevenir o visitante de que não deverá transitar para outras áreas além da que foi 

autorizado a visitar; 

2.9. À saída do visitante, receber o cartão referido em 2.7; 

2.10. Não permitir a prolongada e injustificada presença de pessoas na área da Portaria; 

2.11. Comunicar toda e qualquer ocorrência à Direção, ou na ausência deste órgão, à 

coordenadora dos Assistentes Operacionais; 

2.12. Zelar pela dignidade e limpeza da entrada e área da Portaria. 

 
 
 
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS CACIFOS 
 
A escola disponibiliza aos alunos cacifos para depósito de livros e outros pequenos objectos pessoais, 
nas seguintes condições: 
 

1. A inscrição far-se-á anualmente mediante requerimento dirigido à Comissão de Administração 

Provisória, em impresso disponível na Loja Escolar. Ao longo do ano letivo serão atribuídos os 

cacifos que, por qualquer circunstância, se encontrem disponíveis. 

2. Após o deferimento do pedido, ao aluno interessado será indicado o número do cacifo a utilizar 

mediante a entrega de 5 € na secretaria. 

3. O aluno é responsável pela aquisição do respetivo cadeado. 

4. Durante a última semana do ano escolar deverá o aluno disponibilizar o cacifo retirando o 

cadeado. 

5. A escola não se responsabiliza pelo extravio de quaisquer bens depositados no cacifo. 

 
 
REGULAMENTO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Escola Secundária de Vergílio Ferreira 

1. Entradas e Saídas dos Alunos 
     A) Entradas  

• Os alunos devem ocupar o vestiário que lhes foi atribuído e comparecer equipado no 
espaço da aula até 5 minutos, após o horário de início da aula.  

         B) Saídas  
 

• Após as aulas, os alunos não poderão manter o vestiário e cacifo ocupados com a sua 
roupa/valores. 
 
 
 



 
 
 
 

2. Utilização das instalações 
• Os alunos só entram nas instalações mediante autorização do funcionário. 
• Os alunos dispõem de cacifos nas instalações desportivas para a guarda dos seus valores, 

durante a aula de Educação Física/ Desporto Escolar, não podendo utilizá-los noutros 
tempos letivos. 

• Os espaços específicos das instalações gimnodesportivas, espaços cobertos – pavilhão, 
ginásio e sala de aula e descobertos, campos exteriores, deverão ter como exclusiva 
utilização as aulas de Educação Física e atividades afins, desde que autorizadas pela 
Direção da Escola, não devendo por isso ser ocupadas por alunos externos às aulas, quer 
no decorrer das mesmas quer nos intervalos letivos. 

• Não é permitida a entrada de alunos na arrecadação de material, salvo se acompanhados 
com o seu professor. 
 

3. Funcionamento das Aulas 
• Os alunos apenas podem entrar no espaço de aula após a autorização do seu professor. 
• A turma deve, sob orientação do professor, colaborar na preparação, colocação e 

arrumação do material, quer no início, durante ou fim da aula. 
• O aluno só se poderá ausentar da aula com a autorização do professor.  
• O aluno é responsável pela reposição de material desaparecido ou danificado por má 

utilização. 
 

4. Equipamento 
• O equipamento obrigatório - fato de treino ou calções desportivos, T-shirt, ténis e 

sapatilhas de ginástica (para utilização exclusiva no ginásio) – O não cumprimento é 
passível da marcação de falta de material. 

• Os alunos não podem comparecer no espaço de aula com mochilas, carteiras, telemóvel 
ou outro material que não o equipamento permitido. 

• Os cabelos compridos têm de ser apanhados. 
• Por questões de segurança não é permitido o uso de brincos, fios, pulseiras, relógios ou 

anéis. 
A Escola não se responsabiliza por acidentes decorrentes do uso de acessórios 

(ex:piercing) 

 

5. Funcionamento dos Vestiários/Balneários 
• As turmas utilizam um espaço específico num vestiário, atribuído para os seus tempos 

letivos, pelo que os alunos não podem ocupar espaços de outras turmas. 
• Os alunos não devem deixar os seus pertences no vestiário. A Escola não se 

responsabiliza por danos resultantes deste incumprimento. 

• O aluno deve verificar ao entrar no vestiário, se existe algo danificado e, neste caso, 
comunicá-lo aos funcionários. 

 

As situações decorrentes do não cumprimento destas regras, são passíveis de sanção 

disciplinar. 

 

 

 

 



6. Distribuição dos espaços de aula 
 
Espaço 1 - Pavilhão (2 campos)   
Espaço 2 - Campo Exterior Grande ou Pavilhão (1 campo)                                                 
Espaço 3 - Ginásio e Pavilhão (1 campo) 
Espaço 4 - Campo Exterior Pequeno ou sala 
 

A preservação dos equipamentos e instalações contribuem para o bom funcionamento da 

disciplina de Educação Física pelo que, todos os alunos devem ter bem presente estas normas 

do Regulamento.  

O respeito e a cordialidade entre Professores, Funcionários e Alunos propiciam um bom clima 

de trabalho 
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CONSTITUIÇÃO DE TURMAS – 2019/2020 (atualizado) 

                                                          Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril 

                                                         Despacho Normativo n.º 10-A/2018 de 19 de junho 

 

1. CRITÉRIOS A OBSERVAR NA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

No primeiro ano de cada ciclo de escolaridade devem organizar-se as turmas em 

função: 

. da idade das crianças e jovens (juntando as crianças e jovens de idades próximas); 

. dos grupos que vêm de outras escolas e que têm ligações que não querem quebrar; 

. da heterogeneidade do público escolar. 

 
No início de cada ciclo, diversificar a proveniência dos alunos, não dando 
continuidade à turma do ciclo anterior. 
 
Nas turmas do 5.º e 7.º ano de escolaridade (início de ciclo) deve ser efetuada uma 
distribuição dos alunos mantendo uma heterogeneidade do público escolar, seguindo-
se sempre a sugestão dos conselhos de ano do 1.º ciclo e dos conselhos de turma dos 
2.º e 3.º ciclos. O grupo de alunos propostos a integrar cada turma não deverá 
exceder o número máximo de 5 alunos (EBT) e 10/12 alunos (EBSV). 
 
Atender, no 7º ano, às opções indicadas pelos alunos na Área de Educação Artística e 
Tecnológica. 
 
Na Escola Básica de Telheiras, no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos, os alunos que estiverem ao 
abrigo do protocolo com o Instituto Gregoriano de Lisboa irão integrar a mesma 
turma. 

 

Nos anos sequenciais deve manter-se o bloco/turma do ano anterior sempre que a sua 

formação tenha sido correta e desde que não exista indicação contrária do Conselho 

de Turma. 

Salvaguarda-se a situação do 12.º ano em que o critério de constituição das turmas 

dependerá das disciplinas de opção. 

Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, 

com exceção de projetos devidamente fundamentados pela Direção, ouvido o 

Conselho Pedagógico. 

 

 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA  

 DE 
VERGÍLIO FERREIRA 
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2. NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA 

2.1. 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

 

a) As turmas do 1.º e 2.º ano de escolaridade são constituídas por 24 alunos e 

nos restantes anos são constituídas por 26 alunos. 

b) As turmas do 1.º ciclo, nos estabelecimentos com mais de um lugar, que 

incluam alunos com mais de dois anos de escolaridade são constituídas por 22 

alunos. 

c) As turmas dos 5º, 6º e 7º, 8º anos são constituídas por um número mínimo de 

24 alunos e um máximo de 28 alunos. 

d) As turmas do 9º anos são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e 

um máximo de 30 alunos.(na ESVF e na EBSV máximo de  28 alunos);  

e) Nos 7.º e 8.º anos, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de 

opção é de 20 alunos; 

f) As turmas que integram alunos com necessidades educativas de caráter 

permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau 

de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo 

incluir mais de 2 alunos nestas condições. 

 

 

2.2. Ensino secundário 

 

2.2.1. Cursos científico-humanísticos 

O número mínimo para abertura de uma turma é de 26 alunos e o de 

uma disciplina de opção é de 20 alunos, sendo o número máximo de 28 

alunos. 

 

2.2.2. Cursos Profissionais 

a) As turmas são constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um 

máximo de 28 alunos. 

b) As turmas que integram alunos com necessidades educativas de 

caráter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o 

respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

alunos, não podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições; 

c) É possível agregar componentes de formação comuns, ou disciplinas 

comuns de dois cursos diferentes numa só turma, não devendo os 
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grupos a constituir ultrapassar nem o número máximo nem o número 

mínimo previstos na alínea a). 

2.3. Disposições comuns ao ensino básico e ao ensino secundário 

As turmas dos anos sequenciais dos cursos do ensino básico e dos cursos de nível 

secundário de educação, bem como das disciplinas de continuidade obrigatória, 

podem ser constituídas com um número de alunos inferior ao indicado, desde 

que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano 

letivo anterior, frequentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em 

consideração que cada turma ou disciplina só pode funcionar com qualquer 

número de alunos quando for única e mediante autorização prévia da DGEstE.  

 

 

3. DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA  
    (Decreto-Lei n.º 70/2013, de 23 de maio) 
 

3.1. A constituição de turmas da disciplina de EMRC obedece aos seguintes critérios 

gerais: 

a) As turmas são constituídas com o número mínimo de 10 alunos;  

b) Na constituição das turmas do 1.º ciclo, a escola pode integrar alunos dos 

diversos anos desse ciclo de escolaridade;  

c) Nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, sempre que necessário, as turmas 

integram alunos provenientes de diversas turmas do mesmo ano de 

escolaridade; 

d) Nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, por solicitação da autoridade religiosa 

dirigida ao membro do Governo responsável pela área da educação, podem 

ser constituídas turmas com alunos provenientes dos diversos anos que 

integram o mesmo ciclo de escolaridade;  

e) Da aplicação das alíneas b) a d) não podem resultar turmas da disciplina de 

EMRC com um número de alunos superior ao estabelecido na lei.  

 
 

3.2. A constituição, a título excecional, de turmas com um número de alunos inferior 

ao estabelecido no número anterior, carece de autorização dos serviços 

competentes do Ministério da Educação e Ciência, mediante proposta 

fundamentada do diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
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4. DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLAS 

 

4.1. Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino básico  

 

No ensino básico, as vagas existentes são preenchidas dando-se prioridade, 

sucessivamente, aos alunos: 

 

1 — No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para 

matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, 

sucessivamente, aos alunos: 

 

1.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente que exijam 

condições de acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das 

modalidades específicas de educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 

19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do diploma 

sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder;  

 

2.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos 

pelas condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, 

conforme definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua 

redação atual ou do diploma sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder; 

 

3.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o 

ensino básico no mesmo agrupamento de escolas;  

 

4.ª Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

 

 5.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 

pretendido;  

 

6.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 

atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação e de ensino pretendido; 

 

 7.ª Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação e de ensino, dando -se prioridade de entre 

estes aos alunos que no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de 

educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas;  

 

8.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em 

instituições particulares de solidariedade social na área de influência do 
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estabelecimento de ensino ou num estabelecimento de educação e de ensino do mesmo 

agrupamento de escolas, dando preferência aos que residam comprovadamente mais 

próximo do estabelecimento educação e de ensino escolhido;  

 

9.ª Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino;  

 

10.ª Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de 

matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de 

estudos no estabelecimento de educação e de ensino.  

 

2-Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número anterior, podem ser definidas 

no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino outras prioridades 

e ou critérios de desempate. 

 

 

4.2. Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino secundário  

 

1 — No ensino secundário, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para 

matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando -se prioridade, 

sucessivamente, aos alunos:  

 

1.ª Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam 

condições de acessibilidade específicas ou repostas diferenciadas no âmbito das 

modalidades específicas de educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 

19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do diploma 

sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder;  

 

2.ª Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não 

abrangidos pelas condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico 

individual, conforme definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 

na sua redação atual ou do diploma sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder; 

 

 3.ª Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

 

 4.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 

pretendido; 

 

 5.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 

atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação e de ensino pretendido; 
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 6.ª Que frequentaram o mesmo estabelecimento de ensino no ano letivo anterior;  

 

7.ª Que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação 

comprovadamente residam na área de influência do estabelecimento de educação e de 

ensino;  

 

8.ª Que frequentaram um estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de 

escolas, no ano letivo anterior;  

 

9.ª Que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 

atividade profissional na área de influência do estabelecimento de educação e de 

ensino.  

 

        10.ª No 10º ano os critérios de desempate são os seguintes: 

 

 - A nota final interna nas disciplinas de Português e Matemática 

 - A idade, sendo que têm prioridade os alunos mais novos. 

 

2 — Após aplicação do disposto no número anterior poderão ser consideradas outras 

prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 

estabelecimento de educação e de ensino com vista ao preenchimento das vagas 

existentes. 

  

 
 
 
 

Critérios a que deve obedecer a elaboração dos horários dos alunos 2019-2020 

(atualizado) 

 

1º Ciclo do Ensino Básico 

  
1. As atividades escolares devem estar organizadas em regime normal de segunda a 

sexta-feira. 

 
2. As atividades letivas devem estar distribuídas nos seguintes períodos: 

 

a) manhã – das 9:00 às 12:30 ; 

b) tarde – das 14.00 às 15.30 (ou 17:30 consoante a flexibilidade horária com as turmas 

que têm Inglês Curricular – 3º e 4º anos de escolaridade);  

c) Intervalo Curricular : das 11:00 às 11:30; 

d) Intervalo da tarde: das 15:30 às 16:30; 
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e) Atividade de Enriquecimento Curricular/Atividade Letiva: das 16:30 às 17:30. 

 
3. Na distribuição dos tempos letivos semanais, deve assegurar-se a concentração 

máxima das disciplinas de Português e Matemática no horário da turma no turno da 

manhã. As horas da tarde deverão, sempre que possível, ser ocupadas com aulas de 

natureza mais prática. 

 

4. Considera-se período para o almoço um tempo de 90 minutos – das 12:30 até às 14:00.  

 
5. As aulas de Expressão Físico Motora só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o 

período definido para o almoço. 

 

6. Os tempos de disciplinas com carga curricular distribuída por três ou menos dias da 

semana, devem ser repartidos, sempre que possível, por dias alternados.            

 

7. Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas isoladas e 

de “furos”. 

 

 7.1- Assim, as escolas que têm turmas mistas (turmas com mais do que um nível e um 

deles é o 3º ou 4º ano de escolaridade), o Inglês Curricular é fixo no período escolar 

entre as 16:30 e 17:30 para que os alunos dos outros níveis (1º e 2º ano de escolaridade) 

tenham a oportunidade de frequentar a Atividade de Enriquecimento Curricular do 

Ensino de Inglês. 

 

8. A Disciplina de Educação Moral e Religiosa será lecionada, preferencialmente, no 

período das Atividades de Enriquecimento Curricular. Contudo, em caso excecional, 

poderá ser lecionada no período da manhã, entre as 8:00 e as 9:00. 

 

9. As Atividades a desenvolver nas Atividades de Enriquecimento Curricular são de 

caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, que 

abrangem as seguintes áreas: Ensino do Inglês, Oficina de Artes, Crescer em Movimento, 

Filosofia para Crianças e Programação TIC (se aplicável em vez de Oficina de Artes). 

 

10. As disciplinas de Expressões Plásticas do 2º ano de escolaridade serão lecionadas 

pelo Professor Titular de Turma e conjugadas com o protocolo com o Instituto 

Gregoriano e professor da mesma entidade (estas duas disciplinas deverão “acasalar” 

nos horários para que haja turnos/desdobramentos) – caso aplicável nas escolas 

protocoladas; 
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11. Nos dias em que haja ensino preparatório do Instituo Gregoriano, as disciplinas desta 

parceria serão lecionadas no período das Atividades de Enriquecimento Curricular e 

sobrepostas, sempre que possível pela Oficina de Artes. 

 

12. Este ano lectivo a flexibilidade curricular abrangem os primeiros e segundos anos de 

escolaridade . 

 

Critérios a que deve obedecer a elaboração dos horários das turmas de 2.º, 3.º ciclos 

e secundário 

 

1. As atividades escolares devem estar organizadas em regime normal de segunda a 

sexta-feira. 

 

2. As atividades letivas devem estar distribuídas nos seguintes períodos: 

a) manhã – das 8.15 às 13.20 horas; 

b) tarde – das 13.50 às 17.00 horas. 

 

3. Na distribuição dos tempos letivos semanais, deve assegurar-se a concentração 

máxima do horário da turma no turno da manhã. Os tempos da tarde deverão ser 

ocupados com aulas de natureza mais prática ou que funcionem com desdobramento 

das turmas:  

 

a) 5.º e 6.º anos – disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica, Oferta 

Complementar, Educação Física e de Apoio ao Estudo e Educação Moral e Religiosa; 

 

b) 7.º e 8.º anos – Educação Visual, Tecnologias da Informação e Comunicação, 

Educação Tecnológica, Artes Plásticas, Música, tempos de Educação Física, Oferta 

Complementar e Educação Moral e Religiosa; 

 

c) 9.º ano — Educação Visual, Educação Física, Oferta Complementar e Educação 

Moral e Religiosa; 

 
d) 10.º ano – Curso de Ciências e Tecnologias – desdobramento de duas disciplinas da 

componente de formação específica; 

e) 10.º e 11.º - Curso de Línguas e Humanidades – desdobramento da disciplina de 

formação específica (Francês/Alemão); 

f) 10.º e 11.º - Curso de Artes – desdobramento de Desenho. 
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4. Nas turmas em regime articulado com o Instituto Gregoriano de Lisboa, as 

disciplinas alternativas, nomeadamente Educação Musical, devem coincidir com as 

manhãs/tardes de aulas no Instituto (Portaria nº223/2012 de 30 de julho). 

5. Na eventualidade de, no 3.º ciclo, ser necessário colocar no turno da tarde uma 

disciplina de caráter teórico, deve ser seguido um critério de rotatividade nas 

disciplinas, com exceção das disciplinas de Português e Matemática no 9.º Ano. O 

critério de rotatividade deverá ser o seguinte nos anos subsequentes (apenas um 

bloco de 45m ou 90m), dependendo da carga horária das disciplinas: 

 

• Ciências Naturais e/ou Física-Química; 

• História e/ou Geografia; 

• Português e/ou Matemática; 

• Inglês e/ou Francês. 

 

 

6. No 10º ano do ensino secundário, no caso de ser absolutamente necessário, deverá 

ser incluído no período da tarde apenas um bloco por disciplina de carácter teórico, 

devendo seguir-se o seguinte critério de rotatividade nas disciplinas nos anos 

subsequentes: 

 

• Curso de Ciências e Tecnologias  

o Português; 

o Matemática; 

o Geometria Descritiva; 

o Filosofia; 

o Inglês. 

• Curso de Ciências Sócio-Económicas  

o Matemática e/ou Português; 

o Economia e/ou Geografia; 

o Inglês e/ou Filosofia; 

• Curso de Línguas e Humanidades  

o Português e/ou MACS; 

o Geografia e/ou História; 

o Inglês e/ou Filosofia; 

• Curso de Artes  

o História da Cultura e das Artes; 

o Português; 

o Geometria Descritiva; 

o Filosofia; 

o Inglês . 
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7. No 11º ano do ensino secundário, as disciplinas com exame nacional deverão ser 

concentradas apenas no período da manhã, a não ser que tal implique que outra 

disciplina de carácter teórico tenha dois blocos à tarde. No caso de ser 

absolutamente necessário, deverá ser incluído no período da tarde apenas um bloco 

por disciplina de carácter teórico, devendo seguir-se o seguinte critério de 

rotatividade nas disciplinas nos anos subsequentes: 

 

• Curso de Ciências e Tecnologias  

o Matemática; 

o Português; 

o Inglês; 

• Curso de Ciências Sócio-Económicas  

o Português; 

o Matemática; 

o Inglês; 

• Curso de Línguas e Humanidades  

o Português; 

o Inglês; 

o História; 

• Curso de Artes  

o Desenho; 

o Português; 

o Inglês. 

  

 

9. Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o 

limite máximo de intervalo deverá ser de três tempos. 

 

10. Considera-se período para o almoço um tempo letivo. 

 

11.As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período 

definido para o almoço. 

 

12. Os tempos de disciplinas com carga curricular distribuída por três ou menos dias da 

semana e de cada disciplina de línguas estrangeiras, devem ser repartidos, sempre que 

possível, por dias alternados. 

 

13.Para substituição das aulas resultantes das ausências pontuais dos docentes, devem 

assinalar-se no horário da turma dois tempos destinados a esse efeito. 
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14.As medidas de suporte à aprendizagem devem ser prestadas, sempre que possível, 

pelo professor titular da disciplina, em tempos que garantam o equilíbrio do horário 

semanal do aluno. 

 

15.Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas isoladas e 

de “furos”. 

 

16.No 9.º ano , sempre que possível, deve haver um bloco do 90 minutos no período do 

almoço para que seja encaixada a Orientação Vocacional.  

 

 

Critérios a que deve obedecer a elaboração da distribuição de Serviço Docente 

 

DEFINIÇÃO DAS HORAS DA COMPONENTE NÃO LETIVA (ARTIGO 6.º, PONTO 2) – 

90MINUTOS 

 
Atividades a incluir na Componente não Letiva dos Docentes 

 
 

. Apoio ao Estudo – 2.º Ciclo (CNL)  

 

- 5º ano: 1 hora – Português; 1 hora – Matemática; 1 hora - Inglês  

- 6º ano: 1 hora – Português; 1 hora – Matemática; 1 hora – Inglês;   

Sempre que possível, o apoio individualizado/pequenos grupos a alunos com medidas 

seletivas e/ou adicionais deve ser dado pelo professor da turma (equilíbrio de 

tempos/alunos para os professores). 

 

Sempre que possível, o apoio/reforço das aprendizagens deverá ser atribuído às 

seguintes disciplinas: 

10º1 ao 10º5 de Inglês - 1 TCL 

5º2 e 5º4 EBSV de Português - 1TCL 

10.º Matemática (Apoio): 1TCNL 

       Geometria Descritiva (Apoio): 2TCNL (90m) 

12.º: Matemática: 1TCL 

       Português (RAP): 1TCL +1TCNL  
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9º: Matemática (Apoio), Português (RAP); 1CL( sempre que possível) ou 1CNL (frequência 

dos alunos indicados pelos respetivos professores- Matemática),  

Se houver horas sobrantes da CL no horário do professor, essas horas serão utilizadas 

para apoio a toda a turma e sairão sempre do crédito horário. 

 

Para as turmas com incumprimento de programa no 10º ano de Inglês e Português de 

5º ano na Escola Básica de S. Vicente, terão 45 minutos letivos, no seu horário, 

frequência de todos os alunos. 

 

Português e Matemática 8º ano, se possível, atribuição de apoio na CNL a apoios visto 

existir a redução de 45minutos no seu plano de estudos (os alunos serão indicados pelos 

professores). 

 

Sempre que possível, as horas da Componente Não Letiva de Estabelecimento atribuídas 

pelo Diretor – 1 tempo (horários com menos de 15tempos letivos) e 2 tempos (horários 

iguais ou superiores a 15tempos letivos) – serão utilizadas para as Atividades Educativas 

de Substituição (AES) - Atividades lúdicas, culturais e científicas: 

 

ESVF – Sala de Estudo 

EBT e EBSV – Biblioteca, Ludoteca, sala de aula e GAA 

 

Os docentes na sua CNL e na redução do artigo 79.º poderão apresentar um 

projeto/clube com vista à promoção sucesso educativo. 

 

Se possível, a disciplina EV de 9º ano ficar com 135m (de tarde). 

 

Na disciplina de Educação Física ,o segmento de 45m ficar no 2ª parte do bloco.  

 

.TEMPO REMANESCENTE (Artigo 7.º, ponto 5) – pode ir de 10minutos até 35minutos 

(depende do nº de horas) (crédito horário)  
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. Terá de ser preenchido com Atividade Letiva (em 2017/2018 foi para apoio, projecto…  

-semestral) 

 

.DEFINIÇÃO DA OFERTA COMPLEMENTAR (recurso às horas de crédito) 

(já existe currículo) Educação para Cidadania 

 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (1.º, 2º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10º e 11.º anos) – Projeto 

a desenvolver 

 

. COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 6.º ANO (recurso às horas de crédito)  

 

.COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 7.º ano 

 

ESVF e EBSV – Educação Tecnológica e EV 

EBT – Música e Artes Plásticas 

 

Desporto Escolar – 2TCNL para os docentes com cada grupo equipa 

 

Os DT´s têm direito a 2 Horas Letivas + 2 Horas Não Letivas* 

Na elaboração dos horários, poderá haver dificuldade em atribuir a Oferta 

Complementar (9.º anos de escolaridade) ao DT. O Conselho Pedagógico concorda, que 

sempre que possível, esta Área Disciplinar seja atribuída ao DT, caso não seja possível, 

será atribuída a outro professor do Conselho de Turma. 

 

*Até2 Horas Não Letivas 

Se não for possível atribuir ao DT as horas não letivas, poderão atribuir-se até 2 horas  

da CNL a outro professor do Conselho Turma. Caso possível o horário deverá ser 

coincidente com o DT. Os tempos de DT do Curso Profissional deverão ser dados ao 

mesmo professor. 
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.APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

 

Para alunos com 2 ou mais retenções 

Grupo de 10 alunos com 4 horas letivas semanais para o professor. 

 

 

Todas medidas delineadas terão de ser avaliadas em Conselho Pedagógico 

(trimestral) 
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