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INTRODUÇÃO
De acordo com o Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho que procede à segunda alteração ao
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 224/2009, de 11 de setembro,
diploma que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos
de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário foi feita a revisão ao regulamento interno
do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio, em articulação com o
projeto educativo, o plano de estudo e desenvolvimento do currículo e o plano anual de atividades e,
depois de aprovado pelo conselho geral, entrará em vigor pelo período de quatro anos.
O Agrupamento de Escolas situa-se na freguesia de Santo André – Centro Escolar e Escola
EB 2,3/S (sede do Agrupamento) – servindo a população de todo o concelho e de outras freguesias
do concelho de Baião e de Peso da Régua.
A escola sede do Agrupamento recebeu, em 15 de setembro de 1997, o nome do professor
António da Natividade, pela sua importante atividade, como professor e autarca, na promoção e no
desenvolvimento de Mesão Frio. Natural da freguesia de Constantim, Vila Real, onde nasceu a 13
de março de 1923, residiu e exerceu a sua atividade profissional em Mesão Frio, durante a maior
parte da sua vida, tendo falecido a 18.01.1996. Esta homenagem póstuma pretende relembrar o
facto de que o professor Natividade foi o maior responsável pela construção desta escola, em 1985,
enquanto Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, cargo que exerceu entre 1974 e 1989
contribuindo, assim, para melhorar as condições educativas, da escola pública, no concelho.
Frequentam este agrupamento alunos da Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino
básico (ensino regular) e ensino secundário (cursos científico-humanísticos e profissionais).
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O corpo docente do Agrupamento é constituído por cerca de 70 elementos dos vários ciclos
de ensino (educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário, educação inclusiva e apoios
educativo).
O pessoal não docente do Agrupamento (assistentes operacionais e assistentes técnicos)
desempenha as diferentes funções, de acordo com o serviço a que está afeto.
Existe ainda a participação de outros elementos da comunidade educativa na vida quotidiana
do Agrupamento, como é o caso dos pais e encarregados/as de educação e de instituições,
nomeadamente a Câmara Municipal de Mesão Frio, Santa Casa da Misericórdia, o Centro de Saúde,
os Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, a Adega Cooperativa de Mesão Frio, ARDAD, Museu do
Douro, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade Católica, Universidade de
Évora, Fundação Calouste Gulbenkian, para além de empresas locais e regionais que colaboram na
organização dos serviços prestados no contexto escolar.
Todos estes parceiros educativos deverão reger-se pelas normas contidas neste Regulamento
Interno, obedecendo ao princípio da reciprocidade que a todos exige e favorece.
Após a sua aprovação, o regulamento interno do Agrupamento será afixado num expositor
do pavilhão de aulas 02 da escola sede e estará disponível, no gabinete do órgão de gestão, na
biblioteca, na sala de professores, no gabinete do chefe do pessoal auxiliar, e, ainda, na plataforma
moodle. Também estará disponível na biblioteca do centro escolar.
Os regulamentos específicos serão afixados em local visível, no setor ou instalação que
regulamentam e estarão sempre disponíveis nos serviços administrativos.
Este documento, assim como o projeto educativo, o plano anual de atividades e o plano de
estudo e desenvolvimento do currículo são do conhecimento obrigatório de toda a comunidade
educativa, pela importância de que se revestem no desenvolvimento da ação educativa.
CAPÍTULO I – OBJETO, ÂMBITO E PRINCÍPIOS
1. O presente documento define o regulamento interno do Agrupamento de Escolas
Professor António da Natividade, Mesão Frio.
2. O regulamento interno estabelece o regime de funcionamento de cada um dos órgãos de
administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como
os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar (professores, funcionários, alunos, pais
e encarregados de educação, parceiros).
3. Nele estão também contidas as normas gerais de funcionamento do Agrupamento que por
todos deverão ser aceites, com vista a uma uniforme e correta organização interna.
4. O presente regulamento interno é constituído por uma parte regulamentar e pelos anexos.
Pretende-se com este documento a consciencialização da comunidade educativa e, de cada um dos
agentes empenhados no processo educativo, acerca das responsabilidades que lhes cabem no
cumprimento do mesmo.
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CAPÍTULO II – REGIME DE FUNCIONAMENTO
1. OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
1.1. Este agrupamento integra diversos níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao ensino
secundário, distribuídos pelos 2 estabelecimentos de ensino.
1.2. No âmbito da escolaridade obrigatória o agrupamento oferece currículos regulares,
cursos profissionais e de ensino especial, desde a educação pré-escolar até ao 12º ano de
escolaridade.
1.3. A língua estrangeira – inglês – inicia-se, obrigatoriamente, no 3º ano do 1º ciclo e
prolonga-se no 3.º ciclo, num mínimo de sete anos, de modo a garantir uma aprendizagem mais
consolidada da língua.
1.4. A aprendizagem de uma segunda língua estrangeira II inicia-se obrigatoriamente no 3.º
ciclo, de acordo com o Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho e Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de
julho.
1.5. De acordo com o Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho (que procede a alguns
reajustamentos ao Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho) e Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho,
no 1º ciclo no Apoio ao Estudo procede-se ao reforço curricular prioritariamente nas disciplinas de
Português e Matemática e o currículo integra Educação para a Cidadania, como oferta
complementar no 2º, 3º e 4º anos e Liga-Te à Terra no 1º Ano.
1.6. No âmbito da oferta complementar os discentes frequentam + Desporto + Saúde, no 5º e
7º Anos, educação para a cidadania no 6º Ano e educação musical no 8º e 9º Ano de escolaridade.
No 5º e 7º Anos, a disciplina Liga-Te à Terra é ministrada como Complemento à Educação
Artística. Dispõem, ainda, de uma outra disciplina na área da educação artística e tecnológica, neste
caso a disciplina de educação tecnológica no 8º Ano.
1.7. No 2º ciclo, a oferta de apoio ao estudo, no 6º Ano, é de frequência obrigatória por
indicação do conselho de turma e desde que obtido o acordo dos encarregados de educação para os
alunos indicados e no 5º Ano, oferta objeto de decisão da escola.
1.8. Ao nível do ensino básico, a escola poderá, ainda, pôr à disposição dos discentes a
frequência de cursos de educação e formação, ao abrigo da legislação em vigor.
1.9. No ensino secundário, o Agrupamento oferece a frequência dos seguintes cursos:
a) científico-humanístico de ciências e tecnologias;
b) científico-humanístico de línguas e humanidades;
c) profissional técnico comercial;
d) profissional técnico de gestão de equipamentos informáticos.
e) profissional técnico desporto
f) profissional técnico de multimédia

2. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC)

Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio
Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

– Pág. 10 / 126

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

2.1. Com base na Portaria nº644-A/2015, de 24 de agosto, consideram-se AEC no 1.º ciclo
do ensino básico as atividades educativas de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural
que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios
desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação
da escola com o meio e de educação para a cidadania.
2.2. As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa.
2.3. Os órgãos competentes do agrupamento podem, desde que tal se mostre necessário,
flexibilizar o horário das atividades de enriquecimento curricular, de forma a adaptá-lo às condições
de realização do conjunto das atividades curriculares, tendo em conta o interesse dos alunos e das
famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica.
2.4. Podem ser utilizados para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento
curricular os espaços das escolas como salas de aula, centro de recursos, bibliotecas, salas TIC, os
quais devem ser disponibilizados pelos órgãos de gestão do Agrupamento. Podem ainda ser
utilizados outros espaços não escolares para a realização das atividades de enriquecimento
curricular, nomeadamente quando tal disponibilização resulte de protocolos de parceria.
2.5. A frequência das atividades de enriquecimento curricular depende da inscrição por parte
dos encarregados de educação. Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação
assumem um compromisso de honra de que os seus educandos frequentem as atividades de
enriquecimento curricular até ao fim do ano letivo.
2.6. A ausência às atividades de enriquecimento curricular determina:
a) Contactar o encarregado de educação;
b) Estabelecer acordo entre encarregado de educação/aluno/professor;
c) Solicitar a presença do encarregado de educação junto do órgão de gestão, a fim de ser
responsabilizado sobre o não cumprimento do estabelecido no ponto 2.5.
2.7. As atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico são
selecionadas, de acordo com os objetivos definidos no projeto educativo do Agrupamento e devem
constar do respetivo plano anual de atividades, depois de aprovadas pelo conselho geral.
2.8. A planificação das AEC deve envolver os departamentos curriculares e ser aprovada
pelo Conselho Pedagógico.
2.9. A supervisão e o acompanhamento das AEC são da responsabilidade dos órgãos
competentes do agrupamento de escolas.
2.10. As AEC são desenvolvidas, em regra, após o período curricular da tarde, sendo da
responsabilidade do conselho geral, sob proposta do conselho pedagógico, decidir quanto à
possibilidade de existirem exceções a esta regra.
2.11. A avaliação das atividades de enriquecimento assume uma dimensão marcadamente
formativa, na medida em que é um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos
processos, do que pelos resultados, permitindo a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica,
contribuindo para a adequação e reformulação do plano de turma. A informação resultante da
avaliação é realizada de forma descritiva e materializa-se nos três períodos letivos.
2.12. Orientações relativas às atividades de enriquecimento curricular:
2.12.1. Ensino do inglês
2.12.1.1. As turmas da atividade do ensino do inglês são constituídas por um máximo de 26
alunos e devem integrar alunos do mesmo ano de escolaridade.
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2.12.1.2. Excecionalmente, sempre que se verifique a impossibilidade do cumprimento do
referido número anterior, e desde que devidamente justificado, podem os grupos integrar, em
simultâneo, alunos dos diferentes anos de escolaridade.
2.12.1.3. A duração semanal da atividade do ensino do inglês é fixada em 60 minutos para
os alunos do 1º e 2º ano. No caso das turmas mistas, a carga horária será a mesma,
independentemente do ano.
2.12.2. Atividade física e desportiva
2.12.2.1. As turmas da atividade física e desportiva são constituídas por um máximo de 26
alunos e podem integrar, em simultâneo, alunos do 1º e 2º anos e alunos do 3º e 4º ano.
2.12.2.2. As turmas são constituídas em função das áreas de atividade nos seguintes termos:
a) na área da atividade física, as turmas integram alunos dos 1º e 2º anos;
b) na área da atividade desportiva, as turmas integram alunos dos 3º e 4º anos.
2.12.2.3. Excecionalmente, sempre que se verifique a impossibilidade do cumprimento do
referido no número anterior, e desde que devidamente justificado, podem os grupos integrar em
simultâneo, alunos dos diferentes anos de escolaridade.
2.12.2.4. A duração semanal da atividade física e desportiva é fixada em 120 minutos para
os alunos dos 1º, 2º e 3º anos e em 60 minutos para os alunos do 4º ano. No caso das turmas mistas,
a carga horária será a mesma independentemente do ano.
2.12.3. Ensino da música
2.12.3.1. As turmas da atividade de ensino da música são constituídas por um máximo de 26
alunos e podem integrar, em simultâneo, alunos do 1º e 2º anos ou do 3º e 4º anos.
2.12.3.2. Excecionalmente, sempre que se verifique a impossibilidade do cumprimento do
referido no número anterior, e desde que devidamente justificado, podem os grupos integrar, em
simultâneo, alunos dos diferentes anos de escolaridade.
2.12.3.3. A duração semanal das atividades de ensino da música é fixada em 120 minutos
para todos os anos de escolaridade.
3. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF)
3.1. As AAAF são planificadas pelos órgãos do Agrupamento de escolas, tendo em conta as
necessidades dos alunos e das famílias, articulando com o município.
3.2. 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.
3.3. 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.
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4. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)
4.1. Considera -se CAF o conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento
dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois da componente curricular e de
enriquecimento curricular, bem como durante os períodos de interrupção letiva.
4.2. A CAF é implementada por autarquias, associações de pais, instituições particulares de
solidariedade social ou por outras entidades que promovam este tipo de resposta social, mediante
acordo com o agrupamento de escolas.
4.3. A CAF deve desenvolver -se, preferencialmente, em espaços não escolares.
4.4. Na ausência de instalações exclusivamente destinadas à CAF, podem ser utilizados para
o seu desenvolvimento os espaços escolares.
4.5. A disponibilização de espaços escolares para o desenvolvimento de atividades da CAF
não pode condicionar o adequado e regular funcionamento das componentes do currículo e das
AEC.
5. VISITAS DE ESTUDO
5.1. As visitas de estudo decorrem do projeto educativo do Agrupamento, enquadram-se no
plano de estudo e desenvolvimento do currículo e deverão estar integradas no plano anual de
atividades/plano de turma.
5.2. As visitas de estudo serão promovidas pelos departamentos curriculares, em
complemento das atividades curriculares disciplinares e não disciplinares e como contribuição para
a formação pessoal dos alunos.
5.3. As visitas de estudo serão organizadas pelos professores promotores que nelas
participarão obrigatoriamente, deixando um plano de aula para as turmas não participantes que
constam nos seus horários.
5.4. Poderão realizar-se ao longo do ano letivo, não devendo coincidir com testes e/ou outras
atividades, atempadamente marcadas, e deverão ser evitadas no 3º período.
5.5. Os alunos não autorizados a participar serão alvo de atividades de substituição, na
escola, com idêntico significado pedagógico, nomeadamente aulas com os professores não
participantes na visita, leitura recreativa na biblioteca, pesquisas na internet, sendo o diretor de
turma responsável pelo encaminhamento das respetivas atividades.
5.6. Qualquer deslocação só poderá ser realizada após autorização do órgão de gestão.
5.7. No mínimo vinte dias antes da realização da visita, deve ser entregue ao órgão de gestão
um plano de deslocação que contenha os seguintes elementos:
a) objetivos;
b) itinerário;
c) atividade a desenvolver;
d) nomes dos professores e alunos envolvidos;
e) data prevista para a visita;
f) hora de partida e hora prevista de chegada.
5.8. Uma cópia do plano referido no número anterior, será obrigatoriamente entregue, com a
mesma antecedência, aos respetivos diretores de turma.
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5.9. Os encarregados de educação deverão ser informados e autorizar a participação dos seus
educandos em impresso próprio, elaborado pelos professores responsáveis, ou no caso de recusa,
justificar fundamentadamente por escrito.
5.10. O destacável do impresso referido no número anterior deve acompanhar os professores
responsáveis durante a visita e ser posteriormente devolvido aos respetivos diretores de turma.
5.11. O diretor de turma elaborará uma lista dos participantes, a qual será entregue no órgão
de gestão, até três dias úteis antes da data prevista para a visita.
5.12. Os professores organizadores deverão assegurar um professor acompanhante por cada
grupo de 10 alunos para os 1º e 2º ciclo, e de 15 alunos para os restantes níveis.
5.13. Caso se verifique, durante a realização da visita de estudo, qualquer incidente
provocado por algum aluno que nela participe, este ficará sujeito às medidas corretivas e/ou
sancionatórias previstas no presente regulamento, bem como ao pagamento de multas de trânsito.
5.14. Após a realização de qualquer visita de estudo será apresentado ao coordenador de
departamento, um relatório descritivo da mesma pelos responsáveis intervenientes, num prazo de 5
dias, o qual deverá ser entregue à diretora do Agrupamento nos 5 dias subsequentes.
5.15. As visitas que não estejam contempladas no plano anual de atividades deverão ser
comunicadas com a devida antecedência ao órgão de gestão, para posterior análise e possível
aprovação pelos órgãos competentes.
5.16. As visitas de estudo planeadas para os cursos profissionais devem seguir os seguintes
preceitos:
a) os professores participantes na visita dividem o tempo letivo da visita;
b) sumariam e numeram as respetivas aulas no dia da visita, independentemente de fazer ou
não parte do horário letivo desse dia;
c) os professores participantes na visita deixam um plano de aula para as turmas constantes
do seu horário, bem como para os alunos que faltaram à visita. Para estes, o plano deve incidir sobre
os conteúdos abordados na visita e deve ser desenvolvido na biblioteca escolar ou sala de estudo
com o apoio de um docente;
d) a justificação das faltas deve ser feita de acordo com o ponto 1.5.3. do Capítulo VIII deste
regulamento;
e) as disciplinas que constam no horário letivo da turma nesse dia fazem permuta.
6. DESPORTO ESCOLAR
6.1. Funcionarão anualmente as modalidades do desporto escolar apresentadas pelo grupo
disciplinar de educação física ao conselho pedagógico, para este órgão emitir o seu parecer, sendo
depois aprovadas pelo conselho geral.
6.2. As atividades de desporto escolar só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o
período definido para o almoço.
6.3. Estas atividades de treino são realizadas em horário conveniente aos alunos e
professores envolvidos e sempre com a autorização dos encarregados de educação, sem prejuízo das
atividades letivas.
6.4. As atividades de jogos/competições devem ser marcadas preferencialmente fora do
horário letivo, ou de forma a não prejudicar assiduamente as mesmas disciplinas.
Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio
Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

– Pág. 14 / 126

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

6.5. O desporto escolar possui um regulamento específico que se encontra no dossiê do
desporto escolar, afixado no pavilhão gimnodesportivo e arquivado nos serviços administrativos do
Agrupamento.
7. CLUBES
7.1. Em cada ano letivo, funcionarão os clubes que tiverem merecido aprovação pelos
órgãos competentes e constem do plano anual de atividades.
7.2. A participação nos clubes é aberta a toda a comunidade escolar estando, porém, em
alguns casos, sujeita a um número limitado de participantes, funcionando sempre com um limite
mínimo de 15 inscritos.
7.3. Cada clube será dinamizado por um ou mais professores.
7.4. Os clubes em funcionamento, assim como os respetivos horários, deverão ser
amplamente divulgados pelos seus responsáveis.
8. SALA DE ESTUDO
8.1. A sala de estudo visa o acompanhamento personalizado dos alunos no seu processo
ensino/aprendizagem, através do apoio na organização e execução dos trabalhos escolares e
orientação no estudo.
8.2. As salas de estudo funcionam para o ensino básico e para o ensino secundário, visando a
melhoria das aprendizagens do currículo, independentemente do ano de escolaridade de frequência
e sempre que possível, para ocupação dos alunos nas ausências temporárias dos docentes, com
compensação da aula em falta, para consolidação da matéria.
9. OUTROS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
9.1. Todos os projetos em desenvolvimento têm regulamento próprio, os quais se encontram
disponíveis nos dossiês dos respetivos responsáveis e arquivados nos serviços administrativos,
tendo as seguintes designações:
a) ETIC – Equipa ETIC – criar condições de utilização dos recursos tecnológicos, garantir
maior eficiência na sua manutenção e gestão e acompanhar e prestar apoio à escola na programação
e desenvolvimento de atividades educativas que envolvam as novas tecnologias;
b) PNL – Plano Nacional de Leitura - desenvolvido pelos professores de português, em
articulação com a biblioteca escolar, em parceria com a autarquia, fomentando o desenvolvimento
das competências de leitura;
c) PES – Projeto de Educação para a Saúde - alerta toda a comunidade educativa para o
fomento de hábitos saudáveis;
d) Experimentário/Núcleo Museológico – aplicado ao pré-escolar e 1º ciclo, visando a
criação de hábitos experimentais;
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e) Projeto SOBE – dirigido aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo e operacionalizado
com a parceria entre a BE, o PES e o centro de saúde.
f) Projeto PIICE (Plano Integrado e Inovador de Comabate ao Insucesso Escolar) –
promovido pela autarquia e dirigido aos alunos do agrupamento, para a promoção do sucesso
educativo dos mesmos.
10. NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO
10.1. Horário de funcionamento e organização das atividades
10.1.1. As atividades escolares decorrem de segunda a sexta-feira.
10.1.2. As atividades escolares decorrem em regime normal, procurando assegurar um
horário comum de início e termo para todos os alunos.
10.1.3. O horário de funcionamento da educação pré-escolar decorre entre as 8:30h e as
18:30h.
10.1.3.1. A componente letiva divide-se no período da manhã, das 9h às 12h, e no período
da tarde, das 13:30h às 15:30h.
10.1.3.2. As atividades de animação e apoio à família (A.A.A.F.) decorrem das 8:30h às 9h,
das 12h às 13:30h e das 15:30h às 18:30h.
10.1.3.3. A entrada e saída das crianças deve ser efetuada de acordo com o horário
estipulado.
10.1.3.4. A entrada das crianças deverá processar-se até às 9:15h, com exceção dos casos
previamente justificados.
10.1.3.5. A saída das crianças deve processar-se conforme o termo das atividades do
estabelecimento de ensino. Em caso de atraso, os pais devem comunicá-lo.
10.1.3.6. A educadora deverá ser informada por escrito sobre quem vem buscar as crianças.
10.1.3.7. As crianças não poderão ser portadoras de qualquer objeto de valor.
10.1.3.8. É da responsabilidade do encarregado de educação o uso diário da bata para
proteção nas atividades escolares.
10.1.3.9. Todo o material das crianças deverá ser identificado. Esta identificação é da
responsabilidade do encarregado de educação.
10.1.3.10. Não é recomendada a frequência escolar durante o período de doença pontual ou
febril.
10.1.3.11. Não é permitida a administração de medicamentos às crianças, à exceção de
medicação permanente.
10.1.4. O horário de funcionamento do 1º ciclo decorre entre as 9h e as 17:25h, incluindo as
atividades de enriquecimento curricular, dividindo-se pelo período da manhã, das 9h às 12:00h e no
período da tarde, das 13:50h às 17:20h.
10.1.4.1. O horário de funcionamento do centro escolar prolonga-se até às 18:30h.
10.1.5. O horário das atividades letivas da escola sede do Agrupamento consta no quadro
seguinte:

Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio
Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

– Pág. 16 / 126

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

ENTRADAS
09H00
09H50
11H00
11H50
12H45
13H50
14H40
15H50
16H40

SAÍDAS
09H50
10H40
11H50
12H40
13H35
14H40
15H30
16H40
17H30

10.1.5.1. No 1º ciclo, as atividades letivas decorrem em tempos de 60 minutos. As atividades
letivas do 2º, 3ºciclos e secundário funcionam em tempos de 50 minutos.
10.1.6. Os critérios de organização e elaboração de horários encontram-se no documento em
anexo ao regulamento interno que será atualizado anualmente (anexo I).
10.2. Acesso e circulação nos recintos escolares
10.2.1. Qualquer elemento da comunidade educativa pode ter acesso aos recintos escolares,
mediante identificação prévia, junto do assistente operacional afeto à portaria, e devidamente
autorizado.
10.2.2. Os recreios são vigiados pelas educadoras/docentes e pelos assistentes operacionais.
10.3. Reuniões
10.3.1. A divulgação das reuniões é feita através de convocatória afixada em expositores
para esse efeito designados, de fácil acesso e visibilidade para os destinatários e por correio
eletrónico.
10.3.1.1. A convocatória deve conter:
a) identificação de quem convoca;
b) suporte legal para a sua realização;
c) destinatários;
d) local, data e hora da reunião;
e) assuntos a tratar, devidamente especificados;
f) assinatura de quem convoca.
10.3.2. Para as reuniões ordinárias, as convocatórias devem afixar-se com pelo menos 2 dias
úteis de antecedência.
10.3.3. Para as reuniões de avaliação sumativa, a calendarização deve ser divulgada com 3
dias úteis de antecedência.
10.3.4. Não é permitida a realização de reuniões ordinárias com prejuízo das atividades
letivas.
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10.3.5. Só em casos excecionais, devidamente justificados junto do órgão de gestão, se
realizarão reuniões extraordinárias, com prejuízo das atividades letivas.
10.3.6. As convocatórias de reuniões extraordinárias que, pela urgência, não possam
respeitar o estipulado para as reuniões ordinárias, deverão ser dadas a conhecer individualmente, de
forma a assegurar a tomada de conhecimento por parte de todos os elementos.
10.3.7. No caso de se verificar a marcação de várias reuniões para o mesmo dia, a sua
calendarização deve estipular o equivalente a, no mínimo, 2 tempos letivos para cada reunião. Se
esse período for insuficiente para o tratamento dos assuntos, marcar-se-á nova reunião.
10.3.8. Da reunião lavrar-se-á ata em documento próprio.
10.4. Atendimento aos encarregados de educação
10.4.1. O atendimento aos encarregados de educação é feito nos respetivos estabelecimentos
de ensino do Agrupamento, em local próprio para o efeito.
10.4.2. O horário de atendimento é determinado pelo diretor de turma/professor titular da
turma/educador, o qual o comunicará por escrito aos encarregados de educação, no início de cada
ano letivo.
10.4.3. Sempre que por razões justificadas o referido atendimento não seja possível por parte
do encarregado de educação, ambas as partes acordarão entre si novo horário.
10.5. Pedido de justificação de faltas
10.5.1. Pessoal docente e pessoal não docente
10.5.1.1. A justificação de faltas é feita através de impresso próprio a adquirir na papelaria
da escola (ex.: faltas por conta do período de férias), ou por documento comprovativo passado por
entidade competente (ex.: atestado médico), e entregue nos serviços administrativos.
10.5.1.2. Caso não seja autorizada a ausência ao serviço, de imediato esse facto será
comunicado ao interessado.
10.5.1.3. As faltas dos professores da escola sede do Agrupamento são comunicadas pela
assistente operacional destacado para o efeito. No Centro Escolar, tal tarefa está a cargo do
professor responsável de estabelecimento.
10.5.1.4. As faltas dos assistentes operacionais da escola sede do Agrupamento são
comunicadas aos serviços administrativos pela coordenadora dos assistentes operacionais. No
Centro Escolar, tal tarefa está a cargo do professor responsável do estabelecimento de ensino.
10.5.2. Pessoal discente
10.5.2.1. A justificação de faltas dos alunos é feita através da caderneta, no ensino básico e
secundário.
10.6. Impressos em vigor
10.6.1. Todos os impressos/modelos internos carecem de aprovação do órgão de gestão.
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10.6.2. Os impressos/modelos encontram-se arquivados nos serviços administrativos.
10.6.3. O órgão de gestão pode, sempre que entenda justificado, remodelar ou fazer cessar a
circulação dos impressos em causa.
10.7. Requisição de materiais
10.7.1. A requisição de materiais é da competência dos responsáveis de cada setor,
coordenador de departamento curricular, diretor de curso, diretor de instalações e é efetuada através
de impressos próprios, a fornecer pelos serviços administrativos.
10.7.2. A análise e despacho da requisição é da competência do conselho administrativo.
10.7.3. Não sendo autorizada a aquisição, ou sendo apenas em parte, deve tal facto ser
comunicado ao requisitante.
10.7.4. É da competência dos serviços administrativos a aquisição do material requisitado,
tendo em conta a legislação vigente.
10.8. Inventários
10.8.1. Os responsáveis das disciplinas, setores e clubes são obrigados a elaborar e manter
atualizados os inventários dos bens duradouros a seu cargo. Considera-se "bem duradouro" aquele
que se presume que irá ter uma duração superior a um ano.
10.8.2. Compete aos diretores de instalações, coordenador do departamento curricular,
responsável pelo setor ou clube elaborar e atualizar o inventário.
10.8.3. O inventário faz-se em impresso próprio fornecido pelos serviços que é extraído do
programa CIBE.
10.8.4. No final de cada ano letivo é entregue ao órgão de gestão um exemplar atualizado do
inventário de cada setor, com as anotações que se julguem pertinentes, nomeadamente no que se
refere à substituição ou reparação dos equipamentos avariados.
10.9. Atas
10.9.1. As atas, dos vários órgãos, encontram-se sob a responsabilidade do órgão de gestão,
em armário próprio criado para o efeito.
10.9.2. Apenas os membros desses órgãos poderão utilizar os registos das respetivas atas.
10.9.3. A danificação ou não restituição das atas implica procedimento disciplinar.
10.10. Livro de reclamações
O livro de reclamações encontra-se nos serviços administrativos da escola sede do
Agrupamento.
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10.11. Comunicação na escola
10.11.1. Comunicação oficial do órgão de gestão
10.11.1.1. Esta comunicação com a comunidade educativa será feita, normalmente, na forma
de ordem de serviço, convocatória, informação, aviso ou convite.
10.11.1.2. Extraordinariamente, poderá assumir outra forma que mais se adeque a uma
situação específica que o justifique.
10.11.1.3. A sua emissão deverá ser feita com a antecedência de, pelo menos, 2 dias úteis.
10.11.1.4. A sua divulgação será feita via correio eletrónico, bem como do seguinte modo:
a) para a comunidade discente, no expositor dos alunos e/ou através de aviso dirigido às
turmas;
b) para a comunidade docente, no expositor da sala de professores, por tomada de
conhecimento nominal ou por envio de ofício, no caso da educação pré-escolar e 1ºciclo;
c) para a comunidade não docente, no expositor junto à receção da escola sede do
Agrupamento, por tomada de conhecimento nominal ou por envio de ofício, no caso do pré-escolar
e 1ºciclo;
d) para pais e encarregados de educação, por envio de ofício ou por informação enviada
através do respetivo educando;
e) para o conselho geral, através de convocatória/informação a todos os membros;
f) para o conselho pedagógico, através de convocatória/informação a todos os membros.
10.11.2. Comunicação oficial do conselho geral
10.11.2.1. A comunicação com a comunidade educativa será feita, normalmente, por aviso,
convocatória e informação, afixados em lugar próprio ou através da tomada de conhecimento
nominal e ainda através de correio eletrónico.
10.11.2.2. Extraordinariamente, poderá assumir outra forma que mais se adeque a uma
situação específica que o justifique.
10.11.2.3. A comunicação com os órgãos do Agrupamento será feita, normalmente, por
ofício.
10.11.3. Comunicação oficial do conselho pedagógico
10.11.3.1. Esta comunicação com a comunidade educativa será feita, normalmente, através
dos seus membros, em reunião com os grupos que representam.
10.11.3.2. Extraordinariamente poderá assumir outras formas, tais como afixação da
comunicação ou por tomada de conhecimento nominal.
10.11.3.3. A comunicação, com os órgãos do Agrupamento, será feita, normalmente, por
ofício e ainda via correio eletrónico.

10.12. Correspondência externa
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10.12.1. Para os docentes, a correspondência é colocada na caixa do correio que se encontra
na sala dos professores da escola sede e enviada para o Centro Escolar no caso do ensino do préescolar e 1º ciclo.
10.12.2. A correspondência dirigida ao órgão de gestão, mas que diga respeito,
especificamente, a um docente, a um departamento, a um grupo disciplinar, a um clube, à
comunidade discente, à comunidade não docente, aos pais e encarregados de educação ou outros,
será levada ao conhecimento desses elementos, depois do respetivo despacho, pela forma mais
adequada (ofício, tomada de conhecimento pessoal, entrega de fotocópia ou via correio eletrónico).
10.12.3. Informação associativa, cultural, desportiva e sindical.
10.12.3.1. Toda esta informação deve ser afixada nos expositores destinados a esse fim.
10.12.3.2. Findo o prazo útil, a informação deve ser retirada dos expositores e, de acordo
com o interesse documental, arquivada ou inutilizada, pelos responsáveis respetivos.
10.12.3.3. Poderá ser afixada toda a informação emanada de organismos ou de elementos
pertencentes ao Agrupamento, desde que a informação que pretende veicular tenha reconhecido
valor para os elementos da comunidade educativa.
10.12.3.4. Toda a informação, a afixar tem de ser do conhecimento prévio do órgão de
gestão que a rubricará, registando a data da sua afixação.
10.12.3.5. Não é permitida a afixação e/ou distribuição de qualquer tipo de propaganda,
mormente de caráter político-partidário, nos diversos espaços do Agrupamento, nem outras ações
que, pelo seu âmbito ou conteúdo, sejam suscetíveis de gerar conflitos, que ofendam a liberdade de
pensamento, estando salvaguardadas as situações previstas na lei.
11. MATRÍCULAS
11.1. Pré-escolar
11.1.1. No pré-escolar são admitidas crianças que completem três anos de idade até 15 de
setembro, ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico.
11.1.1.1. A matrícula de crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31
de dezembro é aceite, a título condicional, dando-se preferência às crianças mais velhas, sendo a
respetiva frequência garantida, caso exista vaga no estabelecimento de ensino. A matrícula de
crianças que contemplem 3 anos de idade entre 1 de janeiro e o final de ano letivo pode ser feita ao
longo do ano, e é aceite definitivamente desde que haja vaga.
11.1.2. A matrícula é feita segundo os seguintes critérios de prioridade:
1º- Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até 31 de dezembro,
sucessivamente pela ordem indicada;
2º - Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro;
3º - Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro.
11.1.2.1. No âmbito de cada uma das prioridades referidas anteriormente e como forma de
desempate em situação de igualdade devem ser observadas as seguintes prioridades:
1º - Crianças abrangidas pelas medidas seletivas (Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho;
2º - Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4º da Lei nº
90/2001, de 20 de agosto;
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3º - Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino pretendido;
4º - Crianças beneficiárias de ASE, cujos pais ou encarregados de educação residam,
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido;
5º - Crianças beneficiárias de ASE, cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a
sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino
pretendido;
6º - Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de
influência do estabelecimento de educação pretendido;
7º - Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos,
meses e dias;
8º - Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino pretendido.
11.1.3. A inscrição é feita entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho do ano letivo anterior
àquele a que a matrícula respeita, na aplicação informática disponível no portal das escolas
(www.portaldasescolas.pt) ou mediante preenchimento de uma ficha de inscrição a entregar nos
serviços administrativos do agrupamento.
11.1.4. Documentos a apresentar:
a) boletim individual de saúde;
b) cartão de beneficiário e da identificação fiscal;
c) cartão de utente do Serviço de Saúde;
d) da declaração do abono de família;
e) duas fotografias.
11.1.5. Os encarregados de educação das crianças que já frequentam a educação pré-escolar
devem, no prazo de inscrição, devem preencher uma declaração em como se responsabilizam pela
frequência e assiduidade dos seus educandos.
11.1.6. Após confirmação, será avaliado o número de vagas e preenchido de acordo com os
critérios definidos.
11.1.7. Serão admitidas ao longo do ano letivo, sempre que haja vagas, crianças de outro
jardim-de-infância ou vindas do estrangeiro.
11.1.8. As crianças, que completem três anos de idade entre 1 de janeiro e o final do ano
letivo, podem ser matriculadas ao longo do ano letivo, e é aceite definitivamente a sua matricula
desde que haja vaga, depois de aplicadas as prioridades definidas, podendo frequentar a partir da
data em que perfizer a idade mínima de frequência da educação pré-escolar.
11.2. 1º Ciclo
11.2.1. A matrícula no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico é obrigatória para as crianças que
completem 6 anos até 15 de setembro.
11.2.2. No 1º ciclo do ensino básico, o pedido de matrícula é apresentado na aplicação
informática disponível no portal das escolas (www.portaldasescolas.pt) ou mediante preenchimento
de uma ficha de inscrição a entregar nos serviços administrativos do Agrupamento.
11.2.3. O pedido de matrícula pode ser feito entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho, do
ano letivo anterior ao da frequência.
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11.2.4. As crianças que completarem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de
dezembro podem ingressar no 1º ciclo se tal for requerido pelo encarregado de educação,
dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de
aplicada as prioridades definidas no nº 1 do art.º 11º do despacho normativo nº 6/2018 de 12 de
abril.
11.2.5. A renovação de matrícula realiza-se automaticamente, na escola sede do
agrupamento frequentado pelo aluno, devendo considerar-se condicional até ao momento da
conclusão do processo de distribuição de alunos.
11.3. Ensino secundário
11.3.1. O pedido de matrícula pode ser efetuado presencialmente ou via online (Portal das
Escolas), sendo dirigido ao Agrupamento, em prazo a definir anualmente, não podendo ultrapassar a
data limite de 15 de julho. As prioridades são as previstas no Artigo 12º, do Despacho Normativo nº
6/2018 de 12 de abril.
11.3.2. A renovação de matrícula realiza-se automaticamente, na escola sede do
Agrupamento frequentado pelo aluno, nos anos letivos subsequentes ao da matrícula até à conclusão
do respetivo nível de ensino, em prazo a definir anualmente.
11.3.3. A renovação da matrícula deve considerar-se condicional até ao momento da
conclusão do processo de distribuição dos alunos.
11.3.4. No ensino profissional, o pedido de matrícula ou renovação de matrícula é realizado
de acordo com as prioridades definidas na lei em vigor.
11.4. Renovação de matrícula
11.4.1. A renovação de matrícula realiza-se automaticamente, na escola sede do
Agrupamento frequentado pelo aluno, nos anos letivos subsequentes ao da matrícula até à conclusão
do respetivo nível de ensino e para prosseguimento de estudos, em prazo a definir anualmente, não
podendo ultrapassar o 3º dia útil subsequente à definição da situação escolar do aluno. As
prioridades são as previstas nos Artigos 10º, 11º e 12º, do Despacho Normativo nº 6/2018 de 12 de
abril.
11.4.2. Durante a frequência de cada um dos ciclos no ensino básico não devem ser
permitidas transferências de alunos, a não ser por razões de natureza excecional, devidamente
ponderadas pelo órgão de gestão e decorrentes da vontade expressa e fundada do encarregado de
educação, ou em situações de mudança de residência.

11.5. Critérios de constituição de turmas
11.5.1. Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica, competindo ao
diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais
e respeito pela legislação em vigor.
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11.5.2. A heterogeneidade das crianças e jovens deve ser respeitada, no entanto, o diretor pode
atender a outros critérios que sejam determinantes para a promoção do sucesso e redução do
abandono, após ouvir o conselho pedagógico.
11.5.3. Os critérios de constituição de turmas encontram-se no documento em anexo ao
regulamento interno que será atualizado anualmente (anexo II).
12. SEGURANÇA
12.1 No Agrupamento, existe um plano de segurança, cuja cópia está arquivada nos serviços
administrativos.
12.2 O plano de segurança é da responsabilidade de um dos elementos do órgão de gestão
em articulação com a autarquia, bombeiros voluntários de Mesão Frio e proteção civil.
12.3 Anualmente é realizado um simulacro, com vista à interiorização de regras, de
comportamentos corretos e adequados à situação de sinistro/acidente.

CAPÍTULO III – PARCERIAS
1. OBJETIVOS
1.1. Viabilizar o projeto educativo.
1.2. Concretizar o plano anual de atividades.
1.3. Envolver a comunidade local no processo ensino/aprendizagem.
1.4. Estimular a interação escola/família/meio.

2. FUNCIONAMENTO
2.1. As parcerias e protocolos são celebrados entre o agrupamento e outras entidades, em qualquer
momento, de acordo com as necessidades.
2.2. A celebração destas parcerias e/ou protocolos com o agrupamento não podem violar os
princípios definidos neste regulamento interno.
2.3. Os registos destas parcerias e/ou protocolos ficarão arquivados nos serviços administrativos.
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CAPÍTULO IV – REGIME DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
1. ORGANOGRAMA
Conselho Geral

Diretor/Subdiretor/Adjuntos

Conselho
Pedagógico

Coordenador de
Estabelecimento

Conselho
Administrativo

Estrutura de
Orientação
Educativa

Departamentos
Curriculares
(Coordenadores)

Conselho de
Docentes

Serviços de
Apoio
Educativo

Conselho de
Coordenadores
de Ciclo

Gabinete de
Apoio à
Comunidade
Educativa

Serviço de
Ação
Social
Escolar

Núcleo de
Apoio
Educativo

Conselho de
Diretores de
Turma

Conselho de
Turma

2. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
São órgãos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas de Mesão Frio:
a) conselho geral;
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b) diretor;
c) conselho pedagógico;
d) conselho administrativo.
2.1. CONSELHO GERAL
a) O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas
orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade
educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo.
b) Sem prejuízo do disposto no número anterior, a articulação com o município faz-se ainda
através das câmaras municipais no respeito pelas competências dos conselhos municipais de
educação, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro.
2.1.1. Composição do conselho geral
O conselho geral é composto pelos seguintes elementos:
a) 8 representantes do corpo docente;
b) 2 representantes do pessoal não docente;
c) 2 representantes do pessoal discente;
d) 4 representantes dos pais/encarregados de educação;
e) 2 representantes da autarquia;
f) 3 representantes de instituições locais.
O diretor participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto.
2.1.2. Competências
2.1.2.1. Ao conselho geral compete:
a) eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos
alunos;
b) eleger o diretor, nos termos dos artigos 21º a 23º do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de
julho;
c) aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;
d) aprovar o regulamento interno do Agrupamento;
e) aprovar os planos anual e plurianual de atividades;
f) apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de
atividades;
g) aprovar as propostas de contratos de autonomia;
h) definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;
i) definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no
domínio da ação social escolar;
j) aprovar o relatório de contas de gerência;
k) apreciar os resultados do processo de autoavaliação;
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l) pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;
m) acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;
n) promover o relacionamento com a comunidade educativa;
o) definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas,
culturais e desportivas.
p) dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto
educativo e o cumprimento do plano anual de atividades;
q) participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do
desempenho do diretor;
r) decidir os recursos que lhe são dirigidos;
s) aprovar o mapa de férias do diretor.
2.1.2.2. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho geral
em efetividade de funções.
2.1.2.3. Os restantes órgãos devem facultar ao conselho geral todas as informações
necessárias para este realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do
Agrupamento de escolas.
2.1.2.4. O conselho geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual
pode delegar as competências de acompanhamento da atividade do Agrupamento entre as suas
reuniões ordinárias.
2.1.2.5. A comissão permanente constitui-se como uma fração do conselho geral, respeitada
a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação.
2.1.3. Regime de funcionamento
2.1.3.1. O conselho geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente
sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço
dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do diretor.
2.1.3.2. As reuniões do conselho geral devem ser marcadas em horário que permita a
participação de todos os seus membros.
2.1.4. Designação de representantes
2.1.4.1. Os representantes dos docentes, dos alunos e do pessoal não docente são eleitos por
distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelo pessoal docente e não docente em
exercício efetivo de funções no agrupamento, pelos alunos do ensino secundário que frequentam a
escola sede.
2.1.4.2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são indicados em assembleia
geral de pais e encarregados de educação, sob proposta da associação de pais.
2.1.4.3. Os representantes da autarquia local são designados pela câmara municipal.
2.1.4.4. Os representantes da comunidade são indicados pelos restantes membros do órgão,
privilegiando-se as instituições/ organismos no âmbito das áreas económica, social e cultural.
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2.1.4.5. Os representantes das instituições locais são indicados pelos restantes membros na
primeira reunião ordinária do conselho geral, devendo aqueles indicar os seus representantes no
prazo de 10 dias.
2.1.5. Eleições
2.1.5.1. O processo eleitoral para o conselho geral realiza-se por sufrágio direto, secreto e
presencial.
2.1.5.2. O presidente do conselho geral convoca as assembleias eleitorais para a designação
dos representantes do pessoal docente e do pessoal não docente. No caso dos alunos, a mesa
eleitoral será eleita em assembleia dos alunos do ensino secundário.
2.1.5.3. As convocatórias para as eleições, o regulamento eleitoral que contém as normas
práticas do processo eleitoral, locais de afixação das listas de candidatos, hora e local de escrutínio,
são afixadas nos placards da sala de professores e da entrada principal da escola.
2.1.5.4. O pessoal docente, discente e não docente reúnem em separado, previamente à 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.
2.1.5.5. As urnas mantêm-se abertas durante oito horas, a menos que antes tenham votado
todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais.
2.1.5.6. A abertura das urnas é efetuada perante a respetiva assembleia eleitoral, lavrando-se
ata, a qual será assinada pelos componentes da mesa e pelos restantes membros da assembleia que o
desejarem.
2.1.5.7. Eleição dos representantes dos docentes
2.1.5.7.1. Os representantes dos docentes candidatam-se à eleição, constituídos em listas.
2.1.5.7.2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número
igual ao dos respetivos representantes no conselho geral, bem como dos candidatos a membros
suplentes.
2.1.5.7.3. As listas do pessoal docente devem assegurar, sempre que possível, a
representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino.
2.1.5.7.4. As listas serão entregues nos serviços administrativos na escola sede, que as
entregará ao presidente do conselho geral ou a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as
rubricará e fará afixar nos locais mencionados no regulamento do processo eleitoral.
2.1.5.7.5. Cada lista deve indicar representantes para acompanharem todos os atos da
eleição.
2.1.5.7.6. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de
representação proporcional da média mais alta de Hondt.
2.1.5.7.7. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata.

2.1.5.8. Eleição dos representantes dos alunos
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2.1.5.8.1. A eleição dos representantes dos alunos ocorrerá nos primeiros 30 dias do ano
letivo seguinte, ao termo do mandato.
2.1.5.8.2. Os representantes dos alunos candidatam-se à eleição, constituídos em listas.
2.1.5.8.3. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos e em igual
número os membros suplentes.
2.1.5.8.4. As listas dos alunos deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos.
2.1.5.8.5. As listas serão entregues nos serviços administrativos na escola sede, que as
entregará ao presidente do conselho geral ou a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as
rubricará e fará afixar nos locais mencionados no regulamento do processo eleitoral.
2.1.5.8.6. Cada lista poderá indicar representantes para acompanharem todos os atos da
eleição.
2.1.5.8.7. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de
representação proporcional da média mais alta de Hondt.
2.1.5.8.8. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata.
2.1.5.9. Eleição dos representantes do pessoal não docente
2.1.5.9.1. Os representantes do pessoal não docente candidatam-se à eleição, constituídos
em listas.
2.1.5.9.2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos e em igual
número os membros suplentes.
2.1.5.9.3. As listas do pessoal não docente, deverão ser rubricadas pelos respetivos
candidatos que, assim, manifestam a sua concordância.
2.1.5.9.4. As listas serão entregues nos serviços administrativos na escola sede, que as
entregará ao presidente do conselho geral ou a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as
rubricará e fará afixar nos locais mencionados no regulamento do processo eleitoral.
2.1.5.9.5. Cada lista poderá indicar representantes para acompanharem todos os atos da
eleição.
2.1.5.9.6. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de
representação proporcional da média mais alta de Hondt.
2.1.5.9.7. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata.
2.1.6. Mandato
2.1.6.1. O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de 4 anos, sem prejuízo
do disposto nos números seguintes.
2.1.6.2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a duração
de 2 anos letivos.
2.1.6.3. O mandato dos representantes dos alunos tem a duração de dois anos letivos.
2.1.6.4. Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto,
perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação, nomeadamente a
suspensão do mandato.
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2.1.6.5. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas
pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência na lista a que
pertencia o titular do mandato.
2.1.6.6. Se por qualquer motivo se esgotarem as hipóteses de substituição dos membros
eleitos, efetivos e suplentes, proceder-se-á à eleição intercalar do número de elementos necessários.
2.1.6.7. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros designados serão
preenchidas por elementos a designar pela respetiva entidade.
2.1.6.8.

2.2. DIRETORA
O diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento de Escolas Professor
António da Natividade – Mesão Frio, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e
patrimonial.

2.2.1. Subdiretora e adjuntos da diretora
2.2.1.1. A diretora é coadjuvada no exercício das suas funções por uma subdiretora e por
três adjuntos.
2.2.1.2. O número de adjuntos da diretora é fixado em função da dimensão do Agrupamento
e da complexidade e diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente dos níveis e ciclos de
ensino e das tipologias de cursos que leciona.
2.2.1.3. Os critérios de fixação do número de adjuntos da diretora são estabelecidos por
despacho do membro do governo responsável pela área da educação.
2.2.2. Competências
2.2.2.1. Compete à diretora submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo
elaborado pelo conselho pedagógico.
2.2.2.2. Ouvido o conselho pedagógico, compete também à diretora:
2.2.2.2.1. Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral:
a) as alterações ao regulamento interno;
b) os planos anual e plurianual de atividades;
c) o relatório anual de atividades;
d) as propostas de celebração de contratos de autonomia.
2.2.2.2.2. Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente,
ouvido também, no último caso, o município.
2.2.2.3. No ato de apresentação ao conselho geral, a diretora faz acompanhar os documentos
referidos no número anterior dos pareceres do conselho pedagógico.
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2.2.2.4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, no plano da gestão
pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete à diretora, em especial:
a) definir o regime de funcionamento do Agrupamento;
b) elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas
pelo conselho geral;
c) superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;
d) distribuir o serviço docente e não docente;
e) designar o coordenador de estabelecimento da educação pré-escolar e 1º Ciclo;
f) propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular a serem eleitos
pelos elementos do departamento e designar os diretores de turma;
g) planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em
conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral;
h) gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos;
i) estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras
escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios
definidos pelo conselho geral.
j) proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais
aplicáveis;
k) assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do pessoal
docente e não docente, nos termos da legislação aplicável;
l) dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos.
2.2.2.5. Compete ainda à diretora:
a) representar a escola;
b) exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
c) exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, nos termos da legislação aplicável;
d) intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;
e) proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente.
2.2.2.6. A diretora exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração
educativa.
2.2.2.7. A diretora pode delegar e subdelegar na subdiretora, nos adjuntos ou na coordenador
de estabelecimento as competências referidas nos números anteriores, com exceção da prevista da
alínea d) do n.º 2.2.2.5.
2.2.2.8. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor.
2.2.3. Recrutamento
2.2.3.1. O diretor é eleito pelo conselho geral.
2.2.3.2. Para recrutamento do diretor, desenvolve-se um procedimento concursal, prévio à
eleição, nos termos do ponto seguinte.
2.2.3.3. Podem ser opositores ao procedimento concursal docentes de carreira do ensino
público ou professores profissionalizados com contrato por tempo indeterminado do ensino
particular e cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos, 5 anos de serviço e qualificação para
o exercício de funções de administração e gestão escolar, nos termos do número seguinte.
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2.2.3.4. Consideram-se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão
escolar os docentes que preencham uma das seguintes condições:
a) sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) do
n.º 1 do artigo 56º do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores
dos Ensinos Básico e Secundário;
b) possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no exercício
dos cargos de diretor, subdiretor ou adjunto do diretor, presidente ou vice-presidente do conselho
executivo, diretor executivo ou adjunto do diretor executivo ou membro do conselho diretivo e ou
executivo, nos termos dos regimes aprovados respetivamente pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de
julho, pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
abril, pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de maio, e pelo DecretoLei n.º 769-A/76, de 23 de outubro;
c) possuam experiência de, pelo menos, 3 anos como diretor ou diretor pedagógico de
estabelecimento do ensino particular e cooperativo.
d) possuam currículo relevante na área da gestão e administração escolar, como tal
considerado, em votação secreta, pela maioria dos membros da comissão do conselho geral.
2.2.3.5. As candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se referem as alíneas
b), c) e d) do número anterior só são consideradas na inexistência ou na insuficiência, por não
preenchimento de requisitos legais de admissão ao concurso, das candidaturas que reúnam os
requisitos previstos na alínea a) do número anterior.
2.2.3.6. O subdiretor e os adjuntos são nomeados pelo diretor de entre os docentes de
carreira que possuam pelo menos 5 anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no
Agrupamento.

2.2.4. Abertura do procedimento concursal
2.2.4.1. Não sendo aprovada a recondução do diretor cessante, o conselho geral delibera a
abertura do procedimento concursal até 60 dias antes do termo do mandato daquele.
2.2.4.2. O procedimento concursal para preenchimento do cargo de diretor é obrigatório,
urgente e de interesse público.
2.2.4.3. O aviso de abertura do procedimento contém, obrigatoriamente, os seguintes
elementos:
a) o Agrupamento de escolas para que é aberto o procedimento concursal;
b) os requisitos de admissão ao procedimento concursal fixados no Decreto-Lei nº
137/2012, de 2 de julho;
c) a entidade a quem deve ser apresentado o pedido de admissão ao procedimento, com
indicação do respetivo prazo de entrega, forma de apresentação, documentos a juntar e demais
elementos necessários à formalização da candidatura;
d) os métodos utilizados para a avaliação da candidatura.
2.2.4.4. O procedimento concursal é aberto no Agrupamento, por aviso publicitado do
seguinte modo:
a) em local apropriado das instalações do Agrupamento;
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b) na página eletrónica do Agrupamento e na do serviço competente do Ministério da
Educação;
c) por aviso publicado no Diário da República, 2ª série, e divulgado em órgão de imprensa
de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário da República em que o
referido aviso se encontra publicado.
2.2.4.5. Candidatura:
2.2.4.5.1. A admissão ao procedimento concursal é efetuada por requerimento
acompanhado, para além de outros documentos exigidos no aviso de abertura, pelo curriculum vitae
e por um projeto de intervenção no Agrupamento de escolas.
2.2.4.5.2. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do currículo, com
exceção daquela que já se encontre arquivada no respetivo processo individual existente no
Agrupamento de Escolas.
2.2.4.5.3. No projeto de intervenção, o candidato identifica os problemas, define a missão,
as metas e as grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do plano estratégico a
realizar no mandato.
2.2.4.6. Com o objetivo de proceder à apreciação das candidaturas, o conselho geral
incumbe a sua comissão permanente ou uma comissão especialmente designada para o efeito de
elaborar um relatório de avaliação.
2.2.4.7. Avaliação das candidaturas:
2.2.4.7.1. As candidaturas são apreciadas pela comissão permanente do conselho geral ou
por uma comissão especialmente designada para o efeito por aquele órgão.
2.2.4.7.2. Os métodos utilizados para a avaliação das candidaturas são aprovados pelo
conselho geral, sob proposta da sua comissão permanente ou da comissão especialmente designada
para a apreciação das candidaturas.
2.2.4.7.3. Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão referida no número
anterior procede ao exame dos requisitos de admissão ao concurso, excluindo os candidatos que os
não preencham, sem prejuízo da aplicação do artigo 76º do código do procedimento administrativo.
2.2.4.7.4. Das decisões de exclusão da comissão de apreciação das candidaturas cabe
recurso, com efeito suspensivo, a interpor para o conselho geral, no prazo de 2 dias úteis e a decidir,
por maioria qualificada de 2 terços dos seus membros em efetividade de funções, no prazo de 5 dias
úteis.
2.2.4.7.5. A comissão que procede à apreciação das candidaturas, além de outros elementos
fixados no aviso de abertura, considera obrigatoriamente:
a) a análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de
apreciação da sua relevância para o exercício das funções de diretor e o seu mérito;
b) a análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas;
c) o resultado da entrevista individual realizada com o candidato.
2.2.4.7.6. Após a apreciação dos elementos referidos no número anterior, a comissão elabora
um relatório de avaliação dos candidatos, que é presente ao conselho geral, fundamentando,
relativamente a cada um, as razões que aconselham ou não a sua eleição.
2.2.4.7.7. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em
apreciação, a comissão não pode, no relatório previsto no número anterior, proceder à seriação dos
candidatos.
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2.2.4.7.8. A comissão pode considerar no relatório de avaliação que nenhum dos candidatos
reúne condições para ser eleito.
2.2.4.7.9. Após a entrega do relatório de avaliação ao conselho geral, este realiza a sua
discussão e apreciação, podendo para o efeito, antes de proceder à eleição, por deliberação tomada
por maioria dos presentes ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros em
efetividade de funções, decidir efetuar a audição oral dos candidatos, podendo nesta sede serem
apreciadas todas as questões relevantes para a eleição.
2.2.4.7.10. A notificação da realização da audição oral dos candidatos e as respetivas
convocatórias são efetuadas com a antecedência de, pelo menos, 8 dias úteis.
2.2.4.7.11. A falta de comparência do interessado à audição não constitui motivo do seu
adiamento, podendo o conselho geral, se não for apresentada justificação da falta, apreciar essa
conduta para o efeito do interesse do candidato na eleição.
2.2.4.7.12. Da audição é lavrada ata contendo a súmula do ato.
2.2.5. Eleição
2.2.5.1. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o
conselho geral procede à eleição do diretor, considerando-se eleito o candidato que obtenha maioria
absoluta dos votos dos membros do conselho geral em efetividade de funções.
2.2.5.2. No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair vencedor, nos termos do
número anterior, o conselho geral reúne novamente, no prazo máximo de 5 dias úteis, para proceder
a novo escrutínio, ao qual são admitidos, consoante o caso, o candidato único ou os 2 candidatos
mais votados na primeira eleição, sendo considerado eleito aquele que obtiver maior número de
votos favoráveis, desde que em número não inferior a um terço dos membros do conselho geral em
efetividade de funções.
2.2.5.3. Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o candidato mais votado, nos
restantes casos, não obtenha, na votação a que se refere o número anterior, o número mínimo de
votos nele estabelecido, é o facto comunicado ao serviço competente do Ministério da Educação e
Ciência, para os efeitos previstos no artigo 66.º do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho.
2.2.5.4. O resultado da eleição do diretor é homologado pelo diretor -geral da administração
escolar nos 10 dias úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente do conselho geral,
considerando – se após esse prazo tacitamente homologado.
2.2.5.5. A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos
regulamentos, designadamente do procedimento eleitoral.
2.2.6. Posse
2.2.6.1. O diretor toma posse perante o conselho geral nos 30 dias subsequentes à
homologação dos resultados eleitorais pelo diretor-geral da administração escolar.
2.2.6.2. O diretor designa o subdiretor e os seus adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a
sua tomada de posse.
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2.2.6.3. O subdiretor e os adjuntos do diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua
designação pelo diretor.
2.2.7. Mandato
2.2.7.1. O mandato do diretor tem a duração de 4 anos.
2.2.7.2. Até 60 dias antes do termo do mandato do diretor, o conselho geral delibera sobre a
recondução do diretor ou a abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova
eleição.
2.2.7.3. A decisão de recondução do diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do
conselho geral em efetividade de funções, não sendo permitida a sua recondução para um terceiro
mandato consecutivo.
2.2.7.4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o
quadriénio imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo.
2.2.7.5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do diretor de acordo com o
disposto nos números anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em vista a eleição do
diretor, nos termos do ponto 2.2.4. deste capítulo.
2.2.7.6. O mandato do diretor pode cessar:
a) a requerimento do interessado, dirigido ao Diretor-Geral da Administração Escolar, com a
antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente justificados;
b) no final do ano escolar, por deliberação do conselho geral aprovada por maioria de 2
terços dos membros em efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respetiva
gestão, fundada em factos comprovados e informações, devidamente fundamentadas, apresentados
por qualquer membro do conselho geral;
c) na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção
disciplinar de cessação da comissão de serviço, nos termos da lei.
2.2.7.7. A cessação do mandato do diretor determina a abertura de um novo procedimento
concursal.
2.2.7.8. Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a duração de 4 anos e cessam com o
mandato do diretor.
2.2.7.9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando a cessação do mandato do
diretor ocorra antes do termo do período para o qual foi eleito, o subdiretor e os adjuntos asseguram
a administração e gestão do agrupamento de escolas até à tomada de posse do novo diretor, devendo
o respetivo processo de recrutamento estar concluído no prazo máximo de 90 dias.
2.2.7.10. Não sendo possível adotar a solução prevista no número anterior e não sendo
aplicável, o disposto no artigo 35º, a gestão do agrupamento de escolas é assegurada nos termos
estabelecidos no artigo 66º.
2.2.7.11. O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão
fundamentada do diretor.
2.2.8. Regime de exercício de funções
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2.2.8.1. O diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço.
2.2.8.2. O exercício das funções de diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva.
2.2.8.3. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente
com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não.
2.2.8.4. Excetuam-se do disposto no número anterior:
a) a participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do pessoal
docente;
b) comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou deliberação do
conselho de ministros ou por despacho do membro do governo responsável pela área da educação;
c) a atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulte a
perceção de remunerações provenientes de direitos de autor;
d) a realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras
atividades de idêntica natureza;
e) o voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de associações ou
organizações não governamentais.
2.2.8.5. A diretora está isenta de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida
qualquer remuneração por trabalho prestado fora do período normal de trabalho.
2.2.8.6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o diretor está obrigado ao
cumprimento do período normal de trabalho, assim como do dever geral de assiduidade.
2.2.8.7. O diretor está dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua
iniciativa, o poder prestar na disciplina ou área curricular para a qual possua qualificação
profissional.
2.2.9. Direitos da diretora
2.2.9.1. A diretora goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais
reconhecidos aos docentes do Agrupamento de Escolas de Mesão Frio.
2.2.9.2. A diretora conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por
que está abrangido, não podendo ser prejudicado na sua carreira profissional por causa do exercício
das suas funções relevando, para todos os efeitos no lugar de origem, o tempo de serviço prestado
naquele cargo.
2.2.10. Direitos específicos
2.2.10.1. A diretora, a subdiretora e os adjuntos gozam do direito à formação específica para
as suas funções em termos a regulamentar por despacho do membro do governo responsável pela
área da educação.
2.2.10.2. A diretora, a subdiretora e os adjuntos mantêm o direito à remuneração base
correspondente à categoria de origem, sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo
exercício de função, de acordo com o decreto regulamentar em vigor.
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2.2.11. Deveres específicos
2.2.11.1. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas
aplicáveis ao pessoal docente, a diretora, a subdiretora e os adjuntos estão sujeitos aos seguintes
deveres específicos:
a) cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa;
b) manter permanentemente informada a administração educativa, através da via hierárquica
competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços;
c) assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e com os
legítimos interesses da comunidade educativa.
2.2.12. Assessorias da direção
2.2.12.1. Para apoio à atividade da diretora e mediante proposta desta, o conselho geral pode
autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes
em exercício de funções no agrupamento.
2.2.12.2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no número
anterior são definidos por despacho do membro do governo responsável pela área da educação, em
função da população escolar e do tipo e regime de funcionamento do agrupamento.
2.3. Conselho pedagógico
O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa do agrupamento,
nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, de orientação e acompanhamento dos alunos e
da formação inicial e contínua do pessoal docente.
2.3.1. Composição
O conselho pedagógico tem a seguinte composição:
a) o diretor;
b) 6 coordenadores dos departamentos curriculares, sendo 1 da educação pré-escolar e 1 do
1º ciclo;
c) 4 coordenadores de ciclo, sendo 1 do 1º ciclo, 1 do 2º ciclo, 1 do 3º ciclo do ensino básico
e 1 do ensino secundário;
d) o coordenador de projetos de desenvolvimento educativo;
e) o coordenador da equipa dos docentes da educação inclusiva;
f) o coordenador da equipa de autoavaliação;
g) o professor bibliotecário;
2.3.2. Competências
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Ao conselho pedagógico compete:
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 atividades 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 em
articulação com o centro de formação da associação de escolas do concelho de Vila Real e
acompanhar a respetiva execução;
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 disciplinas 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 índole 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) definir critérios para a realização de visitas de estudo e aprovar os respetivos planos;
o) participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do
desempenho do pessoal docente.
2.3.3. Regime de funcionamento
2.3.3.1. O conselho pedagógico reúne ordinariamente 1 vez por mês e extraordinariamente
sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de 1 terço
dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do conselho
geral ou do diretor o justifique.
2.3.3.2. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a
ordem de trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j), e k) do ponto
anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do conselho pedagógico,
representantes do pessoal não docente, dos pais e encarregados de educação e dos alunos.
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2.3.4. Processo de recrutamento dos membros do conselho pedagógico
Os elementos do conselho pedagógico são designados pela diretora, com exceção dos
coordenadores dos departamentos curriculares que são eleitos pelo respetivo departamento, de entre
uma lista de três docentes, propostos pelo diretor para o exercício do cargo.
2.3.5. Mandato
O mandato de todos os membros que integram o conselho pedagógico tem a duração de 4
anos e cessa com o mandato da diretora.
2.4. Conselho administrativo
O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do
agrupamento, nos termos da legislação em vigor.
2.4.1. Composição
O conselho administrativo é composto pela presidente, pela subdiretora ou um dos adjuntos
do diretor, por ela designado para o efeito, e pelo chefe dos serviços administrativos.
O conselho administrativo é presidido pela diretora.
2.4.2. Competências
Ao conselho administrativo compete:
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.
2.4.3. Funcionamento
O conselho administrativo reúne ordinariamente 1 vez por mês e extraordinariamente
sempre que a presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer um dos
restantes membros.
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3. COORDENAÇÃO DE ESCOLA E DE ESTABELECIMENTO
3.1. Coordenador
3.1.1. A coordenação de estabelecimento de ensino da educação pré-escolar e do 1º ciclo do
ensino básico (centro escolar) é assegurada por 1 coordenador de estabelecimento.
3.1.2. O coordenador é designado pela diretora, de entre os educadores/professores em
exercício efetivo de funções na escola.
3.1.3. O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de 4 anos e cessa com o
mandato do diretor.
3.1.4. O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho
fundamentado do diretor.
3.2. Competências
3.2.1. Compete ao coordenador de estabelecimento:
a) coordenar as atividades educativas, em articulação com a diretora;
b) cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor e exercer as competências que por este lhe
forem delegadas;
c) transmitir as informações relativas ao pessoal docente e não docente e aos alunos;
d) promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses
locais e da autarquia nas atividades educativas.
CAPÍTULO V – ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, as estruturas colaboram com o
conselho pedagógico e com a diretora, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e
acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação
de desempenho do pessoal docente.
1.2 A constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visa,
nomeadamente:
a) a articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e
orientações curriculares e programáticas definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento
de componentes curriculares por iniciativa do agrupamento;
b) a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma, ou grupo de
alunos;
c) a coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso;
d) a avaliação de desempenho do pessoal docente;
1.3 Cada uma destas estruturas elabora o seu regimento interno.
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2. DEPARTAMENTO CURRICULAR
2.1. DEFINIÇÃO
A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os docentes,
procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos e são asseguradas por
departamentos curriculares nos quais se encontram representados os grupos de recrutamento e
disciplinas, de acordo com os cursos lecionados e o número de docentes.

2.2. IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO
2.2.1. O departamento curricular é constituído pelos docentes dos diferentes grupos
disciplinares que lecionem as respetivas disciplinas.
2.2.2. Funcionam no agrupamento 6 departamentos curriculares, com a seguinte estrutura
organizativa:

DEPARTAMENTOS CURRICULARES

GRUPOS DE DOCÊNCIA

Departamento do Educação Pré-Escolar

100

Departamento do 1º ciclo do ensino básico

110

Departamento de línguas

120, 200, 210, 220, 300, 330

Departamento de ciências humanas e sociais

200, 290, 400, 410, 420, 430 e técnicos
especializados dos cursos profissionais

Departamento de ciências exatas e da natureza
230, 500, 510, 520, 530, 550, 560
e tecnologias
Departamento de expressões

240, 250, 260, 530, 600, 620, 910

2.2.3. Os grupos de docência são a estrutura de apoio ao coordenador de departamento
curricular, em todas as questões específicas das respetivas disciplinas ou áreas curriculares.

2.3. COMPETÊNCIAS
2.3.1. Planificar e adequar à realidade do agrupamento a aplicação dos planos de estudo
estabelecidos a nível nacional.
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2.3.2. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das
disciplinas e áreas curriculares.
2.3.3. 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.
2.3.4. 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.
2.3.5. Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos
de alunos.
2.3.6. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens.
2.3.7. Identificar necessidades de formação de docentes.
2.3.8. Analisar e refletir sobre as práticas educativas no seu contexto.
2.3.9. Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de métodos
de ensino e de avaliação, de materiais de ensino/aprendizagem e de manuais escolares.
2.3.10. Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, numa
perspetiva de investigação/ação, de acordo com os recursos da escola ou através da colaboração
com outras escolas e entidades.
2.3.11. Colaborar com o conselho pedagógico e com a diretora na conceção de programas e
na apreciação de projetos para a concretização das atividades curriculares.
2.3.12. Colaborar na definição de objetivos essenciais, bem como na elaboração de provas
aferidas, no quadro do sistema de avaliação dos alunos.
2.3.13. Colaborar com o diretor na definição de critérios para atribuição de serviço docente e
gestão de espaços e equipamentos.

2.4. COORDENAÇÃO
2.4.1. O coordenador de departamento curricular deve ser um docente de carreira, detentor
de formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho docente
ou administração educacional.
2.4.2. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no
número anterior, por não existirem ou não existirem em número suficiente para dar cumprimento ao
estabelecido, podem ser designados docentes segundo a seguinte ordem de prioridade:
a) docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão pedagógica
na formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício ou na profissionalização ou
na formação em serviço de docentes;
b) docentes com experiência de pelo menos um mandato de coordenador de departamento
curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa previstas no regulamento interno;
c) docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados competentes para
o exercício da função.
2.4.3. O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma
lista de 3 docentes, propostos pela diretora para o exercício do cargo.
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2.4.4. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se eleito o docente que reúna o
maior número de votos favoráveis dos membros do departamento curricular.
2.4.5. O mandato dos coordenadores dos departamentos curriculares tem a duração de
quatro anos e cessa com o mandato da diretora.
2.4.6. Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o
tempo por despacho fundamentado da diretora, após consulta ao respetivo departamento.

2.5. COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR
2.5.1. Coordenar todas as ações que são da competência do seu departamento.
2.5.2. Presidir às reuniões do departamento.
2.5.3. Representar o departamento em conselho pedagógico.
2.5.4. Manter os membros do departamento devidamente informados sobre todas as
deliberações e assuntos tratados em conselho pedagógico.
2.5.5. Prestar apoio aos membros do departamento.
2.5.6. Apresentar, à diretora, relatórios trimestrais e um anual, do trabalho desenvolvido.
2.5.7. Avaliar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos professores avaliados nas
dimensões previstas no artigo 4º do decreto regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro.

2.6. REUNIÕES
2.6.1. As reuniões de caráter ordinário serão convocadas, pelo coordenador, com pelo menos
2 dias úteis de antecedência e realizadas num prazo de 8 dias após o conselho pedagógico.
2.6.2. O coordenador pode convocar o departamento extraordinariamente sempre que a
urgência e/ou a importância dos assuntos a tratar assim o exijam.
2.6.3. Participarão obrigatoriamente nas reuniões de departamento todos os docentes das
disciplinas nele integrados.
2.6.4. As convocatórias para as reuniões ordinárias serão entregues pelo coordenador à
assistente operacional, em funções na sala de professores, que as fará circular por todos os membros
do departamento e afixará no expositor da sala dos professores, não descurando a possibilidade do
seu envio via correio eletrónico, pelo coordenador, a todos os membros do departamento.
2.6.5. As decisões são tomadas por maioria simples.
2.6.6. As decisões só serão consideradas válidas se estiverem presentes mais de 50% dos
membros do departamento.
2.6.7. As conclusões e decisões serão registadas em ata, que será assinada pelo coordenador
e pelo docente que, no momento, a secretariou.
2.6.8. As reuniões serão secretariadas em regime de rotatividade, a definir na primeira
reunião de cada ano letivo, por todos os membros do departamento.
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2.6.9. Na ata devem constar os nomes dos professores que faltarem à reunião, cujas faltas
devem ser comunicadas pelo coordenador aos serviços administrativos, no dia útil seguinte à
realização da reunião.

3. COORDENAÇÃO DE CICLO
3.1. DEFINIÇÃO
É uma estrutura de apoio ao conselho pedagógico, a quem incumbe especialmente, a
articulação e a harmonização de todas as atividades desenvolvidas pelas turmas de um ciclo de
ensino e entre os vários ciclos.
3.2. IDENTIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO
Funcionam no agrupamento 4 coordenações de ciclo, constituídas pelo conselho de
professores titulares de turma no 1º ciclo, conselhos de diretores de turma no 2º e 3º ciclos e no
ensino secundário.

3.3. COORDENADOR DE CICLO
3.3.1. Os coordenadores são professores de carreira, sempre que possível e designados pela
diretora.
3.3.2. O mandato dos coordenadores tem a duração de 4 anos e cessa com o mandato da
diretora.
3.3.3. Os coordenadores podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado
da diretora.

3.4. COMPETÊNCIAS
3.4.1. Colaborar com os colegas que coordena e com os serviços de apoio existentes na
escola, na elaboração de estratégias pedagógicas, destinadas ao ciclo que coordena.
3.4.2. Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos elementos que
coordena e as realizadas por cada departamento curricular, nomeadamente no que se refere à
elaboração e aplicação de programas específicos integrados nas medidas de apoio educativo.
3.4.3. Divulgar, junto dos elementos da sua coordenação, toda a informação necessária ao
adequado desenvolvimento das suas competências.
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3.4.4. Apreciar e submeter ao conselho pedagógico as propostas dos conselhos de
educadoras, de professores titulares de turma, de diretores de turma e dos conselhos de turma, do
ciclo que coordena.
3.4.5. Colaborar com o conselho pedagógico, na apreciação de projetos relativos a
atividades de complemento curricular, nomeadamente no âmbito da orientação educativa e
coordenação das atividades das turmas.
3.4.6. Planificar, em colaboração com os colegas que coordena e com os restantes
coordenadores de ciclo, as atividades a desenvolver anualmente, de acordo com as orientações do
conselho pedagógico, e proceder à sua avaliação.
3.4.7. Apresentar à diretora um relatório trimestral de avaliação das atividades
desenvolvidas.
3.4.8. Presidir às reuniões de coordenação de ciclo.

3.5. COORDENADOR DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO
3.5.1. O coordenador de projetos de desenvolvimento educativo é designado pela diretora.
3.5.2. A duração do mandato do coordenador de projetos de desenvolvimento educativo é de
quatro anos.
3.5.3. No caso de o coordenador de projetos de desenvolvimento educativo perder a
qualidade que determinou a respetiva designação, será designado o seu substituto que completará o
mandato.

3.6. COMPETÊNCIAS
3.6.1. Ao coordenador de projetos de desenvolvimento educativo compete:
a) Incentivar o desenvolvimento de atividades/projetos/clubes;
b) Coordenar as diversas atividades/projetos/clubes, articulando-as com as diferentes
estruturas de modo a concretizar o definido no projeto educativo do agrupamento de escolas;
c) Veicular informações, entre o conselho pedagógico e os intervenientes nos diversos
projetos;
d) Reunir com os responsáveis pelos projetos existentes, definindo em conjunto a forma de
realização das atividades de cada um;
e) Articular os diferentes intervenientes com os órgãos de gestão do agrupamento de
escolas;
f) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação nas atividades
escolares;
g) Colaborar na avaliação do desenvolvimento de atividades/projetos/clubes;
h) Apresentar no final de cada período escolar, um relatório da avaliação de
atividades/projetos/clubes desenvolvidos, nos termos a definir pelo conselho pedagógico;
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i) Apresentar ao diretor, no final do ano letivo, um relatório crítico da atividade por si
desenvolvida.

3.7. COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
3.7.1. Ao coordenador do núcleo de educação especial compete:
a) Representar o núcleo no conselho pedagógico;
b) Convocar, presidir e coordenar as reuniões do grupo de recrutamento de educação
inclusiva;
c) Promover o cumprimento das orientações e/ou deliberações da diretora e conselho
pedagógico por parte dos membros do grupo de recrutamento e da equipa multidisciplinar;
d) Organizar um dossier com a documentação do grupo de recrutamento de educação
inclusiva;
e) Promover a uniformização de instrumentos de avaliação entre os docentes;
f) Representar o grupo nas reuniões de conselho pedagógico;
g) Participar e colaborar com a diretora e coordenadora da equipa multidisciplinar na
organização da educação inclusiva;
h) Articular com outros órgãos do agrupamento a implementação de medidas de educação
inclusiva: departamentos curriculares de pré-escolar e 1º ciclo e coordenação dos diretores de turma
de 2º e 3ºciclos e ensino secundário;
i) Coordenar a elaboração e implementação dos planos individuais transição dos alunos
abrangidos pelo Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho.

3.8. COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO DO
AGRUPAMENTO
3.8.1. Ao coordenador da equipa de autoavaliação compete:
a) Garantir a realização do processo de autoavaliação e ser responsável pelo relatório;
b) Presidir às reuniões da equipa de autoavaliação;
c) Ser responsável pela recolha de evidências;
d) Distribuir e recolher eventuais questionários, devendo zelar pelo cumprimento dos prazos
definidos pela equipa;
e) Sensibilizar a comunidade educativa para a importância deste processo, dando apoio nas
diferentes fases da autoavaliação;
f) Sugerir aspetos a serem diagnosticados, assim como formas de os melhorar.

3.9. REUNIÕES
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3.9.1. As reuniões de caráter ordinário serão convocadas, pelo coordenador, com pelo menos
2 dias úteis de antecedência e realizadas no início do ano letivo, antes das reuniões intercalares e
das reuniões do final dos períodos letivos.
3.9.2. O coordenador pode convocar reuniões extraordinárias, sempre que a urgência e/ou a
importância dos assuntos a tratar assim o exijam.
3.9.3. As convocatórias para as reuniões ordinárias serão entregues pelo coordenador à
assistente operacional, em funções na sala de professores, que as fará circular por todos os membros
da coordenação e afixará no expositor da sala dos professores, não descurando a possibilidade do
seu envio via correio eletrónico, pelo coordenador, a todos os membros.
3.9.4. As decisões são tomadas por maioria simples.
3.9.5. As decisões só serão consideradas válidas se estiverem presentes mais de 50% dos
membros da coordenação.
3.9.6. As conclusões e decisões serão registadas em ata, que será assinada pelo coordenador
e pelo docente que, no momento, a secretariou.
3.9.7. As reuniões serão secretariadas em regime de rotatividade, a definir na primeira
reunião de cada ano letivo, por todos os membros da coordenação.
3.9.8. Na ata devem constar os nomes dos professores que faltarem à reunião, cujas faltas
devem ser comunicadas pelo coordenador aos serviços administrativos, no dia útil seguinte à
realização da reunião.

4. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURMA
4.1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com as
crianças e alunos e a articulação entre a escola e as famílias com vista à prossecução das áreas de
competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória é assegurada:
a) Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar;
b) Pelos professores titulares das turmas e conselho de docentes, no 1.º ciclo do ensino
básico;
c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, com
a seguinte constituição:
i) Os professores da turma;
ii) Dois representantes dos pais e encarregados de educação;
iii) Um representante dos alunos, no caso do 3º ciclo do ensino básico e no ensino
secundário.
d) equipas educativas, caso existam;
e) outros professores ou técnicos.
4.2. Para coordenar o trabalho do conselho de turma, a diretora designa um diretor de turma
de entre os professores da mesma, sempre que possível pertencente ao quadro do agrupamento.
4.3. A cada diretor de turma são atribuídos dois tempos letivos e dois tempos não letivos de
acordo com a legislação em vigor.
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4.4. Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos
alunos apenas participam os membros docentes.
4.5. No desenvolvimento da sua autonomia, o agrupamento de escolas pode ainda designar
professores tutores para acompanhamento em particular do processo educativo de um grupo de
alunos.
CAPÍTULO VI – SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
1. GABINETE DE APOIO À COMUNIDADE EDUCATIVA
1.1. Disposições gerais
1.1.1. No Agrupamento existe um gabinete de apoio à comunidade educativa (GACE),
constituído por uma equipa de trabalho multidisciplinar, centrada no meio escolar, que permite um
acompanhamento de maior proximidade e eficácia junto de cada e qualquer membro dessa mesma
comunidade educativa.
1.1.2. Esta equipa é uma plataforma de suporte e orientação especializada, que tem como
missão principal fazer a gestão de situações, mais ou menos problemáticas, que impeçam o sucesso
educativo, tanto na perspetiva do/a aluno/a, como do/ professor/a, dos/assistentes operacionais e
dos/as encarregados/as de educação.
1.1.3. Desta forma pretende-se facilitar a vida escolar de toda a comunidade educativa,
mediando situações de conflito, orientando na organização do trabalho escolar, informando e
esclarecendo dúvidas acerca de todos os procedimentos escolares, prestando apoio psicológico e
social, apoiando em situações relacionadas com a saúde, promovendo e defendendo os direitos das
crianças e dos jovens.
1.1.4. Este gabinete dá apoio aos professores que, durante as suas atividades letivas, têm
necessidade de recorrer à medida disciplinar de “saída da sala de aula”, conforme consta no Estatuto
do Aluno.
1.1.5. No GACE será, ainda, prestado o serviço de acompanhamento tutorial, pelos
professores destacados pela diretora, de acordo com as necessidades dos/as alunos/as. Este
acompanhamento tutorial define-se como uma medida de apoio educativo individualizado, de maior
proximidade com os/as alunos/as, no sentido de facilitar a sua integração no meio escolar, visando a
resolução de dificuldades de aprendizagem e de orientação escolares/educativas.
1.2. Mediação de conflitos
Em caso de expulsão da sala de aula, o aluno é recebido e acompanhado pelos professores
ou técnicos destacados no GACE, sendo iniciado um processo de acompanhamento disciplinar
desse aluno, passando por algumas etapas:
a) registo da ocorrência;
b) confronto com a participação disciplinar efetuada pelo professor e entregue, por este, ao
diretor de turma;
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c) definição de medidas de acompanhamento específicas para cada situação;
d) aplicação das medidas, num determinado período de tempo;
e) avaliação do processo de acompanhamento.
1.3. Acompanhamento tutorial
1.3.1. A seleção dos/as alunos/as que usufruem deste acompanhamento tutorial é da
responsabilidade da diretora, mediante proposta dos conselhos de turma, dos diretores de turma,
dos/as técnicos/as que integram o GACE, ou eventualmente dos próprios/as alunos/as e
respetivos/as encarregados/as de educação.
1.3.2. Devem ser critérios prioritários para esta proposta/seleção: as retenções repetidas; as
dificuldades de aprendizagem acentuadas; as ocorrências disciplinares frequentes; a falta de
retaguarda familiar.
1.3.3. Os professores/tutores são designados pela diretora ao longo do ano letivo, conforme
as necessidades educativas.
1.3.4. O apoio tutorial específico, ao abrigo do artigo 12º do despacho normativo nº 10B/2018, de 6 de julho, tem como objetivos: acompanhar e apoiar o processo educativo com os
alunos; facilitar a integração do aluno na turma e na escola; apoiar o aluno no processo de
aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho.
1.4. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
1.4.1. Competências
1.4.1.1. Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica, no contexto das atividades
educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação
das respostas educativas.
1.4.1.2. Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua
identidade pessoal.
1.4.1.3. Assegurar, em colaboração com outros serviços, a deteção de alunos com
necessidades de medidas inclusivas, a avaliação da situação e o estudo das intervenções adequadas.
1.4.1.4. Promover atividades específicas de informação, aconselhamento e orientação
escolar e profissional.
1.4.1.5. Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos.
1.4.2. Funcionamento
1.4.2.1. As psicólogas prestam atendimento a qualquer elemento da comunidade educativa e
aos alunos sinalizados.
1.4.2.2. A sinalização dos alunos para o serviço de psicologia passa pelo preenchimento de
um formulário próprio (ficha de sinalização), onde são solicitados dados de identificação do aluno e
encarregado de educação, o motivo da sinalização, as estratégias anteriormente utilizadas para
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resolver o problema e o parecer do encarregado de educação relativamente à sinalização em
questão.
1.4.2.3. A ficha de sinalização deve ser entregue, às psicólogas ou aos coordenadores de
ciclo.
1.4.2.4. A sinalização de qualquer aluno pode ser feita pelos professores, diretores de turma,
conselhos de turma, pais e encarregados de educação ou outros técnicos do GACE.
1.4.2.5. O atendimento também pode ocorrer por iniciativa do próprio aluno, devendo ser
comunicado posteriormente ao encarregado de educação.
1.4.2.6. As psicólogas estão disponíveis para atendimento individual num gabinete próprio.
1.4.2.7.O centro escolar também dispõe de uma psicóloga da autarquia, a tempo inteiro.

1.5. APOIO SOCIAL
1.5.1. Competências
1.5.1.1. Apoiar, através de metodologias próprias, alunos e ou famílias em situação de
dificuldade e/ou emergência social.
1.5.1.2. Assegurar o atendimento e/ou acompanhamento social aos alunos e famílias no
desenvolvimento das suas potencialidades, contribuindo para a promoção da sua autonomia e gestão
do seu projeto de vida.
1.5.1.3. Apoiar as famílias dos alunos no desempenho das suas funções e responsabilidades,
reforçando a sua capacidade e importância no percurso escolar dos seus educandos.
1.5.1.4. Mobilizar recursos adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional
dos alunos.
1.5.1.5. Prevenir situações de exclusão.
1.5.1.6. Participar na organização e execução de ações de sensibilização que visem a
prevenção e ou minimização de situações de insucesso, absentismo e abandono escolar.
1.5.1.7. Colaborar com todos os elementos do GACE e com a comunidade educativa no
diagnóstico das causas de absentismo, insucesso e abandono escolar e respetivas medidas de
prevenção e de remediação de problemas sociais.
1.5.2. Funcionamento
1.5.2.1. A assistente social presta apoio a qualquer elemento da comunidade educativa e aos
alunos sinalizados, quando solicitada à autarquia.
1.5.2.2. A ficha de sinalização deve ser entregue no GACE, aos coordenadores de ciclo.
1.5.2.3. A sinalização de qualquer aluno pode ser feita pelos professores, diretores de turma,
conselhos de turma, pais e encarregados de educação ou outros técnicos do GACE.
1.5.2.4. O atendimento também pode ocorrer por iniciativa do próprio aluno, devendo ser
comunicado posteriormente ao encarregado de educação.
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1.6. SERVIÇO DE SAÚDE
1.6.1. Competências
1.6.1.1. Apoio clínico.
1.6.1.2. Acompanhamento de alunos com comportamentos disfuncionais.
1.6.1.3. Consulta de tabagismo e alcoolismo.
1.6.1.4. Orientação clínica.
1.6.1.5. Promoção de atividades específicas de informação sobre nutrição, alcoolismo e
tabagismo.
1.6.1.6. Educação sexual e orientação do planeamento familiar.
1.6.1.7. Desenvolvimento de ações de prevenção e de saúde oral e prevenção rodoviária.

1.6.2. Funcionamento
1.6.2.1. O delegado de saúde presta apoio a qualquer elemento da comunidade educativa e
aos alunos sinalizados, quando solicitado.
1.6.2.2. A ficha de sinalização deve ser entregue no GACE, aos coordenadores de ciclo.
1.6.2.3. A sinalização de qualquer aluno pode ser feita pelos professores, diretores de turma,
conselhos de turma, pais e encarregados de educação ou outros técnicos do GACE.
1.6.2.4. O atendimento também pode ocorrer por iniciativa do próprio aluno, devendo ser
comunicado posteriormente ao encarregado de educação.
1.6.2.5. Estes serviços são prestados quando solicitados ao Centro de Saúde.

1.7. APOIO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA COMISSÃO
DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (C.P.C.J.) / PROFESSOR TUTOR
1.7.1. Competências
1.7.1.1. Colaborar com os diretores de turma no diagnóstico das causas das situações de
absentismo/abandono/insucesso escolares.
1.7.1.2. Acompanhar a sinalização de novas situações de crianças e jovens em perigo,
detetadas em contexto escolar.
1.7.1.3. Acompanhar de forma individualizada as crianças ou jovens em perigo, já
sinalizados na C.P.C.J., em idade escolar.
1.7.1.4. Colaborar com toda a comunidade educativa, no sentido de debelar qualquer perigo
que implique as crianças e os jovens.
1.7.1.5. Mediar, sempre que necessário, a relação família/escola, em situações de eventual
perigo.
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1.7.1.6. Informar e esclarecer a comunidade educativa acerca da lei de proteção de crianças
e jovens em perigo.
1.7.1.7. Participar na conceção e execução de projetos e ações de prevenção das situações de
absentismo/abandono/insucesso escolares ou outras que envolvam perigo para as crianças e jovens.

1.7.2. Funcionamento
1.7.2.1. O representante do Ministério da Educação estará sempre disponível, para
atendimento de qualquer elemento da comunidade educativa, através de contacto telefónico.
1.7.2.2. Estará sempre disponível, na sala de professores e na biblioteca escolar, dos dois
estabelecimentos de ensino do Agrupamento, um dossier com informação específica sobre a
proteção de crianças e jovens em perigo, incluindo o contacto telefónico do/a representante do
Ministério da Educação e fichas de informação e de sinalização.
1.7.2.3. As fichas de sinalização e de informação devem ser entregues diretamente ao
representante do Ministério da Educação na CPCJ.
1.7.2.4. A sinalização de qualquer aluno pode ser feita pelos professores, diretores de turma,
conselhos de turma, pais e encarregados de educação ou outros técnicos do GACE.
1.7.2.5. A sinalização também pode ocorrer por iniciativa do próprio aluno.
1.7.2.6. Estes serviços são prestados em parceria com as comissões de proteção de crianças e
jovens de Mesão Frio e de Baião.
1.8. COORDENAÇÃO
Os coordenadores do 2º e 3º ciclos e ensino secundário são o elo de ligação entre os
diretores de turma e o GACE. Na Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo essa ligação é estabelecida
diretamente entre o responsável de estabelecimento e os diferentes técnicos do GACE.
1.8.1. Competências
1.8.1.1. Articular as respostas às necessidades educativas, com os recursos existentes no
GACE, nomeadamente na área da saúde, da psicologia, do apoio social, da proteção de crianças e
jovens em perigo, visando a prevenção e solução de comportamentos de risco.
1.8.1.2. Definir e desenvolver estratégias de apoio, em articulação com os diretores de turma
e os técnicos do GACE.
1.8.1.3. Acompanhar os casos sinalizados.
1.8.1.4. Informar os diretores de turma acerca das medidas em desenvolvimento com os
alunos.
1.8.2. Funcionamento
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1.8.2.1. Os coordenadores de ciclo reúnem semanalmente com os técnicos do GACE, em
horário a definir no início de cada ano letivo.
1.8.2.2. Os coordenadores recolhem a informação registada no dossiê da mediação de
conflitos e do acompanhamento tutorial, articulando com os diretores de turma e com os técnicos do
GACE, de forma a definir estratégias de resolução de problemas.

2. COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA
Ao professor bibliotecário cabe, com apoio da equipa da biblioteca escolar, a gestão das
bibliotecas das escolas do agrupamento.
2.1. O professor bibliotecário é nomeado pela diretora, por um período de 4 anos, de acordo
com a Portaria n.º 192/A 2015 de 29 de junho e terá a seu cargo, em conjunto com uma equipa, a
organização, gestão e coordenação da biblioteca com competências nos domínios pedagógico, de
gestão da informação e das ciências documentais bem como de relacionamento com o público.
2.2. O professor bibliotecário elaborará relatórios trimestrais e, conjuntamente com o
diretor, promoverá a implementação do Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar (MABE), em
articulação com a comissão de autoavaliação.

3. DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES
3.1. Sempre que a diretora entenda ser necessário, pode designar, em cada ano escolar,
docentes para exercerem o cargo de diretor de instalações, tendo por base razões de organização
pedagógico/didáticas.
3.2. Ao diretor de instalações compete:
a) organizar o inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua conservação;
b) planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e
equipamento, ouvidos os coordenadores dos departamentos curriculares e/ou os professores que
utilizam as instalações ou o material das mesmas;
c) elaborar relatório a apresentar, no final de cada ano letivo, à diretora.
3.3. As instalações específicas que carecem de direção são:
a) biblioteca;
b) instalações desportivas;
c) laboratório e salas de ciências físico – químicas;
d) laboratório e salas de biologia;
e) salas específicas de:
i. informática;
ii. educação musical;
iii. educação visual;
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iv. educação tecnológica;
v. audiovisuais.

4. NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO
4.1. Composição
O núcleo de apoio educativo é composto por docentes de diferentes disciplinas, designados
pela diretora, de acordo com as propostas de apoio necessário apresentadas pelos conselhos de
turma.
4.2. Competências
4.2.1. A orientação e coordenação pedagógicas ficam a cargo dos coordenadores de
departamento e dos coordenadores de ciclo.
4.2.2. Compete a cada um dos docentes recrutados para o apoio educativo articular com o
docente responsável pelas aulas regulares da disciplina/turma, no que toca às dificuldades
diagnosticadas, em cada aluno, e às atividades/estratégias a implementar, criando uma dinâmica,
capaz de conduzir aos objetivos pré-definidos.
4.2.3. Cada um dos docentes recrutados para o apoio educativo deve elaborar um relatório
das atividades desenvolvidas, trimestral e no final do ano letivo, a entregar ao professor titular de
turma ou diretor de turma, antes da realização das reuniões de avaliação.
4.2.4. Os coordenadores de ciclo elaboram relatório trimestral a apresentar ao conselho
pedagógico.

4.3. Público-alvo
Os alunos são abrangidos pela seguinte ordem de prioridade:
a) alunos oriundos do estrangeiro;
b) turmas cujos programas não foram cumpridos nos seus conteúdos essenciais;
c) alunos indicados no final do ano letivo transato;
d) alunos vindos do 1º ciclo com referências específicas;
e) alunos com dificuldades detetadas no 1º ou 2º período.
4.4. Constituição das Turmas
4.4.1. Apoio individualizado para alunos com deficiência, para alunos vindos do estrangeiro
ou para alunos com necessidade de compensação resultante de alteração de currículo;
4.4.2. Turmas completas, quando se trate de cumprimento integral de programas;
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4.4.3. Turmas com um máximo de 15 elementos, nas situações expressas no ponto 4.3.
4.5. Funcionamento
O apoio educativo funciona no horário extracurricular do aluno/da turma, privilegiando-se a
quarta-feira de tarde.
No 1º ciclo o apoio educativo funciona no horário curricular do aluno.
4.6. Regime de frequência
4.6.1. A integração do aluno carece de autorização do encarregado de educação e a
frequência é obrigatória.
4.6.2. A assiduidade dos alunos é acompanhada pelos diretores de turma, em ligação estreita
com os encarregados de educação.
4.6.3. O aluno deixará de frequentar o apoio educativo, caso exceda 6 faltas injustificadas e
caso assim o entenda o conselho de turma.

5. SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
5.1. Objeto e âmbito
O Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho “estabelece os princípios e as normas que garantem
a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades
de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de
aprendizagem e na vida da comunidade educativa” (n.º 1 do artigo 1.º).
5. 2. Funcionamento/Organização – Equipa Multidisciplinar de apoio à Educação Inclusiva
5.2.1. Os recursos humanos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão são:
a) Os docentes de educação especial;
b) Os técnicos especializados;
c) Os assistentes operacionais, preferencialmente com formação específica
5.2.2. Em cada escola /agrupamento é constituída uma equipa multidisciplinar de apoio à
educação Inclusiva, composta por elementos permanentes e por elementos variáveis.
São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:
a) Um dos docentes que coadjuva o diretor;
b) Um docente de educação especial;
c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de
diferentes níveis de educação e ensino;
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d) Um psicólogo.
5.2.3. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar:
o docente titular de grupo/turma ou o diretor de turma do aluno, consoante o caso, outros docentes
do aluno, técnicos do centro de recurso para a inclusão (CRI) e outros técnicos que intervêm com o
aluno.
5.2.4. Cabe ao diretor designar:
a) Os elementos permanentes;
b) O coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar;
c) O local de funcionamento.
5.2.5. Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar:
a) Identificar os elementos variáveis referidos no n.º 4 do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de
julho;
b) Convocar os membros da equipa para as reuniões;
c) Dirigir os trabalhos;
d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais ou
encarregados de educação nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho,
consensualizando respostas para as questões que se coloquem.
5.2.6. Compete à equipa multidisciplinar:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;
b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas d e suporte à aprendizagem;
d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas
inclusivas;
e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º
54/2018 de 6 de julho e, se aplicável, o programa educativo individual e o plano individual de
transição previstos, respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º do referido decreto;
f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.

CAPÍTULO VII – OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS
1. Associação de Estudantes
1.1. Identificação
1.1.1. A associação de estudantes do Agrupamento de Escolas de Mesão Frio é a
organização representativa dos alunos do agrupamento, regendo-se por estatutos aprovados em
assembleia geral e publicados em Diário da República nº 165, de 20 de julho de 1998, III Série
(pág. 15282-35) e na Lei nº 23/2006, de 23 de junho, constituindo-se como órgão privilegiado de
promoção e apoio a atividades culturais, científicas, recreativas e desportivas a realizar na escola.
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1.1.2. Os demais órgãos da escola apoiarão dentro do possível, as suas realizações e
auscultá-la-ão sempre que achem útil e necessário ou se tal procedimento derive de imperativo
legal.
1.1.3. Todos os estudantes têm o direito de participar na vida associativa, incluindo o de
eleger e ser eleito para os corpos diretivos e ser nomeado para cargos associativos.
1.1.4. A associação de estudantes não é submissa a partidos políticos, organizações estatais
ou a quaisquer outras organizações que, pelo seu caráter, impliquem a perda de independência dos
estudantes ou dos seus órgãos representativos.
1.1.5. Goza de autonomia na revisão dos respetivos estatutos, na elaboração de normas
internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na gestão e administração do respetivo património,
na elaboração dos planos de atividades, no respeito pela lei e pelos princípios da liberdade, da
democraticidade e da representatividade.
1.2. Instalações
1.2.1. A associação dispõe de instalações próprias cedidas pelo diretor, sendo por ela gerida
de forma a prosseguir o desenvolvimento das suas atividades, cabendo-lhe zelar pelo seu bom
funcionamento.
1.2.2. A associação tem a sua sede na Escola E.B.2,3/S. Professor António da Natividade, no
gabinete do pavilhão de aulas 01.
1.3. Objetivos
1.3.1. São objetivos da associação de estudantes, para além de outros que venham a ser
definidos pelos órgãos da associação ou através do programa pelo qual forem eleitos, os seguintes:
a) representar os estudantes e defender os seus interesses;
b) promover a formação cívica, física cultural e científica dos seus membros;
c) estabelecer a ligação da escola e dos seus associados à realidade socioeconómica do país;
d) defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
e) cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais ou estrangeiros, cujos princípios
não contrariem os aqui definidos;
f) desencadear anualmente o processo eleitoral.
1.4. Direitos
1.4.1. A associação de estudantes tem, entre outros, os seguintes direitos consagrados na lei:
a) obter informação regular sobre a legislação publicada referente ao seu grau de ensino;
b) intervir e organizar as atividades complemento curricular e do desporto escolar;
c) colaborar na gestão dos espaços de convívio e de desporto;
d) ser consultada pelo órgão de gestão em matéria de projeto educativo do agrupamento,
regulamento interno, plano anual de atividades, projeto de combate ao insucesso escolar, avaliação
e ação social escolar.
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1.4.2. Os dirigentes associativos, no período de duração do seu mandato, gozam dos
seguintes direitos:
a) direitos à relevação de faltas às aulas motivadas pela comparência em reuniões dos órgãos
a que pertençam, no caso de estas coincidirem com o horário letivo;
b) direito à relevação de faltas às aulas motivadas pela comparência em atos de manifesto
interesse associativo;
c) no âmbito do ensino secundário, a relevação de faltas nos termos do número anterior não
pode exceder o dobro do número de aulas semanal a cada disciplina;
d) a relevação das faltas depende da apresentação ao órgão de gestão de documento
comprovativo da comparência atividades previstas nas alíneas a) e b);
e) compete à diretora do agrupamento decidir, no prazo máximo de 15 dias, contados a
partir da entrega do documento previsto na alínea anterior, acerca dos fundamentos invocados, para
efeitos da relevação das faltas.
1.5. Deveres
1.5.1. É dever da associação de estudantes manter uma adequada organização contabilística,
sendo os elementos dos seus órgãos diretivos solidariamente responsáveis pela administração dos
bens e património da associação.
1.5.2. Os órgãos diretivos da associação darão obrigatoriamente publicidade ao relatório de
contas, ma moodle do agrupamento, antes do final do seu mandato.

2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
2.1. Identificação
2.1.1. A associação de pais e encarregados de educação do agrupamento de escolas de
Mesão Frio é a organização representativa dos pais e encarregados de educação dos alunos deste
Agrupamento, regendo-se por estatutos próprios.
2.1.2. A associação de pais e encarregados de educação é um parceiro imprescindível na
ação educativa.
2.1.3. A associação de pais goza de autonomia na elaboração e aprovação dos respetivos
estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus corpos sociais, na gestão e administração do
seu património próprio, na elaboração do plano de atividades.
2.2. Objetivos
A associação de pais visa defender e promover os interesses dos seus membros em tudo
quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos, alunos do agrupamento.
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2.3. Constituição
2.3.1. Os pais e encarregados de educação constituem-se em associação de pais e têm os
respetivos estatutos aprovados. Constituem a respetiva associação 13 pais e encarregados de
educação, distribuídos nos seguintes órgãos – assembleia geral, direção e conselho fiscal.
2.4. Instalações
2.4.1. A associação de pais considera a escola E.B.2,3/S Professor António da Natividade
como a sua sede.
2.4.2. O órgão de gestão atribui à associação de pais a sala de reuniões para a mesma reunir.
2.4.3. O órgão de gestão disponibiliza um placard para afixação de documentação de
interesse à associação, no pavilhão social da escola E.B.2,3/S.
2.4.4. Fica a associação responsável por eventuais danos que possam decorrer da utilização
das instalações.
2.5. Funcionamento
2.5.1. O funcionamento da associação de pais rege-se por estatutos próprios e pela Lei nº
29/2006, de 4 de julho.
2.5.2. No início de cada ano letivo, a associação comunica ao órgão de gestão o dia e hora
da sua reunião ordinária.
2.5.3. A associação deve solicitar ao órgão de gestão a autorização para utilizar as
instalações, com uma antecedência mínima de 5 dias úteis.
2.6. Direitos
A associação tem, entre outros, os seguintes direitos consagrados na lei:
a) participar nos órgãos pedagógicos do agrupamento;
b) participar na política educativa do agrupamento;
c) participar na administração e gestão do agrupamento;
d) reunir com os órgãos de administração e gestão para acompanhar a participação dos pais
nas atividades do agrupamento;
e) beneficiar de apoio documental a facultar pelo agrupamento;
f) participar na organização das atividades de complemento curricular, de desporto escolar e
de ligação escola-meio;
g) utilizar a sala 12 da escola E.B.2,3/S para reuniões;
h) utilizar o placard do pavilhão social destinado à documentação de interesse da associação.
2.7. Deveres
São deveres da associação:
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a) colaborar com todos os órgãos do agrupamento, no sentido de manter o seu bom
funcionamento;
b) promover, junto dos seus associados, a adequada utilização dos serviços e recursos
educativos.

3. ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE APOIO
Consideram-se estruturas de apoio à atividade escolar ou complemento curricular as
seguintes:
a) serviços de administração escolar;
b) biblioteca;
c) serviço de ação social escolar;
d) cantina;
e) bufete;
f) salas específicas;
g) pavilhão gimnodesportivo;
h) material audiovisual;
i) cacifos;
j) papelaria;
k) reprografia;
l) portaria;
m) piscina;
n) telefone;
o) transportes escolares;
3.1. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
3.1.1. Competências
Compete aos serviços de administração escolar:
a) cumprir todas as disposições e tarefas previstas na lei para o bom funcionamento dos
serviços;
b) atender e informar corretamente todos quantos se lhe dirijam;
c) receber e entregar ao tesoureiro as verbas apuradas nos setores/atividades do
agrupamento;
d) adquirir nos termos da lei, e depois de autorizados pelo conselho administrativo, os
materiais, equipamentos e serviços requisitados pelos diversos setores do agrupamento;
e) expor em local público normas para preenchimento de documentos;
f) executar e fornecer aos diversos setores os impressos de requisição a que se refere o
presente regulamento;
g) aceitar e encaminhar os impressos de justificação de faltas dos professores e funcionários;
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h) enviar a correspondência entre a comunidade escolar e o exterior;
i) encaminhar a correspondência recebida para os respetivos destinatários;
j) manter inviolável a correspondência que não seja oficial;
k) abrir a correspondência oficial e submetê-la a despacho da diretora;
l) prestar assistência administrativa à associação de pais e encarregados de educação;
m) manter atualizados dossiês com legislação e normas aplicadas ao processo educativo e
aos seus agentes, de forma a serem consultados fácil e rapidamente;
n) manter atualizado o inventário dos equipamentos sob sua responsabilidade.
3.1.1.1. Cabe ao chefe do pessoal dos serviços administrativos distribuir as diferentes tarefas
previstas por lei, pelos vários técnicos administrativos e submeter a referida distribuição a despacho
do órgão de gestão.

3.1.2. Horário de funcionamento
3.1.2.1. O horário de funcionamento é das 9:00 horas às 17:30 horas.
3.1.2.2. O atendimento ao público é feito das 9:00 horas às 17:00 horas.
3.1.2.3. Este horário está afixado em local visível, junto das respetivas instalações.
3.2. BIBLIOTECA ESCOLAR
3.2.1. Objeto e âmbito
3.2.1.1. A biblioteca escolar (BE) é um serviço orientado para o sucesso educativo,
formação pessoal, cultural e educativa com vista à formação dos membros da comunidade educativa
ao nível das literacias (da informação, dos média e da leitura) e à aprendizagem ao longo da vida.
3.2.1.2. A sua ação estabelece-se enquanto polo de dinamização informacional da
comunidade educativa através da seleção, organização e disponibilização de recursos documentais
para apoio a atividades curriculares, não curriculares e de lazer.
3.2.1.3. É constituída por um conjunto de recursos adequados à realização dos seus
objetivos. Os recursos a gerir e disponibilizar são os físicos (instalações e equipamentos), os
humanos (docentes e não docentes) e os documentais (documentos impressos, audiovisuais e
digitais).
3.2.1.4. Apresenta-se como um centro de aprendizagens que coloca os recursos disponíveis,
em livre acesso, a toda a comunidade educativa e meio envolvente.
3.2.2. Princípios
3.2.2.1. Aplicar o conjunto de princípios e orientações que constituem a base concetual do
programa rede de bibliotecas escolares.
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3.2.2.2. Desenvolver a sua ação conforme o estabelecido no projeto educativo e as
orientações definidas pelos órgãos de gestão do Agrupamento.
3.2.2.3. Garantir o respeito pela privacidade dos dados de utilização da biblioteca escolar e
dos seus recursos.
3.2.2.4. Valorizar e contribuir para uma cultura de proteção dos direitos de autor e
propriedade intelectual.
3.2.3. Objetivos
3.2.3.1. Desenvolver e aprofundar, nos membros da comunidade educativa, uma cultura
cívica, científica, tecnológica e artística enquanto formas de estar e ser consciente e livre no mundo.
3.2.3.2. Proporcionar oportunidades de contato com informações, conhecimentos e
confronto de ideias, experiências e opiniões diversificadas.
3.2.3.3. Criar e desenvolver hábitos e gosto pela leitura, utilização das bibliotecas e
aprendizagem ao longo da vida.
3.2.3.4. Impulsionar a formação integral do indivíduo numa perspetiva interdisciplinar de
acordo com os objetivos e currículo da escola.
3.2.3.5. Contribuir para a promoção da inovação pedagógica e implementação de novas
modalidades na estruturação das situações de ensino/aprendizagem.
3.2.3.6. Apoiar a comunidade educativa na aprendizagem e na prática de competências de
literacia da informação, dos média e da leitura, visando a seleção, utilização e produção da
informação escrita, digital e multimédia.
3.2.3.7. Disponibilizar espaços e condições adequados à realização de atividades de estudo e
de lazer.
3.2.3.8. Dotar a escola de um fundo documental diversificado, atualizado, adequado às suas
necessidades e da comunidade educativa e organizado segundo normas técnicas normalizadas.
3.2.3.9. Dinamizar os registos de memória da escola e do meio envolvente, contribuindo
para reforçar a identidade da escola e da comunidade local.
3.2.3.10. Apoiar estratégias de ligação da escola à comunidade pelo estabelecimento de
parcerias com outras instituições.
3.2.4. Serviços
3.2.4.1. Seleção, gestão, tratamento técnico, preservação e disponibilização de fundo
documental adequado às diferentes necessidades da escola e seus utilizadores.
3.2.4.2. Empréstimo domiciliário de documentos aos membros da comunidade educativa.
3.2.4.3. Empréstimo interbibliotecas a instituições integrantes da RBE e Biblioteca
Municipal.
3.2.4.4. Apoio a atividades curriculares e extracurriculares.
3.2.4.5. Serviços de referência documental aos utilizadores da BE.
3.2.4.6. Disponibilização do catálogo do fundo documental para pesquisas online e
presencial.
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3.2.4.7. Acesso à internet, leitura de documentação impressa e digital.
3.2.4.8. Apoio e realização de eventos ligados à promoção das literacias.
3.2.4.9. Difusão do fundo documental através dos seus ambientes digitais (página do
Facebook e blogue).
3.2.4.10. Prestação de serviços e parcerias de acordo com protocolos que estabeleça ou a que
a escola venha a aderir.
3.2.5. Funcionamento
3.2.5.1. O funcionamento das BE é definido no documento “Normas de funcionamento da
BE” e segue os princípios e objetivos definidos neste regulamento.
3.2.5.2. O horário de funcionamento da biblioteca da escola sede é das 8:30h às 17:30h e no
centro escolar das 9:00h às 17:30h.
3.3. SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
A Ação Social Escolar (ASE) traduz-se num conjunto de medidas destinadas a garantir a
igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares a todos os alunos dos ensinos básico e
secundário, e a promover medidas de apoio socioeducativo destinadas aos alunos de agregados
familiares cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações financeiras.
a) Os serviços de ação social escolar são da responsabilidade da diretora com a colaboração
do assistente técnico que tem funções nessa área;
b) É da competência destes serviços apoiar todos os alunos carenciados a nível económico,
de forma a contribuir para o seu sucesso educativo.
c) Os alunos carenciados poderão usufruir de um suplemento alimentar, por proposta dos
conselhos de turma ou a pedido do encarregado de educação. A atribuição do mesmo será feita após
análise da situação por parte do diretor.
d) Durante as interrupções escolares do Natal e da Páscoa, o Agrupamento, que se encontra
integrado num território de intervenção prioritário, pode manter em funcionamento os serviços de
refeições escolares, com as mesmas condições de pagamento do restante ano letivo para os alunos
beneficiários da ação social escolar.
3.3.1. Funcionamento
O horário de funcionamento do serviço é das 9:00h às 17:30h. O atendimento ao público é
feito das 9:00 horas às 17:00 horas nos serviços administrativos.
3.3.2. Atribuições
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3.3.2.1. As medidas de apoio socioeducativo para o ensino básico e secundário constam de
despacho anual.
3.3.2.2. A atribuição dos complementos educativos é feita tendo em conta a apresentação da
declaração do escalão de abono de família.
3.3.3. Auxílios Económicos
3.3.3.1. Privilegiar-se-á os auxílios económicos através da alimentação escolar, de
material/equipamento escolar, visitas de estudo, atribuição da bolsa de mérito a alunos do ensino
secundário e outros apoios complementares.
De acordo com o escalão 1, 2, 3 que o aluno integra, é criada uma bolsa de manuais escolares a que
o aluno pode recorrer a título de empréstimo, de acordo com o estipulado no Despacho nº
5296/2017, de 16 de junho, retificado pelo Despacho nº 451/2017, que alteram o Despacho nº 8452A/2015 de 31 de julho.
3.3.3.2. O aluno pode recorrer à bolsa a título de empréstimo, devendo proceder à restituição
do manual atribuído no ano letivo transato, em bom estado de conservação, de acordo com o artigo
10º do referido despacho. No caso de não restituição ou a sua devolução em estado de conservação
que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, o professor deve comunicar
imediatamente esse facto à diretora do Agrupamento para os efeitos no disposto na Lei n.º 51/2012,
de 5 de setembro.
3.3.3.3. No caso do 1º ciclo, a gratuitidade dos manuais escolares é a prevista artigo 156.º da
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
3.3.3.4. Em caso de insucesso escolar, o aluno não beneficiará da comparticipação dos
manuais escolares, exceto no caso de adoção de novos manuais.
3.3.3.5. A atribuição dos auxílios económicos aos alunos do ensino secundário implica a
isenção do pagamento de propinas, taxas e imposto de selo, nos termos da legislação própria.
3.3.3.6. Aos alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo é fornecido diariamente o leite
escolar que, apesar de não ter caráter obrigatório, deve concretizar-se diariamente, no âmbito das
atividades pedagógicas relacionadas com a educação alimentar.

3.4. CANTINA
O fornecimento de refeições em refeitórios escolares visa assegurar uma alimentação equilibrada e
adequada às necessidades dos alunos e deve seguir as orientações previstas na Circular nº 3097 /
DGE / 2018.
3.4.1. Funcionamento
3.4.1.1. Podem utilizar a cantina os professores, funcionários e alunos do Agrupamento;
3.4.1.2. O horário de funcionamento da cantina está exposto em local visível, junto às suas
instalações;
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3.4.1.3. O período do fornecimento das refeições, na cantina da escola sede, é das 12:30h às
14:00 horas.
3.4.1.4. O período do fornecimento das refeições no centro escolar é das 12:00h às 13:30h.
3.4.1.5. O preço da refeição é estipulado anualmente por despacho ministerial. Não é
permitida a entrega de qualquer importância em dinheiro na cantina.
3.4.1.6. Na semana anterior, é exposta nas instalações da cantina e no local de reserva das
refeições, a ementa para essa semana e ainda disponibilizada no programa do GIAE.
3.4.1.7. A reserva da refeição pode ser feita online ou no quiosque junto ao bar dos alunos
até ao dia anterior ao fornecimento da mesma ou no próprio dia com pagamento de multa;
3.4.1.8. O acesso às refeições faz-se mediante a passagem do cartão no sensor, e só depois
de confirmada a existência de saldo é que tem autorização às mesmas.
3.4.1.9. A escola sede pode ainda fornecer aos alunos com menores recursos económicos,
dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, um suplemento alimentar constituído por
uma sandes e um copo de leite ou sumo, através da gestão socioeducativa do bufete ou de verbas
específicas para o efeito.
3.4.1.10. A entrada dos alunos na cantina faz-se de acordo com a lista das turmas afixada,
devendo os alunos cumprir com as seguintes normas:
a) aguardar ordeiramente até ao momento da entrada na cantina;
b) entrar na cantina ordenadamente;
c) passar o cartão eletrónico para saber se está ou não autorizado a almoçar;
d) manter-se na fila corretamente;
e) ocupar o seu lugar ordeiramente, sendo responsável pelos utensílios e equipamento;
f) no caso de danificar ou partir os utensílios, deverá restituir ou pagar o valor do mesmo;
g) usar um tom de voz moderado;
h) não ingerir bebidas ou alimentos que não sejam fornecidos na cantina.
3.4.1.11. Para assegurar a ordem necessária na cantina, serão destacados assistentes
operacionais.
3.4.1.12. No sentido de promover o princípio do não desperdício das refeições marcadas e
não consumidas pelos alunos, por razões imputáveis aos mesmos, serão observados os seguintes
procedimentos:
a) o diretor de turma deverá informar o encarregado de educação do incumprimento do
seu educando, sensibilizando-o para o prejuízo económico para o estado e em termos
alimentares para o aluno;
b) em caso de reincidência, o encarregado de educação deverá ser informado por escrito
e convocado, para um acompanhamento personalizado com o intuito de sanar a
situação de incumprimento;
c) no caso de nova reincidência, o encarregado de educação deverá pagar o valor real
da refeição;
3.4.1.13. No âmbito das medidas pedagógicas implementadas no Agrupamento de combate
ao desperdício, as refeições reservadas e não servidas poderão ser doadas à Santa Casa da
Misericórdia de Mesão Frio, após estabelecer parceria para o efeito.

3.5. BUFETE/BAR
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3.5.1. Funcionamento
3.5.1.1. O atendimento de alunos, professores e funcionários faz-se por ordem de chegada.
3.5.1.2. No ato da aquisição de bens e/ou serviços o utente terá de passar em primeiro lugar
o seu cartão, e só depois de confirmada a existência de saldo é que o operador do posto processa o
pedido.
3.5.1.3. Compete aos assistentes operacionais zelar pelo respeito das condições de higiene
do setor.
3.5.1.4. É obrigatório o uso de tenazes para manusear pão, bolos e outros alimentos
comercializados sem invólucro.
3.5.1.5. Os produtos alimentares comercializados obedecem às normas da circular nº
3/DSEEAS/DGE/2013
3.5.1.6. A venda de café está vedada a utentes de menor idade.
3.5.1.7. A tabela de preços, determinados de acordo com a circular nº 11/DGIDS/2007 de 15
de maio, será afixada em lugar bem visível, devendo refletir e apoiar hábitos alimentares saudáveis.
3.5.1.8. Os alimentos serão mantidos nas condições de higiene e conservação exigidas por
lei.
3.5.1.9. O horário de funcionamento é das 8:30h às 12h e das 14h às 17:30h.
3.6. SALAS ESPECÍFICAS
a) pavilhão gimnodesportivo;
b) o auditório;
c) o gabinete de apoio à comunidade educativa;
d) arquivo da biblioteca;
e) sala de educação musical;
f) sala de história e geografia;
g) sala de línguas;
h) sala de estudo;
i) laboratório de química;
j) laboratório de biologia;
k) sala de matemática;
l) sala de informática;
m) sala de educação visual;
n) sala de educação tecnológica.
o) gabinete do diretor de turma
3.6.1. Funcionamento
3.6.1.1. O equipamento específico destas salas bem como a sua inventariação e manutenção
está a cargo do diretor das referidas instalações, quando designado para o efeito.
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3.6.1.2. Estas salas não se destinam exclusivamente às disciplinas específicas, podendo
funcionar nelas todas as outras.
3.6.1.3. O equipamento referido só será facultado mediante requisição feita ao órgão de
gestão ou ao diretor das respetivas instalações.
3.6.1.4. Os regulamentos específicos das salas estarão afixados nos respetivos espaços e
arquivados nos serviços administrativos.

3.7. PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
3.7.1. Utilização das instalações
3.7.1.1. O pavilhão gimnodesportivo é destinado à realização de atividades curriculares de
educação física, de atividades de complemento curricular (desporto escolar) e de outras atividades,
desde que haja um prévio parecer favorável da diretora.
3.7.1.2. Nas aulas que decorrem no ginásio não é permitida a presença e/ou permanência de
alunos estranhos à turma, mesmo que estejam equipados.
3.7.1.3. Compete ao professor de educação física determinar o momento de entrada e saída
dos alunos do pavilhão gimnodesportivo e dos balneários.
3.7.1.4. Não é permitido comer e beber nas aulas, no ginásio e balneários.
3.7.1.5. Não é permitida a entrada de alunos no gabinete dos professores de educação física,
sem prévia autorização dos mesmos. No entanto, tal autorização deve revestir-se de um caráter de
exceção.
3.7.1.6. Os alunos devem evitar bater às portas do ginásio, aguardando, calmamente, que
estas sejam abertas.
3.7.1.7. Sempre que as aulas ocorrerem nos espaços desportivos ao ar livre, os alunos
estranhos às mesmas deverão abandonar os recintos.
3.7.2. Normas para os assistentes operacionais
Os assistentes operacionais destacados para o setor:
a) são responsáveis pela manutenção asseada, juntamente com os utilizadores, das
instalações e estruturas de apoio às atividades desportivas;
b) são responsáveis pela abertura, controlo e fecho do pavilhão e dos balneários;
c) não devem abandonar as instalações a não ser em serviço oficial;
d) devem estar vigilantes, no sentido de evitar situações anómalas, durante a permanência
dos alunos nos balneários;
e) ficam disponíveis para as tarefas de apoio aos professores, quer no interior do pavilhão
gimnodesportivo, quer nos espaços exteriores, assim que os alunos abandonem os balneários para
iniciarem as suas atividades;
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f) devem ajudar os professores, sempre que lhes seja solicitado, na montagem de material e
demais equipamentos pedagógicos;
g) recebem e devolvem o saco com os objetos de valor que lhes é entregue pelo aluno
responsável da turma.
3.7.2.1. Se as aulas decorrerem simultaneamente no interior do ginásio e nos espaços
exteriores, um dos assistentes operacionais apoiará as aulas a decorrer no exterior.
3.7.2.2. O assistente de apoio ao exterior deve, quando solicitado pelo professor, impedir a
circulação e permanência nos espaços exteriores junto ao pavilhão por parte dos alunos que não
estejam a ter aula de educação física.
3.7.2.3. A ocorrência de anomalias, quer nas instalações desportivas, quer em relação ao
material didático, quer entre alunos, devem ser comunicadas pelos assistentes operacionais, no
momento apropriado:
1º - ao professor responsável pela atividade;
2º - ao diretor de instalações;
3º - ao diretor.
3.7.3. Utilização do material desportivo
3.7.3.1. A utilização do material desportivo nunca pode ser feita sem a prévia autorização do
professor.
3.7.3.2. O material desportivo só pode ser utilizado nas aulas curriculares, nas atividades de
complemento curricular (desporto escolar) e noutras atividades desde que tenha um prévio parecer
favorável do departamento ou diretor de instalações.
3.7.3.3. Durante a aula, o professor é o principal responsável pela correta utilização do
material e no final da aula deve verificar se o material utilizado ficou devidamente arrumado.
3.7.3.4. O extravio ou a deterioração involuntária ou por negligência do material desportivo
deverá ser comunicado num prazo máximo de 48 horas ao diretor de instalações.
3.7.4. Objetos de valor e acessórios
3.7.4.1. Todos e quaisquer acessórios contundentes e/ou objetos de valor (pulseiras, brincos,
anéis, relógios, …) que possam colocar em risco a integridade física dos alunos, deverão ser
retirados para a realização da aula e entregues ao assistente operacional, no início da mesma, depois
recolhidos para um saco, pelo aluno responsável para o efeito. O telemóvel deverá ser entregue no
início da aula ao docente, sendo devolvido ao aluno no final da aula.
A escola não se responsabiliza por qualquer perda ou dano do bem do aluno.
3.7.4.2. Este material é devolvido pelo assistente operacional ao aluno responsável no final
da aula, a quem compete proceder à sua distribuição pelos colegas.
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3.8. MATERIAL AUDIOVISUAL
3.8.1. Utilização do material audiovisual
3.8.1.1. Para a utilização do material audiovisual é necessário preencher uma requisição, a
fornecer pela escola, onde conste:
a) designação do equipamento a requisitar;
b) identificação do requisitante;
c) sala, data e hora da utilização;
d) data da requisição;
e) assinatura da requisição;
f) data e hora da devolução;
g) rubrica do assistente operacional responsável pelo setor.
3.8.1.2. A requisição do material audiovisual deve ser feita com 48 horas de antecedência.
3.8.1.3. Compete ao assistente operacional responsável pelo setor:
a) colocar o material requisitado no local solicitado;
b) recolher o material após a utilização;
c) explicar, sempre que solicitado pelo requisitante, o modo de funcionamento do aparelho;
d) requisitar os produtos necessários para manter funcionais os equipamentos;
e) inventariar as necessidades de reparação dos equipamentos;
f) informar o diretor das anomalias verificadas;
g) manter um arquivo com a duração de 2 anos letivos, das requisições efetuadas;
h) manter atualizado o inventário dos equipamentos sob a sua responsabilidade.
3.9. CACIFOS
3.9.1. O uso de cacifos da escola sede é facultado a todos os alunos, com prioridade do 2º
ciclo em relação ao 3º ciclo e este com prioridade em relação ao ensino secundário.
3.9.2. O processo de atribuição será coordenado pelos diretores de turma.
3.9.3. Cada cacifo servirá para guardar pertences de 2 alunos da mesma turma.
3.9.4. Cada grupo de 2 alunos deverá proceder à compra de 1 aloquete e, no mínimo, de 2
chaves.
3.9.5. A perda de qualquer chave e ou aloquete é da exclusiva responsabilidades dos utentes.
3.9.6. Aos utentes cabe o dever de respeitar a integridade dos cacifos, bem como mantê-los
em condições de higiene.
3.9.7. A utilização destes espaços está condicionada à guarda de material escolar.
3.9.8. O não cumprimento destas normas leva à suspensão do uso do respetivo cacifo até
final do ano letivo.
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3.10. PAPELARIA
3.10.1. Funcionamento
3.10.1.1. A papelaria funciona das 8:30h às 12h e das 14h às 17:30h. O horário encontra-se
exposto em local visível, junto às suas instalações.
3.10.1.2. Os alunos, professores e funcionários são atendidos por ordem de chegada.
3.10.1.3. No ato da aquisição de bens e/ou serviços o utente terá de passar em primeiro lugar
o seu cartão, e só depois de confirmada a existência de saldo é que o operador do posto processa o
pedido.
3.10.1.4. O preço dos produtos deve ser afixado em local acessível à comunidade escolar.
3.10.1.5. Na papelaria, vendem-se material escolar e impressos.
3.10.1.6. Deve existir uma ligação estreita entre o assistente operacional e o técnico da ação
social escolar responsável pela papelaria, de forma a garantir a existência e a qualidade dos
produtos.
3.10.1.7. Compete ao assistente operacional e ao técnico da ação social escolar zelar para
que sejam cumpridas estas determinações.
3.11. REPROGRAFIA
3.11.1. Funcionamento
3.11.1.1. O horário da reprografia é das 8:30h às 12h e das 14h às 17:30h, estando afixado
junto das instalações.
3.11.1.2. O preço da reprodução de originais deve ser afixado em local visível no interior da
reprografia.
3.11.1.3. Compete ao conselho administrativo estabelecer o preço unitário das fotocópias.
3.11.1.4. Apenas o funcionário deste setor é portador da chave da porta.
3.11.1.5. Qualquer documento a reproduzir deverá ser entregue com, pelo menos, 24 horas
de antecedência.
3.11.1.6. A reprodução de provas de avaliação e outro material para utilização nas aulas,
requisitada pelos professores, tem prioridade.
3.11.1.7. Todos os documentos serão fotocopiados em tamanho A4, frente e verso, salvo
pedido expresso em contrário, por parte dos requisitantes.
3.11.1.8. As fotocópias limitam-se a documentos reproduzidos em número inferior a 30
exemplares.
3.11.1.9. Reproduções que ultrapassem os 30 exemplares devem efetuar-se em duplicador.
3.11.1.10. O atendimento de docentes far-se-á sem a presença de alunos na reprografia,
quando solicitado expressamente pelos mesmos.
3.11.1.11. Os exemplares de documentos e provas de avaliação, quando em número superior
a uma folha, deverão ser agrafados pelo funcionário.
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3.11.1.12. Na reprografia deverá haver sempre uma tesoura, caneta, cola, fita-cola, régua e
corretor, de forma a poder corrigir-se qualquer falha.
3.11.1.13. Consideram-se serviços gratuitos, as fichas de avaliação e de trabalho destinadas
a alunos do ensino básico, ensino profissional, educação pré-escolar e 1º ciclo, assim como as fichas
de avaliação do ensino secundário.
3.11.1.14. No início do ano letivo será atribuído um plafom de fotocópias a cada docente,
tendo por base o número de alunos atribuído.
3.12. PORTARIA
3.12.1. Funcionamento
3.12.1.1. Não é permitida a entrada no recinto escolar, de pessoas estranhas aos
estabelecimentos de ensino do agrupamento, sem que estas se identifiquem e indiquem o motivo da
sua vinda.
3.12.1.2. O acesso ao recinto escolar das escolas do agrupamento durante o horário letivo
escolar tem de estar supervisionado por um assistente operacional.

3.12.2. Compete ao Porteiro
3.12.2.1. Reconhecer os membros da comunidade escolar, os quais se devem fazer
acompanhar de um documento que permita uma rápida identificação (cartão eletrónico de
estudante, cartão de funcionário).
3.12.2.2. Registar a identificação do visitante no livro de registos próprio.
3.12.2.3. Impedir o acesso a pessoas que não possam cumprir o acima determinado ou que,
pelo seu porte, conduta e despropósito possam perturbar o funcionamento da escola.
3.12.2.4. Informar corretamente todos quantos se lhe dirijam.
3.12.2.5. Não permitir a entrada de qualquer viatura no recinto escolar, exceto para cargas e
descargas que, pela sua natureza, não possam ser efetuadas de outro modo, ambulâncias, guarda
nacional republicana e bombeiros voluntários.
3.12.2.6. Certificar-se que os utentes da escola passam o cartão eletrónico à entrada e à saída
do recinto escolar.
3.12.2.7. Obstar a saída do recinto escolar aos alunos que frequentem o ensino básico e
secundário, salvo com autorização escrita do encarregado de educação.
3.12.2.8. Exigir e verificar a autorização de saída dos alunos que se encontra no cartão
eletrónico do aluno ou na caderneta e confrontar com os seus registos;
3.12.2.9. Arquivar fotocópia da autorização num dossiê criado para o efeito.
3.12.2.10. Garantir um clima de segurança a todos os que se encontram na instituição.
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3.13. PISCINA
A piscina, pertencente à Câmara Municipal de Mesão Frio, poderá ser utilizada pelos alunos
do Agrupamento, mediante protocolo estabelecido entre a mesma e o Agrupamento.
3.13.1. Funcionamento
3.13.1.1. A utilização da piscina obedece a regras específicas estipuladas por regulamento
próprio, afixado nas referidas instalações.
3.13.1.2. Durante o período de utilização escolar, a responsabilidade pelas situações que
ocorrerem ou emergirem, será de inteira responsabilidade da escola.
3.13.1.3. Excetuam-se do número anterior as ocorrências provenientes do deficiente
funcionamento e manutenção das instalações.

3.14. TELEFONE
3.14.1. Serviço de telefone
3.14.1.1. O serviço de telefone destina-se primordialmente a efetuar chamadas oficiais dos
estabelecimentos de ensino do Agrupamento.
3.14.1.2. São consideradas chamadas oficiais as que são efetuadas com conhecimento da
diretora ou da coordenadora de estabelecimento.
3.14.1.3. Na escola sede do Agrupamento, o funcionário deste setor deve:
a) atender e informar corretamente;
b) registar todas as chamadas efetuadas, em impresso próprio;
c) permanecer no seu posto de trabalho, só o podendo abandonar mediante autorização do
diretor ou encarregado dos assistentes operacionais.
3.14.1.4. O serviço de telefone na escola sede é assegurado diariamente das 8.30h às 18.30h.
No centro escolar funciona durante o horário de funcionamento do respetivo estabelecimento de
ensino.

3.15. TRANSPORTES ESCOLARES
3.15.1. Os transportes escolares são da competência da autarquia local.
3.15.2. Antes do início do ano letivo, a diretora realiza uma reunião com o representante da
autarquia, no sentido de analisarem a rede de transportes escolares e assegurarem o seu bom
funcionamento.
3.15.3. O regulamento dos transportes escolares deverá ser do conhecimento de todos os
seus utilizadores e é adquirido nos serviços de administração escolar.
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3.15.4. Os alunos com plano individual de transição, organizado nos termos nos termos do
Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, têm direito ao transporte, sendo o custo da responsabilidade
do Ministério da Educação, Despacho nº 5296/2917 de 16 de junho.
3.16. REGULAMENTOS ESPECÍFICOS
3.16.1. Algumas das estruturas mencionadas anteriormente têm regulamento próprio afixado
nas respetivas instalações, o qual define o modo de funcionamento e as condições em que as
mesmas poderão ser utilizadas.
3.16.2. O regulamento é elaborado pelo responsável das respetivas instalações e pela
diretora, e respeitando os seguintes princípios:
a) as instalações e os equipamentos devem ser utilizados prioritariamente para as atividades
e os grupos disciplinares a que estão destinados;
b) sem prejuízo do estabelecido na alínea anterior, as instalações e os equipamentos poderão
ser utilizados para outras atividades de caráter pedagógico, mediante autorização da diretora, ouvido
o coordenador de departamento.
3.16.3. A diretora pode alugar as instalações e os equipamentos, desde que tal não
prejudique as atividades escolares.
3.17. INSTALAÇÕES DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento é constituído pela escola EB2,3/S Professor António da Natividade e pelo
Centro Escolar.
3.17.1. A escola EB2,3/S Professor António da Natividade, escola sede, é constituída por
quatro blocos:
a) pavilhão social;
b) pavilhão de aulas 01;
c) pavilhão de aulas 02;
d) pavilhão gimnodesportivo.
3.17.1.1. Composição do pavilhão social
3.17.1.1.1. No rés-do-chão do pavilhão social situam-se os serviços administrativos, o
gabinete da diretora, o P.B.X., o polivalente, o palco, a papelaria e reprografia, o bar, a cantina, a
cozinha, gabinete da psicóloga, o gabinete da equipa PIICE e sala 02, que funciona como espaço da
Animação Social.
3.17.1.1.2. No primeiro andar encontra-se situada a sala dos professores, o bar dos
professores, sala de reuniões e WC dos professores.
3.17.1.1.3. O polivalente destina-se à ocupação dos tempos livres dos alunos, dispondo para
tal de alguns meios inerentes à concretização de atividades lúdicas.
3.17.1.2. Composição do pavilhão de aulas 01
3.17.1.2.1. Neste pavilhão que é constituído por 2 pisos, situa-se:
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a) o auditório;
b) o gabinete de apoio à comunidade educativa;
c) arquivo da biblioteca;
d) sala de educação musical (sala 01);
e) sala de história e geografia (sala 02);
f) sala de estudo do ensino secundário (sala 03);
g) laboratório de química (sala 04);
h) laboratório de biologia (sala 05);
i) sala de matemática (sala 07);
j) sala de informática (sala 08);
k) sala do futuro (sala 06);
l) 1 elevador de escada para transporte de cadeiras de rodas.
m) 3 WC para alunos (M/F e com NEE);
n) biblioteca;
o) arrecadação de materiais e acessórios dos assistentes operacionais;
3.17.1.3. Composição do pavilhão de aulas 02
3.17.1.3.1. Neste pavilhão que é constituído por 3 pisos, funcionam 23 salas de aula, sendo:
a) 13 salas normais;
b) 1 salas específicas das disciplinas de educação visual e educação tecnológica (sala 12);
c) 1 de educação visual (sala 27);
d) 1 de educação musical (sala 34);
e) 2 salas de informática (salas 13 e 14);
f) 1 laboratório de biologia e química (salas 11);
g) 1 sala de ciências naturais/geologia (sala 25);
h) 1 laboratório de ciências físico-químicas (sala 22);
i) 1 sala de biologia/ciências naturais (sala 23);
j) 1 gabinete de diretores de turma;
k) 1 gabinete da coordenadora do Programa TEIP
l) 2 WC para alunos (M/F);
m) 1 saleta de arquivo.
n) 1 sala de estudo

3.17.1.4. Composição do Pavilhão Gimnodesportivo
a) 1 ginásio;
b) 2 balneários (M/F);
c) 1 sala para professores com W. C.;
d) 1 sala para funcionários com W. C.;
e) 2 arrecadações de material interior e exterior;
3.17.2. O Centro Escolar é constituído por 3 pisos: A, B e 0.
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3.17.2.1. No piso A existem 7 salas de aula destinadas à educação pré-escolar, 1 sala de
trabalho com arrecadação e WC para professores, 1 sala de funcionários e 5 WC para alunos (2
femininos, 2 masculinos e 1 para deficientes).
3.17.2.2. No piso B existem 8 salas de aula destinadas ao 1º ciclo, 1 sala de trabalho com
arrecadação e WC para professores, 1 sala de funcionários, 2 arrecadações de material pedagógico e
de desgaste e 5 WC para alunos (2 femininos, 2 masculinos e 1 para deficientes).
3.17.2.3. No piso 0 existem os seguintes espaços comuns:
a) portaria/receção;
b) biblioteca;
c) pavilhão social;
d) 2 elevadores para deficientes;
e) refeitório;
f) cozinha com despensa;
g) 3 WC para alunos (M/F e deficientes);
h) 2 WC com chuveiro para funcionários;
i) sala de professores;
j) o gabinete de coordenação de estabelecimento;
k) o gabinete de psicologia;
l) o gabinete para a associação de pais;
m) 2 WC para professores (F/M);
n) ginásio com 4 balneários (2 para os alunos (M/F) com respetivos WC, 1 para deficientes e
1 para professores);
o) 4 arrecadações de material pedagógico e de desgaste;
Na área exterior ao edifício escolar existem:
a) 2 monta-cargas;
b) 1 despensa;
c) 1 campo de jogos pavimentado;
d) 1 parque infantil;
e) diversas zonas ajardinadas
3.18. CARTÃO ELETRÓNICO
3.18.1. O cartão eletrónico é utilizado para pagamento do serviço de bufete, papelaria,
reprografia e serviços administrativos.
3.18.2. O carregamento do cartão é efetuado na papelaria existindo um valor mínimo – 3€.
3.18.3. No ato da aquisição de bens e/ou serviços o utente terá de passar em primeiro lugar o
seu cartão, e só depois de confirmada a existência de saldo é que o operador do posto processa o
pedido.
3.18.4. O utente deverá adquirir/reservar a sua senha de refeição no quiosque junto ao bar
dos alunos (no próprio dia até às 11:00h – com pagamento de multa). Poderá reservar a senha de
refeição para toda a semana se assim o entender. A reserva de senha poderá ainda ser efetuada via
internet (através do link existente na plataforma moodle do Agrupamento) e mediante senha de
autenticação do utilizador. Para efetuar esta operação on-line, é preciso ter saldo no cartão.
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3.18.5. Em caso algum serão deixados cartões dos utentes à guarda dos operadores dos
postos (bufete, bar dos professores, papelaria, reprografia, cantina). O utente é inteiramente
responsável pelo cartão que lhe foi atribuído.
3.18.6. No final do ano letivo, caso exista saldo no cartão, o utente poderá solicitar que esse
saldo transite para o ano letivo seguinte ou, caso assim o deseje, levantar o saldo existente nos
Serviços de Administração Escolar até um prazo máximo de 60 dias a contar do dia 31 de julho de
cada ano letivo.
3.18.7. O utente deverá ser responsável pela conservação do cartão eletrónico. Em caso de
perda e/ou danos do cartão eletrónico, o custo para sua substituição será suportado pelo utente,
sendo o seu valor unitário de 6€ (seis euros).
CAPÍTULO VIII – DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE
EDUCATIVA
Todos os membros da comunidade educativa gozam de direitos e deveres, enquanto
membros de uma instituição escolar, nomeadamente alunos, professores e funcionários. Qualquer
tipo de dados identificativos, nos mais variados formatos (fotografia, vídeo, registo áudio, email e
outros) apenas poderá ser usado para fins académicos e mediante autorização prévia do diretor do
agrupamento.
A regulamentação interna de disponibilização de dados pessoais obedece ao inscrito na
Deliberação nº 1495/2016 de 6 de setembro e encontra-se em anexo ao Regulamento Interno.
(Anexo III)
1. Alunos
DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS (LEI Nº 51/2012 DE 5 DE SETEMBRO)
VALORES NACIONAIS E CULTURAIS
No desenvolvimento dos valores nacionais e de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os
valores da pessoa humana, da democracia, do exercício responsável, da liberdade individual e da
identidade nacional, o aluno tem o direito e o dever de conhecer e respeitar ativamente os valores e
os princípios fundamentais inscritos na Constituição da República Portuguesa, a bandeira e o hino,
enquanto símbolos nacionais, a declaração universal dos direitos do homem, a convenção europeia
dos direitos do homem e a convenção sobre os direitos da criança, enquanto matriz de valores e
princípios de afirmação da humanidade.
1.1. Direitos específicos dos alunos
a) ser tratado com respeito por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo ser
discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, condição
económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;
Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio
Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

– Pág. 76 / 126

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

b) usufruir do ensino e de uma educação de qualidade, em condições de igualdade de
oportunidades de acesso;
c) usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o seu
pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, 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;
e) ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado,
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 apoios concretos que lhe
permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que
dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino;
h) beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às
suas aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços
especializados de apoio educativo;
i) usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o
mérito;
j) ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral;
k) ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido
ou manifestada no decorrer das atividades escolares;
l) ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo
individual, de natureza pessoal ou familiar;
m) participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de
administração e 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;
o) apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos
professores, diretores de turma e órgãos de gestão 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;
q) ser informado sobre o regulamento interno da escola e sobre todos os assuntos que
justificadamente sejam do seu interesse, como o plano de estudos ou curso, o programa e objetivos
essenciais de cada disciplina e os processos e critérios de avaliação, matrículas, abono de família e
apoios socioeducativos, as normas de segurança, e em geral sobre todas as atividades relativas ao
projeto educativo da escola;
r) ser informado dos processos e critérios de avaliação, gerais e específicos, das áreas
curriculares em que está inscrito;
s) participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e
heteroavaliação;
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t) ser informado acerca das cotações atribuídas às questões, em qualquer instrumento de
avaliação, resultantes da aplicação dos critérios específicos, mediante solicitação do aluno;
u) beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações de
ausência devidamente justificada às atividades escolares.
v) participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento
interno.
1.1.1. O direito à educação e a aprendizagens bem-sucedidas compreende, para cada aluno,
as seguintes garantias de equidade:
a) beneficiar de ações de discriminação positiva no âmbito dos serviços de ação social
escolar;
b) beneficiar de atividades e medidas de apoio específicas, designadamente no âmbito de
intervenção dos serviços de psicologia e orientação escolar e vocacional;
c) beneficiar de apoios educativos adequados às suas necessidades educativas.
1.1.2. Direito à representação:
1.1.2.1. Os alunos têm o direito de participar na vida da escola nos termos fixados no regime
de autonomia, administração e gestão.
1.1.2.2. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos, são representados pela
associação de estudantes, pelo delegado ou subdelegado da respetiva turma e pela assembleia de
delegados de turma, nos termos da lei.
1.1.2.3. A associação de estudantes, e os representantes dos alunos nos órgãos de direção da
escola têm o direito de solicitar ao diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias
relacionadas com o funcionamento da escola.
1.1.2.4. O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de
reuniões da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas.
1.1.2.5. 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 e encarregados de
educação dos alunos da turma na reunião referida no número anterior.
1.1.2.6. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas
da escola a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos 2 anos escolares, medida disciplinar
sancionatória superior à de repreensão registada ou sejam, ou tenham sido nos últimos dois anos
escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de
escolaridade por excesso grave de faltas.
1.2. Deveres específicos dos alunos
A realização de uma escolaridade bem-sucedida, numa perspetiva de formação integral do
cidadão, implica a responsabilização do aluno enquanto elemento nuclear da comunidade educativa
assim como a assunção dos seguintes deveres:
a) estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral;
b) seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;
c) ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito
das atividades escolares. O dever de assiduidade implica para o aluno, quer a presença na sala de
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aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual
e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino;
d) tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa;
e) ser solidário e leal para com os elementos da comunidade educativa;
f) respeitar a autoridades e as instruções dos professores e pessoal não docente, dentro e fora
da sala de aula;
g) contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de
todos os alunos;
h) participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como
nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;
i) respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa;
j) prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo
com as circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos;
k) zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário
e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos;
l) respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
m) permanecer na escola durante o seu horário a não ser que a direção ou o encarregado de
educação conceda autorização noutro sentido;
n) eleger no início de cada ano letivo o delegado e subdelegado de turma e prestar-lhes toda
a colaboração;
o) conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da
escola e o regulamento interno da mesma, subscrevendo a declaração anual de aceitação do mesmo
e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
p) não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas
alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;
q) não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de,
objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar
danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros;
r) não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, como telemóveis, aplicações
informáticas nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões para as
quais foi convocado, salvo se a sua utilização esteja diretamente relacionada com as atividades a
desenvolver e seja expressamente autorizado pelo professor. Os telemóveis devem ser colocados na
secretária do professor no início da aula. No caso de não cumprimento, os mesmos serão retirados
na aula pelo professor e entregues na direção com a respetiva comunicação, para serem devolvidos
aos encarregados de educação;
s) não captar sons ou imagens sem autorização prévia dos professores, do diretor ou de
qualquer membro da comunidade escolar cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar
registada;
t) não difundir, na escola ou fora, nomeadamente via internet ou através de outros meios de
comunicação, sons ou imagens captadas na escola, sem autorização do diretor;
u) respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
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
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aos prejuízos causados. Na impossibilidade de apuramento do verdadeiro responsável, em virtude
do encobrimento da turma ou grupo de alunos, serão estes os responsáveis pela indemnização,
desde que se tenha averiguado e provado que o ato se praticou naquele momento e na presença
desse grupo de alunos;
w) cuidar da sua higiene pessoal, apresentando-se, na escola, com vestuário que se revele
adequado, em função da sua idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades
escolares;
x) ser diariamente portador do cartão de estudante e da caderneta escolar, apresentando-os
sempre que seja requerido pelas autoridades escolares;
y) ao toque de entrada, os alunos deverão dirigir-se de imediato à sala de aula e aí aguardar,
de forma ordeira, a chegada do professor;
z) não permanecer nos corredores nos tempos destinados às aulas, exceto em casos
justificáveis e que devem ser apresentados ao funcionário do piso;
aa) apenas permanecer dentro da sala de aula com a presença de um professor ou assistente
operacional;
bb) apresentar-se na sala de aula para uma participação ativa, com o material didático
indispensável indicado pelo respetivo professor. O não cumprimento deste dever refletir-se-á na
avaliação do aluno;
cc) circular nos corredores da escola sem gritar, correr, empurrar ou ter outras atitudes que
perturbem o bom funcionamento das atividades escolares;
dd) respeitar o direito à educação e ensino dos outros alunos;
ee) não entrar na sala dos professores a não ser com autorização e por razões devidamente
justificadas;
ff) quando entrarem na sala de aula e notarem qualquer dano ou deficiência no equipamento
desta devem informar o professor de imediato;
gg) justificar as faltas de acordo com a legislação em vigor;
hh) utilizar devidamente as instalações e suas funções, não saltando, por exemplo, o
gradeamento para entrar no estabelecimento de ensino;
ii) ter atitudes e comportamentos adequados ao bom funcionamento das atividades letivas
(estar atento à explicação do professor; não mastigar pastilha elástica na sala de aula; não comer
nem beber na sala de aula, sem autorização prévia do professor; cumprir as regras definidas pelo
professor dentro da sala de aula; ocupar sempre o lugar que lhe for destinado pelo professor; deixar
a sala arrumada e limpa antes de sair);
jj) seguir as orientações das docentes relativas ao seu processo de ensino-aprendizagem,
nomeadamente (realizar as tarefas que lhe forem atribuídas pelos professores; empenhar-se na
construção das aprendizagens; participar nos vários momentos de avaliação e fazer a autoavaliação
intermédia/final de cada período; não praticar qualquer ato ilícito).

1.3. PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO
1.3.1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar,
sendo devolvido aos pais ou encarregado de educação ou ao aluno maior de idade, no termo da
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escolaridade obrigatória. O processo individual dos alunos do ensino profissional, que terminam o
12º Ano, deverá ficar guardado no Agrupamento por um período de 6 anos para efeitos de uma
auditoria financeira no âmbito dos projetos financiados pelo Fundo Social Europeu.
1.3.2. O processo individual deverá conter informações relevantes do seu percurso
educativo, designadamente as relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares
aplicadas e seus efeitos. O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em
termos disciplinares.
1.3.3. Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados
de educação, quando aquele for menor, o professor titular da turma ou o diretor de turma, os
titulares dos órgãos de gestão e administração da escola e os funcionários afetos ao serviço de
gestão de alunos e da ação social escolar. Ao processo individual do aluno terão acesso, outros
intervenientes no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, quando devidamente
autorizados e de acordo com o previsto no estatuto do aluno.
1.3.4. O processo individual do aluno pode ser consultado nos serviços administrativos, no
horário de expediente, mediante autorização da diretora.
1.4. DEVER DE ASSIDUIDADE
1.4.1. Frequência e assiduidade
1.4.1.1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são
responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade e ainda pelo empenho no
cumprimento de todos os seus deveres, no âmbito das atividades escolares, na sala de aula e demais
locais, munido do material didático ou equipamento necessários, bem como uma atitude de
empenho intelectual e comportamental adequada ao processo de ensino, em função da sua idade.
1.4.1.2. A escolaridade obrigatória abrange os alunos desde os 6 aos 18 anos de idade.
1.4.1.3. No final do ano letivo em que os alunos perfazem 18 anos de idade cessa a
obrigatoriedade de frequência no ensino.
1.4.1.4. Constitui dever fundamental dos pais e encarregados de educação assegurar a
frequência assídua das aulas e de todas as outras atividades escolares por parte dos seus educandos.
1.4.1.5. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência
obrigatória.
1.4.1.6. As faltas ou as ausências referidas nos pontos anteriores são registadas no livro de
frequências ou de ponto, pelo professor titular de turma no 1º ciclo do ensino básico, ou pelos
professores das diversas disciplinas nos restantes níveis de ensino.

1.4.2. Frequência e assiduidade cursos profissionais
O regime de assiduidade dos cursos é presencial, pelo que implica a participação efetiva dos
alunos em todas as atividades letivas, bem como em outras, designadamente, períodos de estágio.
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1.4.2.1. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno/formando for
devidamente justificada, as atividades formativas são prolongadas, a fim de permitir o cumprimento
do número de horas estabelecido ou desenvolverem-se os mecanismos de recuperação necessários,
tendo em vista o cumprimento dos objetivos de formação inicialmente definidos;
1.4.2.2. Sempre que o aluno/formando esteja abrangido pelo regime da escolaridade
obrigatória, deverá frequentar o percurso iniciado até ao final do ano, ainda que tenha ultrapassado
o limite de faltas permitido.
1.4.3. Faltas
1.4.3.1. 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 e determina a marcação de falta.
1.4.3.2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas, quantos os tempos de
ausência do aluno.
1.4.3.3. A ordem de saída da sala de aula imposta ao aluno pelo professor no 2º, 3ºciclos e
secundário corresponde a 1 falta de presença injustificada. O aluno deve ser encaminhado para o
gabinete de apoio à comunidade educativa, acompanhado por um assistente operacional e com a
participação (documento oficial), documento preenchido no momento pelo professor da disciplina.
Deverá ser marcada falta no programa GIAE e entregue, por escrito, ao diretor de turma o registo da
ocorrência (documento oficial), no sentido de este tomar as diligências necessárias.
1.4.3.4. A partir da sexta falta injustificada às aulas de apoio educativo, o aluno é impedido
de frequentar as mesmas, com a concordância do conselho de turma, sendo o encarregado de
educação informado dessa decisão.
1.4.3.5. Não se marca falta ao aluno por participar em visitas de estudo, desporto escolar, ou
em outras atividades previstas e aprovadas no plano anual de atividades. Neste caso os professores
responsáveis entregarão ao diretor de turma, obrigatória e atempadamente, a lista dos alunos
participantes na atividade.
1.4.4. Faltas justificadas
Consideram-se justificadas as faltas:
a) por doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado da
educação ou pelo aluno quando maior de idade quando determinar um período inferior a 3 dias
úteis, ou por médico se determinar impedimento superior a 3 dias úteis;
b) por isolamento profilático determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que
coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;
c) por falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por
falecimento de familiar previsto no contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções
públicas;
d) por nascimento de irmão, durante o dia de nascimento e o dia imediatamente posterior;
e) para realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não
possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;
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f) por assistência na doença a membro do agregado familiar do aluno, 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) por impedimento decorrente de 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) preparação ou participação em competições desportivas de alunos integrados no
subsistema de alto rendimento, nos termos da legislação em vigor, bem como daqueles que sejam
designados para integrar seleções ou outras representações nacionais nos períodos de preparação e
participação competitiva ou, ainda, a participação dos demais alunos em atividades desportivas e
culturais quando esta seja considerada relevante pelas respetivas autoridades escolares ou eventos
culturais e associativos, nos termos do estipulado na lei em vigor;
j) por cumprimento de obrigações legais que possam efetuar-se fora do período das
atividades letivas;
k) por motivos imprevistos, não imputáveis ao aluno, ou seja, justificadamente, considerado
atendível pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma;
l) decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no
caso de ao aluno não vir a ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em que
ultrapassam a medida efetivamente aplicada;
m) participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola,
relativamente às disciplinas ou disciplinas não envolvidas na referida visita.
1.4.5. Faltas de material didático
a) os alunos deverão estar munidos sempre de todo o material didático indispensável ao
funcionamento e aproveitamento escolar, de cada área disciplinar;
b) cada professor deve informar os alunos sobre o material mínimo indispensável a utilizar
na disciplina, no início do ano letivo;
c) é da competência de cada grupo disciplinar definir o material mínimo indispensável a
utilizar pelo aluno e deve estar definido no regimento do respetivo departamento;
d) ao aluno que compareça nas aulas sem o material indispensável ser-lhe-á marcada uma
falta de material na caderneta do professor. À 1ª falta, será feito o registo e advertência ao aluno; à
2ª falta, será feito o registo, advertência ao aluno e comunicação ao diretor de turma; à 3ª falta, o
professor fará a advertência ao aluno, comunicará ao diretor de turma e este, por sua vez, ao
encarregado de educação; será feito o registo da falta de responsabilidade e de interesse como
consta nos critérios de cada disciplina. No caso da disciplina de educação física essa comunicação
acontecerá após a 2ª falta de material;
e) a falta sistemática de material revela desinteresse e não merece condescendência, exceto
no caso em que se verifique atraso na entrega de livros a alunos subsidiados por parte dos serviços
da ação social escolar e/ou evidente dificuldade económica na aquisição do material.
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1.4.6. Justificação de faltas
1.4.6.1. As faltas são justificadas pelos pais ou encarregados de educação ou, quando maior
de idade, pelo aluno, ao diretor de turma.
1.4.6.2. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível,
ou, nos restantes casos, até ao 3º dia subsequente à verificação da mesma.
1.4.6.3. A justificação deve ser apresentada, por escrito, com indicação do dia, hora e da
atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma na
caderneta escolar, tratando-se de um aluno do ensino básico.
1.4.6.4. Nos casos em que, decorrido o prazo referido no ponto 1.5.6.2. não tenha sido
apresentada justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser
comunicada no prazo de 3 dias úteis, pelo meio mais expedito, aos pais ou encarregados de
educação ou, quando maior de idade, ao aluno pelo diretor de turma ou pelo professor titular de
turma.
1.4.6.5. Compete ao diretor de turma ou o professor titular de turma dar conhecimento das
faltas dos alunos aos encarregados de educação, averiguando das suas razões, podendo solicitar os
comprovativos que entender necessários para a plena aceitação.
1.4.6.6. Se o diretor de turma ou o professor titular de turma não considerar plausíveis os
motivos aduzidos para a justificação de faltas, deve solicitar imediatamente outros ao encarregado
de educação ou ao aluno, quando maior de idade.
1.4.7. Faltas injustificadas
Consideram-se faltas injustificadas:
a) as faltas não incluídas no ponto 1.4.4.;
b) todas aquelas para as quais não tenha sido apresentada justificação ou quando a
justificação o tenha sido fora de prazo ou não tenha sido aceite;
c) quando a marcação tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula ou decorrente de
aplicação de medida disciplinar sancionatória.
1.4.8. Comunicação de faltas
1.4.8.1. O diretor de turma ou o professor titular informará o encarregado de educação das
faltas do seu educando, sempre que este o solicite, quer oralmente quer por escrito.
1.4.8.2. O diretor de turma ou o professor titular de turma comunicará as faltas injustificadas
aos pais ou encarregados de educação ou, quando maior de idade ao aluno, no prazo máximo de 3
dias úteis, pelo meio mais expedito, com o objetivo de os alertar para as consequências do excesso
grave de faltas e de se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever
de frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar.
1.4.8.3. O encarregado de educação assinará um termo de responsabilização relativo à
resolução dos problemas da assiduidade do seu educando.
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1.4.9. Limite de faltas
1.4.9.1. No 1.º ciclo do ensino básico, o aluno não pode dar mais de 10 dias de faltas
injustificadas, seguidos ou interpolados.
1.4.9.2. Nos restantes ciclos ou níveis de ensino as faltas injustificadas não podem exceder o
dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina.
1.4.9.3. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou o
encarregado de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais
expedito, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma.
1.4.9.4. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da
violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o
cumprimento efetivo do dever de assiduidade.
1.4.9.5. 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 proteção de crianças e jovens deverá ser informada do excesso de faltas do aluno,
assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola, procurando em
conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.
1.4.10. Regime de faltas dos cursos profissionais
1.4.10.1. O regime de assiduidade dos cursos profissionais deve ter em conta as exigências
da certificação e as regras de cofinanciamento.
1.4.10.2. Verificando-se a existência de faltas justificadas no caso dos alunos dos cursos
profissionais, a escola promove a aplicação de medidas corretivas e de prolongamento de atividades
de forma a assegurar o limite de aulas assistidas pelos alunos.
1.4.10.3. Para efeitos de conclusão do curso em contexto escolar com aproveitamento, o
limiar de assiduidade dos alunos relativamente às disciplinas dos cursos profissionais é o seguinte:
a) 90% da carga horária do conjunto de módulos de cada disciplina, admitindo-se um limite
de 10% de faltas, independentemente da natureza das mesmas.
b) para efeitos da conclusão da componente de formação em contexto de trabalho com
aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 95% da
carga horária anual do estágio, no caso dos alunos abrangidos pela Portaria nº 74-A/2013 de 15 de
fevereiro e da carga horária prevista, no caso dos alunos abrangidos pela Portaria nº 235-A/2018, de
23 de agosto.
c) sempre que um aluno ultrapasse os 5% de faltas permitidas à formação em contexto de
trabalho, a mesma deve prolongar-se até perfazer esse limite.
1.4.11. Efeitos da ultrapassagem das faltas injustificadas
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1.4.11.1. A violação do limite de faltas injustificadas obriga ao cumprimento de um plano
individual de trabalho, por parte do aluno, que lhe permita recuperar o atraso das aprendizagens
relativas às matérias trabalhadas nas aulas, cuja ausência originou a situação de excesso de faltas.
1.4.11.2. O recurso ao plano de apoio de recuperação (PAR) previsto no número anterior
apenas pode ocorrer 1 vez no decurso de cada ano letivo.
1.4.11.3. O cumprimento do plano de apoio de recuperação por parte do aluno realiza-se em
período suplementar ao horário letivo, competindo ao conselho pedagógico definir os termos da sua
realização.
1.4.11.4. O plano de apoio de recuperação é objeto de avaliação.
1.4.11.5. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são
desconsideradas as faltas em excesso.
1.4.11.6. Cessa o dever de cumprimento das atividades anteriormente referidas sempre que,
para o cômputo do número e limites de faltas previstos tenham sido determinantes as faltas
registadas na sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou
disciplinar sancionatória de suspensão.
1.4.12. Incumprimento ou ineficiência das medidas
1.4.12.1. O incumprimento das medidas previstas nos números anteriores e a sua ineficácia
ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação à escola
segura e comissão de proteção de crianças e jovens, com a corresponsabilização dos pais ou
encarregados de educação, de forma a encontrar-se uma solução adequada ao processo formativo do
aluno e à sua inserção social e socioprofissional.
1.4.12.2. Tratando-se de aluno com idade superior a 12 anos que já frequentou, no ano letivo
anterior, o mesmo ano de escolaridade, poderá haver lugar à prorrogação da medida corretiva
aplicada, por decisão da diretora do Agrupamento.
1.4.12.3. Quando não for possível o cumprimento dos pontos anteriores por causa não
imputável à escola, os alunos do primeiro ciclo ficam retidos, com a obrigação de frequência das
atividades escolares até ao final do ano letivo. Para os restantes alunos, a retenção no ano que
frequentam ou a exclusão na disciplina em que se verificou o excesso de faltas, implica a
permanência na escola até final do ano letivo, a realizar atividades fora da sala de aula (apoio na
reparação de equipamentos escolares, manutenção e conservação de espaços escolares e apoio na
biblioteca e na cantina), até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento para o novo
percurso formativo.

1.5. INFRAÇÃO DISCIPLINAR
1.5.1. O comportamento do aluno que contrarie as normas de conduta e de convivência
definidas no artigo 10º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro e no presente regulamento e se traduza
no incumprimento de algum dever geral ou especial, revelando-se perturbador do regular
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funcionamento das atividades da escola ou das relações na comunidade educativa, deve ser objeto
de intervenção, sendo passível de aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar
sancionatória.
1.6. MEDIDAS CORRETIVAS E MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS
1.6.1. Finalidades
1.6.1.1. Todas as medidas disciplinares corretivas e disciplinares sancionatórias prosseguem
finalidades pedagógicas e preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o
cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores e dos funcionários,
bem como a segurança de toda a comunidade educativa.
1.6.1.2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal
prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da
formação cívica dos alunos, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do
seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens.
1.6.1.3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do
dever violado e gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas.
1.6.1.4. As medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias, devem ser aplicadas
em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e
formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projeto educativo do
agrupamento.
1.6.2. Determinação da medida disciplinar
1.6.2.1. Na aplicação da medida a aplicar deve ter-se em conta a gravidade do
incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse
incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições
pessoais, familiares e sociais;
1.6.2.2. Constituem atenuantes da responsabilidade do aluno:
a) o bom comportamento anterior;
b) o seu aproveitamento escolar;
c) o reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta.
1.6.2.3. Constituem agravantes da responsabilidade do aluno:
a) a premeditação;
b) o conluio;
c) a gravidade do dano provocado a terceiros;
d) a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no decurso
do mesmo ano letivo.
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1.6.2.4. Para efeitos de determinação da medida disciplinar são considerados como
"infrações disciplinares graves", entre outras que venham a ser assim definidas pela escola e/ou por
cada conselho de turma:
a) a agressão física, de caráter moderado, isto é, sem provocar ferimento ou outras mazelas,
a demais alunos;
b) o consumo de bebidas alcoólicas em recinto escolar;
c) danificação intencional das instalações e/ou equipamento escolares;
d) o desrespeito a ordens de professores ou funcionários;
e) a falsificação de assinaturas ou elementos de avaliação;
f) o furto de bens de qualquer membro da comunidade educativa;
g) ofensas pessoais, de natureza verbal ou outra, a colegas;
h) a promoção de qualquer forma de tráfico, facilitação e/ou consumo de drogas ilícitas;
i) a saída da sala de aula sem autorização prévia do professor;
j) a saída da escola sem autorização prévia do encarregado de educação do aluno;
k) revelar deslealdade para com os membros da comunidade educativa.
1.6.2.5. Para efeitos de determinação da medida disciplinar são considerados como
"infrações disciplinares muito graves", entre outras que venham a ser assim definidas pela escola
e/ou por cada conselho de turma:
a) a agressão física ou verbal a pessoal docente e não docente;
b) a agressão física, de caráter violento, isto é, provocadora de ferimentos ou outras mazelas
a demais alunos;
c) o consumo de drogas ilícitas, em recinto escolar;
d) ofensas pessoais, de natureza verbal ou outra, a professores ou funcionários;
e) a promoção de qualquer forma de tráfico, facilitação e/ou consumo de drogas ilícitas;
f) o roubo de bens de qualquer membro da comunidade educativa, associado a agressão
física, a ameaças e ou a qualquer tipo de chantagem;
g) o transporte, para o interior da escola, de materiais, instrumentos ou engenhos passíveis
de, objetivamente, causarem danos físicos ao próprio ou a terceiro.

1.6.3. Medidas corretivas
1.6.3.1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de
integração, nos termos do ponto 1.6.1.1., assumindo uma natureza eminentemente preventiva. São
medidas corretivas:
a) a advertência;
b) ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;
c) realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade;
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.
1.6.3.2. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um
comportamento perturbador do normal funcionamento das atividades escolares ou das relações
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entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo pelo cumprimento dos seus
deveres como aluno.
1.6.3.3. Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo,
fora dela, a qualquer professor ou membro do pessoal não docente.
1.6.3.4. A ordem de saída da sala de aula ou de qualquer outro local onde se desenvolva o
trabalho escolar é da exclusiva competência do professor respetivo e implica a marcação de falta
injustificada ao aluno e a permanência do aluno na escola devendo, então, ser encaminhado para o
gabinete de apoio à comunidade educativa ou para outro lugar a designar, acompanhado por
assistente operacional, com uma atividade que o professor considere mais adequada.
1.6.3.4.1. Tal ocorrência deverá ser comunicada, por escrito, ao diretor de turma. No caso do
1º ciclo e de acordo com o grau de maturidade, tal facto deve ser comunicado de imediato aos pais e
encarregado de educação, no sentido de os empenhar e corresponsabilizar no cumprimento dos
deveres do seu educando.
1.6.3.4.2. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno desta medida
corretiva pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez, independentemente do
professor que a aplicou, implica a análise da situação em conselho de turma, para a identificação
das causas e a pertinência da aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias,
nos termos do estatuto do aluno.
1.6.3.5. Realização de tarefas e atividades de integração na escola.
1.6.3.5.1. Atividades de integração na escola consistem no desenvolvimento, pelo aluno de
tarefas de caráter pedagógico que contribuam para o reforço da sua formação cívica, com vista ao
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os
outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das
suas aprendizagens;
1.6.3.5.2. Constituem tarefas e atividades de integração na escola as seguintes:
a) desenvolvimento de trabalhos de pesquisa na biblioteca escolar/centro de recursos;
b) atividades na sala de estudo;
c) participação na manutenção, conservação e embelezamento dos espaços escolares
designadamente decoração, jardinagem e limpeza;
d) Desenvolvimento de atividades propostas pelo conselho de turma.
1.6.3.5.3. A determinação e o acompanhamento das tarefas e atividades de integração a
realizar pelo aluno são propostas pelo conselho disciplinar, devendo as mesmas ser executadas em
horário suplementar ao horário letivo, na escola ou fora dela (neste caso com acompanhamento dos
pais ou encarregados de educação ou de entidade local idónea e que assuma coresponsabilizar-se).
1.6.3.5.4. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se sempre sob supervisão da
escola, nomeadamente do diretor de turma e ou do professor tutor.
1.6.3.6. Condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos
materiais e equipamentos, com exceção dos estritamente necessários ao desenvolvimento das
atividades letivas.
1.6.3.6.1. A determinação e o acompanhamento da medida condicionamento no acesso a
certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais e equipamentos é da competência do
diretor do Agrupamento que, para o efeito, procede sempre à audição do diretor de turma ou do
professor titular da turma;
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1.6.3.6.2. A aplicação e execução da presente medida não podem, em nenhum caso,
ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo.
1.6.3.7. Mudança de Turma.
1.6.3.7.1. A determinação da presente medida é da competência do diretor do Agrupamento,
que para o efeito, procede sempre à audição do diretor de turma ou do professor titular da turma;
1.6.3.8. A aplicação das medidas corretivas carece de comunicação aos pais e/ou
encarregados de educação sempre que se trate de aluno menor.

1.7. TIPIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS
1.7.1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar do
comportamento assumido pelo aluno, devendo a ocorrência dos factos ser participada, pelo
professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento, de imediato, à direção do
Agrupamento, com conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor. São medidas
disciplinares sancionatórias as seguintes:
a) Repreensão registada
b) Suspensão da escola até três dias úteis
c) Suspensão da escola entre quatro e doze dias úteis
d) Transferência de escola
e) Expulsão da escola
1.7.2. Repreensão registada
1.7.2.1. A aplicação disciplinar sancionatória é da competência do professor respetivo
quando a infração for cometida na sala de aula, competindo à diretora do Agrupamento, nas
restantes situações, averbando-se no respetivo processo individual do aluno, a identificação do autor
do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de direito que
norteou tal decisão.
1.7.3. Suspensão da escola até três dias úteis
1.7.3.1. A suspensão da escola consiste em impedir o aluno de entrar nas instalações da
escola, sendo a sua aplicação, com a devida fundamentação dos factos, da competência do diretor
do Agrupamento, após o exercício dos direitos de audiência e defesa do visado.
1.7.3.2. Compete à diretora, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando
menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória
referida no número anterior será executada, garantindo ao aluno um plano de atividades
pedagógicas a realizar, com corresponsabilização daqueles e, podendo igualmente, se assim o
entender, estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas
ou privadas.
1.7.4. Suspensão da escola entre quatro e doze dias úteis
1.7.4.1. A suspensão da escola consiste em impedir o aluno de entrar nas instalações da
escola, sendo a sua aplicação, com a devida fundamentação dos factos, da competência da diretora
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do Agrupamento, após a realização do procedimento disciplinar previsto no artigo 30º do Estatuto
do Aluno, podendo previamente ouvir o conselho de turma.
1.7.5. Transferência de escola
1.7.5.1. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, com
possibilidade de delegação ao Diretor-Geral da Educação, precedendo a conclusão do procedimento
disciplinar a que se refere o artigo 30º do Estatuto do Aluno, com fundamento na prática de factos
notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino dos restantes alunos da escola
ou do normal relacionamento com alguns dos membros da comunidade educativa.
1.7.5.2. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a
aluno de idade igual ou superior a 10 anos e quando estiver assegurada a frequência de outro
estabelecimento e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro estabelecimento
de ensino estiver situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima, servida de transporte
pública ou escolar.
1.7.6. Expulsão da escola
1.7.6.1. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com
possibilidade de delegação ao Diretor-Geral da Educação, precedendo a conclusão do procedimento
disciplinar a que se refere o artigo 30º do Estatuto do Aluno e consiste na retenção do aluno no ano
de escolaridade que frequenta, quando a medida é aplicada e na proibição de acesso ao espaço
escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente seguintes.
1.7.6.2. A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de
modo notório, se constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do
cumprimento dos seus deveres como aluno.
1.7.6.3. Em complemento às medidas disciplinares sancionatórias, compete à diretora
decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou sobre a indemnização dos
prejuízos causados à escola ou a terceiros.

1.8. CUMULAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES
1.8.1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas de a) a e) do ponto 1.6.3.1. é
cumulável entre si.
1.8.2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a
aplicação de uma medida disciplinar sancionatória.
1.8.3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser
aplicada uma medida disciplinar sancionatória.
1.9. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
1.9.1. Competências disciplinares e tramitação processual
1.9.1.1. A competência para a instauração do procedimento disciplinar por comportamentos
suscetíveis de configurarem a aplicação de alguma das medidas disciplinares sancionatórias
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previstas nas alíneas c), d) e e) do ponto 1.8.1., é do diretor, devendo o despacho instaurado ser
proferido no prazo de 2 dias úteis, a contar do conhecimento concreto e preciso da situação.
1.9.1.2. As funções de instrutor, do professor que para o efeito é nomeado, prevalecem
relativamente às demais.
1.9.1.3. Os interessados são convocados com antecedência de um dia para audiência oral,
não constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo, no entanto, ser adiada,
no caso de a falta ser considerada justificada. No caso da não comparência do encarregado de
educação, o aluno de menoridade pode ser ouvido na presença de um docente por si livremente
escolhido e pelo diretor de turma ou do professor Tutor do aluno. Da audiência é lavrada ata de que
consta o extrato das alegações feitas pelos interessados.
1.9.1.4. Finda a instrução, que deverá ser efetuada no prazo máximo de 6 dias úteis,
contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento disciplinar,
é elaborado um relatório final, do qual constam, obrigatoriamente os factos cuja prática é imputada
ao aluno, devidamente circunstanciados em termos de tempo, modo e lugar, os deveres por ele
violados, com referência expressa aos respetivos normativos legais ou regulamentares e seus
antecedentes em termos de circunstâncias atenuantes ou agravantes.
1.9.1.5. Do relatório final, elaborado no prazo de 3 dias úteis, consta ainda a proposta de
medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento.
1.9.1.6. No caso da medida disciplinar sancionatória proposta ser a transferência de escola
ou de expulsão da escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor Geral da Educação, no
prazo de 2 dias úteis.
1.10. CELERIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
A instrução do procedimento disciplinar pode ser substituída pelo reconhecimento
individual, consciente e livre dos factos, por parte do aluno maior de 12 anos e a seu pedido, em
audiência, a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, mas nunca
antes de decorridas 24 horas sobre o momento previsível da prática dos factos imputados ao aluno.
1.10.1. Suspensão preventiva do aluno
1.10.1.1. Durante a instrução do procedimento disciplinar, o aluno arguido pode ser
suspenso preventivamente da frequência da escola pela diretora, se a presença dele na escola
perturbar gravemente a instrução do processo, o funcionamento normal das atividades, a paz
pública e a tranquilidade na escola. Tem a duração que a diretora considerar adequada na situação
em concreto, podendo ser prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não
excedendo os 10 dias úteis, em qualquer caso.
1.10.1.2. Os efeitos das faltas do aluno resultantes da suspensão preventiva no que respeita à
avaliação da aprendizagem são determinados em função da decisão a ser proferida no final do
procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos no Estatuto do Aluno.
1.10.1.3. As faltas do aluno resultantes da suspensão preventiva são descontadas no período
de suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis que venha a ser aplicado como medida disciplinar
pela escola.
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1.10.1.4. Ao aluno suspenso preventivamente é fixado um plano de atividades pedagógicas
que este deverá realizar.
1.10.1.5. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica pelo diretor do
Agrupamento ao serviço do Ministério da Educação, responsável pela coordenação da segurança
escolar.
1.10.1.6. A decisão final do procedimento disciplinar é fundamentada e proferida no prazo
de 2 dias úteis, quando tomada pelo diretor, ou no prazo de 5 dias úteis, quando tomada pelo pela
Direção Geral da Educação.
1.10.1.7. A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida nas
alíneas d) e e) do ponto 1.7.1., pode ficar suspensa por um período de tempo e nos termos e
condições que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando a suspensão logo
que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar sancionatória ao aluno, no respetivo decurso.
1.10.1.8. A decisão final do procedimento é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil
seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando de menoridade, aos pais ou respetivo encarregado
de educação, nos 2 dias úteis seguintes, sendo mediante carta registada com aviso de receção,
sempre que não for possível pessoalmente, considerando-se, neste caso, a notificação efetuada na
data da assinatura do aviso de receção.
1.10.1.9. Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória
igual ou superior à de suspensão da escola por período superior a 5 dias úteis e cuja execução não
tenha sido suspensa nos termos previstos, é obrigatoriamente comunicada pela diretora do
Agrupamento à comissão de proteção de crianças e jovens.

1.10.2. Execução da medida disciplinar
1.10.2.1. Compete ao diretor de turma e ou ao professor tutor do aluno ou ao professor
titular, o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a
que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com os pais ou encarregados de educação e
com os professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas e de forma a
assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.
1.10.2.2. A competência estabelecida no número anterior é especialmente relevante aquando
da execução da medida corretiva de atividade de integração na escola ou do regresso à escola do
aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola.
1.10.2.3. O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno
na nova escola para que foi transferido, na sequência da aplicação dessa medida disciplinar
sancionatória.
1.10.2.4. Na prossecução das finalidades referidas no ponto 1.6.1.1., a escola conta com a
colaboração dos serviços especializados de apoio educativo e ou da equipa multidisciplinar do
gabinete de apoio à comunidade educativa (GACE).
1.10.2.5. A medida disciplinar aplicada será dada a conhecer a todos os alunos, através da
leitura da mesma às turmas, com o objetivo dissuasor.
1.10.3. Recurso da decisão disciplinar
1.10.3.1. Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico, a ser
interposto pelo encarregado de educação ou, quando de maioridade pelo aluno, no prazo de 5 dias
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úteis, para o conselho geral do Agrupamento em relação a medidas aplicadas pelos professores ou
pelo diretor, e para o membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares
sancionatórias aplicadas pelo Diretor-Geral da Educação.
1.10.3.2. O recurso hierárquico tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto
de decisão de aplicação das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas de c) a e) do
ponto 1.7.1.
1.10.3.3. A presidente do conselho geral designa, de entre os seus membros, um relator, a
quem compete analisar o recurso e apresentar ao conselho geral uma proposta de decisão. Este
decidirá, no prazo máximo de 15 dias úteis.
1.10.3.4. A diretora notificará os interessados da decisão do conselho geral ou do despacho
do recurso do membro do governo competente quando se trata de medidas disciplinares
sancionatórias aplicadas pelo Diretor-Geral da Educação.
1.10.4. Responsabilidade civil e criminal
1.10.4.1. A aplicação da medida educativa disciplinar não isenta o aluno e o respetivo
representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja
lugar.
1.10.4.2. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o
comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto qualificado
como crime, deve a direção da escola comunicar tal facto ao Ministério Público junto do tribunal
competente em matéria de menores. No caso aluno menor de 12 anos, a comunicação deve ser
dirigida à comissão de proteção de crianças e jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto
do tribunal.
1.10.4.3. O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam
suscetíveis de desencadear medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou de
participação da direção do Agrupamento, devendo o seu exercício fundamentar-se em razões que
ponderem, em concreto, o interesse da comunidade educativa no desenvolvimento do procedimento
criminal perante os interesses relativos à formação do aluno em questão.
1.10.4.4. O disposto no número anterior não prejudica o exercício de direito de queixa por
parte dos membros da comunidade educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses
legalmente protegidos.
1.10.5. Responsabilidade da comunidade educativa
1.10.5.1.Todos os membros da comunidade educativa são responsáveis pela salvaguarda
efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso à escola, bem como a
promoção de medidas que visem o empenho e o sucesso escolares, a prossecução integral dos
objetivos dos projetos educativos e o desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de
fomentar os valores da pessoa humana, da democracia e exercício responsável da liberdade
individual e do cumprimento dos direitos e deveres que lhe estão associados.
1.10.5.2. A comunidade educativa integra, sem prejuízo do contributos de outras entidades,
os alunos, os pais ou encarregados de educação, os professores, pessoal não docente, a autarquia
local e os serviços da administração central e regional com intervenção na área da educação, com as
responsabilidades e competências definidas na lei.
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1.11. AVALIAÇÃO
1.11.1. Avaliação da aprendizagem dos diferentes níveis de ensino
1.11.1.1. A avaliação tem como objetivo a melhoria do ensino, constituindo-se como um
processo regulador, orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e
capacidades desenvolvidas pelos alunos e da aferição do cumprimento das metas curriculares
fixadas para os diferentes níveis de ensino, assim como as Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

1.11.2. Avaliação da educação pré-escolar
1.11.2.1. As orientações relativas à avaliação neste nível de educação têm em consideração
as Metas de Aprendizagem definidas para o final da educação pré-escolar e o plasmado no
Despacho nº 9180/2016 de 19 de julho de 2016 e no ofício circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de
17 de outubro da DGIDC, em articulação com o Decreto-Lei nº 241/2001 de 30 de agosto.
1.11.2.2. O currículo é concebido e desenvolvido pelas educadoras, em sede de
departamento curricular, através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo,
bem como das atividades e projetos, com vista à construção de aprendizagens integradas.
1.11.2.3. A avaliação tem como base os princípios seguintes:
a) caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da
criança;
b) coerência entre os processos de avaliação e os princípios da gestão do currículo;
c) utilização de técnicas de observação e registos diversificados;
d) caráter formativo;
e) valorização dos progressos da criança;
f) promoção da igualdade de oportunidades e equidade.
1.11.2.4. A avaliação é da responsabilidade da educadora titular do grupo, com a
intervenção da criança, da equipa e do encarregado da educação. Para o efeito, realiza uma
avaliação diagnóstica no início do ano letivo e sempre que julgar necessário quando articulada com
a avaliação formativa. A avaliação assenta na observação contínua dos progressos da criança,
indispensável para a recolha de informação relevante, como forma de apoiar a planificação e o
reajustamento da ação educativa, com vista à construção de novas aprendizagens.
1.11.2.5. A avaliação assume assim uma dimensão marcadamente formativa, na medida em
que é um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos
resultados, procurando tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, envolvendo-a num
processo de construção conjunta que lhe permita tomar consciência dos seus progressos e
dificuldades, bem como da forma de os ultrapassar.
1.11.2.6. A avaliação formativa permite a adoção de estratégias de diferenciação
pedagógica, contribuindo para a elaboração, adequação e reformulação do projeto de grupo e ainda
para facilitar a integração da criança no contexto educativo.
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1.11.2.7. No final de cada período dever-se-á assegurar:
a) a avaliação do plano anual de atividades – em articulação com os outros níveis de ensino,
privilegiando o 1º ciclo do ensino básico;
b) a avaliação do plano de grupo;
c) a avaliação do PEI;
d) a avaliação das aprendizagens das crianças;
e) a avaliação das atividades desenvolvidas na componente de apoio à família (CAF);
f) a informação descritiva aos encarregados de educação sobre as aprendizagens e os
progressos de cada criança.
1.11.2.8. No final do ano letivo dever-se-á também fazer a articulação com o 1º CEB dos
processos individuais das crianças que transitam para este nível de ensino, a elaboração do relatório
circunstanciado do aluno com necessidades educativas especiais e preparação do ano letivo
seguinte.
1.11.3. Avaliação do ensino básico
1.11.3.1. A avaliação do ensino básico deverá obedecer ao estipulado no Decreto-Lei nº
139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decretos-Lei nº 91/2013, de 10 de julho e nº 176/2014, de
12 de dezembro e nº 17/2016 de 4 de abril e ainda pelo Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de
abril, nos anos escolares não abrangidos pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e pela Portaria
nº 223-A/2018 de 3 de agosto que, progressivamente serão regidos pelos novos normativos.
1.11.3.2. A avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem e
permite orientar o percurso escolar dos alunos e certificar as aprendizagens desenvolvidas. O
objetivo da avaliação é a melhoria do ensino aprendizagem baseada num processo contínuo de
intervenção pedagógica.
1.11.3.3. A recolha das informações a nível interno e externo prosseguem as seguintes
finalidades:
a) informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam
a uma melhoria da qualidade das aprendizagens e a promoção do sucesso;
b) aferir a prossecução do currículo;
c) certificar as aprendizagens.
1.11.3.2. A avaliação dos alunos do ensino básico incide sobre os conteúdos definidos nos
programas das diversas disciplinas de cada ciclo, expressas no Projeto Educativo de escola e no
Plano de Turma, por ano de escolaridade e tem como referência as metas curriculares em vigor para
as diversas disciplinas. A avaliação dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de
julho, incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as
Aprendizagens Essenciais, que constituem as orientações curricular base, com especial enfoque nas
áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo,
progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha desenvolvido as aprendizagens definidas para
cada ciclo de ensino.
1.11.3.3. A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter
transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da
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compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e
comunicação, constitui objeto de avaliação em todas as disciplinas e disciplinas, de acordo com o
que o conselho pedagógico definir.
1.11.3.4. No Agrupamento são adotados procedimentos de análise/monitorização dos
resultados da informação relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos, nomeadamente nas
reuniões de conselho pedagógico que sucedem às reuniões de avaliação final de cada período
escolar, nas reuniões de departamento curricular e nos conselhos de turma, proporcionando o
desenvolvimento de práticas de autoavaliação que visem a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem. A informação analisada é disponibilizada à comunidade escolar, através da moodle
do Agrupamento.
1.11.3.5. No processo de avaliação intervêm:
a) os professores;
b) o aluno;
c) o conselho de docentes, no 1º ciclo, ou o conselho de turma nos 2º e 3º ciclos;
d) a diretora e o conselho pedagógico da escola;
e) o encarregado de educação;
f) o docente de educação inclusiva e outros profissionais que acompanhem o
desenvolvimento do processo educativo do aluno;
g) serviços ou organismos do Ministério da Educação.
1.11.3.6. A avaliação é da responsabilidade dos professores, do conselho de turma, do órgão
de gestão do agrupamento, assim como dos serviços ou entidades designadas para o efeito.
1.11.3.7. Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico, enquanto órgão regulador do
processo de avaliação, de acordo com as orientações do currículo e outras orientações gerais do
Ministério da Educação, define os critérios gerais e específicos de avaliação para cada ciclo e ano
de escolaridade, sob proposta dos departamentos curriculares, integrando, no caso dos alunos
abrangidos pelo Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, descritores de desempenho, em consonância
com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competência inscritas noo Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória. Nos critérios deve ser enunciada a descrição de um perfil de
aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo, valorizando as competências da oralidade, e a
dimensão prática e ou experimental das aprendizagen a desenvolver.
1.11.3.8. Os critérios de avaliação mencionados no ponto anterior constituem referenciais
comuns no Agrupamento, sendo operacionalizados pelo ou pelos professores da turma.
1.11.3.9. A diretora deve garantir a divulgação dos pontos referidos nos pontos anteriores
junto dos diversos intervenientes.
1.11.3.10. A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação
diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação sumativa. No caso dos alunos abrangidos pelo
Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, a avaliação interna compreende a avaliação formativa e
sumativa.
1.11.3.11. A avaliação diagnóstica, realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou
sempre que seja considerado oportuno, devendo fundamentar a definição de planos didáticos,
estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de
facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional.
1.11.3.12. A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, realiza-se ao longo
do ano letivo, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à
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diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao
aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter
informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e
estratégias. A avaliação formativa permite conhecer a forma como se ensina e como se aprende,
fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas a adotar, de acordo
com as características dos alunos e à aprendizagem a desenvolver.
1.11.3.13. A avaliação sumativa no ensino básico traduz -se na formulação de um juízo
global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a
certificação e inclui:
a) a avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo é da
responsabilidade dos professores e dos órgãos de administração e gestão, de coordenação e
supervisão pedagógica da escola. No caso de disciplinas semestrais, o conselho de turma reúne no
final do período de organização adotado, sendo a classificação atribuída no final do período
adotado, ficando registada em ata es sujeita à aprovação do conselho de turma de avaliação de final
de ano letivo. Durante o período adotado deverá ser garantida, pelo menos uma vez durante o
período adotado e no final do mesmo, a apreciação sobre a evolução das aprendizagens, incluindo
as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que se aplique. As aprendizagens dos alunos no âmbito
das DAC (Domínios de Autonomia Curricular), são consideradas na avaliação das respetivas
disciplinas.
b) a avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério
da Educação designados para o efeito, compreende as provas de aferição a realizar no final do 2º, 5º
e 8º ano de escolaridade e as provas finais de 9º ano de escolaridade, incidindo estas últimas sobre
os conteúdos do 3º ciclo nas disciplinas de português, matemática e na disciplina de PLNM.
1.11.3.14. Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as
capacidades definidas para o ano de escolaridade que frequenta, o professor titular de turma, no 1º
ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, bem como pela
equipa Multidisciplinar prevista no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, deve propor à diretora, as
medidas necessárias para colmatar as dificuldades detetadas no percurso escolar do aluno, para que
sejam desencadeadas as respostas adequadas às necessidades dos alunos.
1.11.3.15. Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos ou as aprendizagens
realizadas, para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição
dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o
professor titular de turma, no 1º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos
2º e 3º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de
escolaridade.
1.11.3.16. A avaliação sumativa permite tomar decisões relativamente à:
a) classificação em cada uma das disciplinas;
b) transição no final de cada ano;
c) aprovação no final de cada ciclo;
d) renovação de matrícula;
e) conclusão do ensino básico ou certificação de aprendizagens.
1.11.3.17. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a
retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não
Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio
Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

– Pág. 98 / 126

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

Transitou, no final de cada ano não terminal, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada
ciclo.
1.11.3.18. As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade
seguinte e para o ciclo subsequente revestem caráter pedagógico, sendo a retenção considerada
excecional. A mesma é tomada sempre que o professor titular de turma, no 1º ciclo, ou o conselho
de turma, nos 2º e 3º ciclos, considerem:
a) nos anos terminais de ciclo, que o aluno adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as
capacidades necessárias para progredir com sucesso os seus estudos no ciclo subsequente, sem
prejuízo do disposto no artigo 21 do Despacho normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e no artigo 28,
da Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto;
b) nos anos não terminais de ciclo, que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e
desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte.
1.11.3.19. No 1º ciclo:
a) no 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o
limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
b) no 2º e no 3º anos apenas há lugar a retenção, numa das seguintes circunstâncias:
- o aluno tiver ultrapassado o limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos
no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular de turma, em articulação com o conselho
de docentes, decida pela retenção do aluno;
- após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas
medidas de apoio face as dificuldades detetadas e estas não surtiram efeito na melhoria das
aprendizagens.
c) um aluno retido no 1º, 2º ou 3º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia
por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma, ouvido o conselho de docentes.
1.11.3.20. A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a
repetição de todas as componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade.
a) as retenções devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano de turma em que
o referido aluno venha a ser integrado no ano letivo seguinte;
b) os alunos realizam a sua autoavaliação no final de cada período escolar, sendo facultativa
nos 1º e 2º anos de escolaridade.
1.11.3.21 Formalização da avaliação sumativa interna
a) no 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa interna
materializa-se nos três períodos letivos de forma qualitativa em todas as disciplinas, sendo
acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com
inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação. A menção
qualitativa a atribuir será de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente;
b) no 2º e 3º ciclos, a classificação de cada disciplina, em cada ano de escolaridade, é
atribuída pelo conselho de turma no final de cada período letivo, a qual se expressa numa escala de
1 a 5 em todas as disciplinas, e sempre que se considere relevante, acompanhada de uma apreciação
descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo áreas a melhorar a inscrever na
ficha de registo de avaliação sempre que se considere relevante;
c) a informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico, abrangidos
pelo Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, obedece ao previsto na Portaria 223-A/2018 e ainda ao
disposto no Artº 13º do Despacho normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril.
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1.11.3.22. A avaliação sumativa interna do final do 3º período tem como finalidades:
a) formalização da classificação final correspondente à aprendizagem realizada pelo aluno
ao longo do ano letivo;
b) decisão sobre a transição de ano;
1.11.3.23. No 1º Ciclo, as AEC e o apoio ao estudo não são consideradas para efeito de
transição ou aprovação.
1.11.3.24. Situações de Transitou nos anos não terminais do 2º e 3º ciclos do ensino básico:
Anos

Disciplina(s) com Nível inferior a três

Efeitos presumíveis

5º, 7º e 8º

Port. + Mat. + Disc. A
Disc. A* + Disc. B* + Disc. C* + Disc. D*

Transitou
Transitou

*(não cumulativamente Língua Portuguesa e Matemática)

Nota: Nos anos não terminais de ciclo, um aluno deve progredir ao ano seguinte se o conselho de turma
verificar que as aprendizagens e conhecimentos adquiridos permitem o desenvolvimento das metas curriculares
definidas para o final do respetivo ciclo No caso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, a
decisão de transição é tomada sempre que o aluno demostre ter adquirido os conhecimentos e ter desenvolvido as
capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus estudos.
Nota: A disciplina de apoio ao estudo, no 2º ciclo, e as disciplinas de educação moral e religiosa e oferta
complementar no ensino básico, assim como apoio ao estudo no 1º ciclo, não são considerados para efeitos de transição
de ano e aprovação de ciclo.

1.11.3.24. Situações de Não Aprovado no final de cada ciclo do ensino básico:
Anos
4º 6º e 9º
4º
6º e 9º

Disciplina(s) com Menção /Classificação inferior a Suficiente/ três

Efeitos presumíveis

Português (ou PLNM) + Mat.

Não Aprovado

Português ou Mat + Insuficiente em duas das restantes disciplinas

Não Aprovado

Disc. A + Disc. B + Disc. C ou mais

Não Aprovado

Nota: Em qualquer das situações atrás enunciadas, a decisão deve resultar em consenso dos professores. Caso
isso não aconteça, proceder-se-á a votação em que todos os membros votam nominalmente, sendo a decisão tomada por
maioria absoluta. No final do 3º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais pelos alunos do ensino básico
geral implica a não aprovação.

1.11.3.25. Verificando-se retenção, compete ao professor titular de turma, no 1º ciclo, e ao
conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades
não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano
da turma em que o referido aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente.
1.11.3.26. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º período de um ano letivo
podem ser objeto de um pedido de revisão, devidamente fundamentado, dirigido pelo respetivo
encarregado de educação ao diretor da escola no prazo de três dias úteis a contar da data de entrega
das fichas de registo de avaliação no 1º Ciclo ou da afixação das pautas de avaliação no 2º e 3º
ciclos.
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1.11.3.27. Os pedidos de revisão a que se refere o ponto anterior são apresentados em
requerimento devidamente fundamentado em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal,
dirigido à diretora da escola, devendo ser acompanhado dos documentos considerados pertinentes.
1.11.3.28. Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no ponto anterior
bem como os que não estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos.
1.11.3.29. No caso dos 2º e 3ºciclos, a diretora da escola convoca, nos 5 dias úteis após a
aceitação do requerimento, uma reunião extraordinária do conselho de turma, que procede à análise
do pedido de revisão e delibera com base em todos os documentos relevantes para o efeito e toma
uma decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando um relatório
pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião.
1.11.3.30. No caso do 1º ciclo, a diretora da escola convoca, nos 5 dias úteis após a
aceitação do requerimento, uma reunião com o professor titular de turma, para apreciação do pedido
de revisão, podendo confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando um relatório
pormenorizado. Na apreciação do pedido de revisão pode ser ouvido o conselho de docentes.
1.11.3.31. Nos casos em que o conselho de turma mantenha a sua deliberação, o processo
aberto pelo pedido de revisão pode ser enviado pela diretora da escola ao conselho pedagógico para
emissão de parecer prévio à decisão final.
1.11.3.32. Da deliberação da diretora e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao
encarregado de educação, através de carta registada com aviso de receção, no prazo máximo de 30
dias úteis contados a partir da data da receção do pedido de revisão.
1.11.3.33. O encarregado de educação pode, ainda, se assim o entender, no prazo de 5 dias
úteis após a data de receção da resposta ao pedido de revisão, interpor recurso hierárquico para o
serviço competente do Ministério da Educação, quando o mesmo for baseado em vício de forma
existente no processo.
1.11.3.34. Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação
administrativa.
1.11.4. Casos especiais de progressão
1.11.4.1. Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau
de maturidade, a par do desenvolvimento das capacidades previstas para o ciclo que frequenta,
poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, beneficiando de uma das seguintes hipóteses
ou de ambas:
a) concluir o 1º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano
respetivo, podendo completar o 1º ciclo em 3 anos;
b) transitar de ano de escolaridade antes do final do ano letivo, uma única vez, ao longo dos
2º e 3º ciclos.
1.11.4.2. Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter adquirido
os conhecimentos e desenvolvidas as capacidades definidas para o final do respetivo ciclo poderá
concluí-lo nos anos previstos para a sua duração, através de uma progressão mais rápida, nos anos
letivos subsequentes à retenção.
1.11.4.3. Os casos especiais de progressão previstos nos pontos anteriores dependem de
deliberação do conselho pedagógico, sob proposta do professor titular de turma ou do conselho de
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turma, baseado em registos de avaliação e depois de obtidos a concordância do encarregado de
educação do aluno e os pareceres do docente de educação especial ou do psicólogo.
1.11.5. Alunos abrangidos pela educação inclusiva
1.11.5.1. A avaliação dos alunos obedece ao Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho.
1.11.5.2. As adequações quanto aos termos a seguir para a avaliação dos progressos das
aprendizagens podem consistir, nomeadamente, na alteração do tipo de provas, dos instrumentos de
avaliação e certificação, bem como das condições de avaliação, no que respeita, entre outros
aspetos, às formas e meios de comunicação e à periodicidade, duração e local da mesma.
1.11.6. Critérios gerais de avaliação do ensino básico

Ciclos de Ensino

Domínios de Avaliação
Atitudes e Valores
Conhecimentos e Capacidades

1º ciclo

30%

70%

2º ciclo

30%

70%

3º ciclo

30%

70%º

1.11.6.1. Instrumentos de avaliação
a) na avaliação das atitudes e valores deve recorrer-se sobretudo a registos de observação de
comportamentos e atitudes;
b) na avaliação de conhecimentos e capacidades deve recorrer-se à utilização de vários
instrumentos de avaliação e técnicas de recolha de informação, nomeadamente testes de avaliação
(não excedendo 3 por semana) e sempre que o horário da turma o permita não deve ser marcado
mais do que 1 teste por dia, questão aula, relatórios, fichas de trabalho, trabalhos práticos de
pesquisa (individuais ou em grupo), apresentações orais, entre outros;
c) a estrutura/objetivos/guião de estudo devem ser facultados aos discentes, antes da
aplicação dos instrumentos de avaliação;
d) todos os instrumentos de avaliação devem ser objeto de uma proposta de resolução, com
o esclarecimento dos critérios específicos de classificação dos mesmos.
1.11.6.2. Nomenclatura a utilizar nas fichas de avaliação
1ºCEB
Menção qualitativa

Fraco

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito Bom

Escala percentual

0% – 19%

20% – 49%

50% – 69%

70% – 89%

90% – 100%

Fraco

Não satisfaz

Satisfaz

Satisfaz Bem

Excelente

2º E 3ºCEB
Menção qualitativa
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Níveis (de 1 a 5)

1

2

3

4

5

Escala percentual

0% – 19%

20% – 49%

50% – 69%

70% – 89%

90% – 100%

1.11.7. Avaliação dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário
1.11.7.1. A avaliação deverá obedecer ao estipulado no Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de
julho e na Portaria nº 243/2012 de 10 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º
51/2012, de 21 de setembro e pelo Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho e Portaria nº 226-A/2018
de 7 de agosto, aplicados progressivamente no ensino secundário, a partir do ano letivo 2018/2019.
1.11.7.2. A avaliação incide sobre as aprendizagens globalmente fixadas para as disciplinas
constantes nos respetivos planos de estudo. No caso dos alunos abrangidos pela nova legislação, a
avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos tendo por referência as
Aprendizagens Essenciais, com enfoque nas áreas definidas no Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
1.11.7.3. São também objeto de avaliação em todas as disciplinas, numa perspetiva
formativa, as aprendizagens ligadas a componentes do currículo de caráter transversal ou de
natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, utilização das
tecnologias de informação e comunicação e da valorização da língua e da cultura portuguesa.
1.11.7.4. A avaliação visa:
a) apoiar o processo educativo, de forma a sustentar o sucesso dos alunos;
b) certificar as componentes adquiridas pelo aluno à saída do ensino secundário;
c) contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de
decisões para o seu aperfeiçoamento e o reforço da confiança social no seu funcionamento.
1.11.7.5. A avaliação das aprendizagens deve orientar-se pelos seguintes princípios:
a) qualidade das aprendizagens, entendida a avaliação como instrumento de regulador;
b) contextualização, entendida como a consciência entre as atividades de avaliação e as
atividades de aprendizagem, numa perspetiva de integração do ensino, da aprendizagem e da
avaliação;
c) diversificar técnicas e instrumentos de avaliação de acordo com a natureza das
aprendizagens e dos contextos em que ocorrem;
d) diversificação dos intervenientes, valorizando processos de autoavaliação dos alunos e a
participação ativa dos encarregados de educação e outros intervenientes, sem prejuízo do papel
fundamental do professor, em função da complexidade do processo de avaliação;
e) transparência do processo de avaliação, nomeadamente através da explicitação e
divulgação dos critérios adotados;
f) valorização da informação sistemática ao aluno sobre o seu desempenho, com vista à
melhoria das aprendizagens.
1.11.7.6. Intervêm no processo de avaliação:
a) O professor e diretorde turma;
b) O aluno;
c) O conselho de turma;
d) A equipa multidisciplinar
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e) Os órgãos de gestão da escola;
f) O encarregado de educação;
g) Os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;
h) A administração educativa.
1.11.7.7. Instrumentos de avaliação:
a) na avaliação das atitudes e valores deve recorrer-se sobretudo a registos de observação de
comportamentos e atitudes;
b) na avaliação de conhecimentos e capacidades deve recorrer-se à utilização de vários
instrumentos de avaliação e técnicas de recolha de informação, nomeadamente testes de avaliação,
questão aula, relatórios, fichas de trabalho, trabalhos práticos de pesquisa (individuais ou em
grupo), apresentações orais, entre outros;
c) a estrutura/objetivos/guião de estudo devem ser facultados aos discentes, antes da
aplicação dos instrumentos de avaliação;
d) todos os instrumentos de avaliação devem ser objeto de uma proposta de resolução, com
o esclarecimento dos critérios específicos de classificação dos mesmos;
1.11.7.8. No início do ano letivo, o conselho pedagógico, sob proposta dos departamentos
curriculares, define os critérios de avaliação para cada disciplina e ano de escolaridade.
1.11.7.9. O sistema de avaliação nos cursos científico-humanísticos desenvolve-se de acordo
com as modalidades que se seguem:

Modalidades de Avaliação
Diagnóstica
(alunos abrangidos pela Portaria nº
243/2012 de 10 agosto)

Natureza

Momentos

Qualitativa

No início de cada ano de escolaridade e sempre que se
considere oportuno

Formativa

Descritiva e
Qualitativa

Ao longo do ano letivo

Sumativa Interna

Quantitativa
(0 a 20 valores)

Sumativa Externa

Quantitativa
(0 a 20 valores)

Integrada no processo de ensino-aprendizagem, formalizada
em reunião do conselho de turma no final dos períodos letivos
Através de provas de equivalência à frequência
No final do 11º e 12º anos de escolaridade, concretizada na
realização de exames nacionais.

1.11.7.10. Os critérios gerais de avaliação do ensino secundário são os seguintes:
Ciclo de Ensino

Atitudes e Valores

Ensino Secundário

10%

Domínios de Avaliação
Conhecimentos e Capacidades

90%

1.11.7.11. A classificação a utilizar nas fichas de avaliação obedece à escala de valores de 020, arredondada a uma casa décimal, sendo apenas registada a avaliação quantitativa.
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Menção qualitativa

Mau

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito Bom

Escala de 0 a 20 valores

0 - 4,9

5 - 9,9

10 - 13,9

14 - 17,9

18 - 20

1.11.8. Avaliação dos cursos profissionais do ensino secundário
1.11.8.1. A avaliação dos cursos profissionais obedece à Portaria nº 74-A/2013, de 15 de
fevereiro e à Portaria nº 235-A/2018 de 23 de agosto, aplicada progressivamente a partir do ano
letivo 2018/2019.
1.11.8.2. A avaliação incide:
a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das
disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação, no plano individual de trabalho
da FCT e na PAP. No âmbito da nova Portaria, a avaliação incide sobre as aprendizagens
desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os documentos curriculares e, quando aplicável, as
Aprendizagens Essenciais, com enfoque nas áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória;
b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado
à respetiva qualificação.
1.11.8.3. Intervêm no processo de avaliação:
a) o professor;
b) o aluno;
c) o diretor de turma;
d) o diretor de curso;
e) o professor orientador da FCT e da PAP;
f) o conselho de turma;
g) o tutor designado pela entidade de acolhimento;
h) os órgãos de direção ou gestão e as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica da
escola;
i) representantes dos pais e encarregados de educação da turma;
j) representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais;
k) personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos setores
profissionais afins aos cursos;
l) serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;
m) outros professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino aprendizagem.
1.11.8.4. A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades previstos no
número anterior assumem as formas estabelecidas em legislação e regulamentação específica, ou,
nas matérias que se inserem no âmbito da autonomia das escolas, nos instrumentos aprovados pelos
órgãos competentes, de acordo com o regime jurídico aplicável.
1.11.8.5. Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que
intervenham no processo formativo do aluno, nos termos estabelecidos no número anterior.
1.11.8.6. Modalidades da avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa, para os alunos
abrangidos pela Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro e formativa e sumativa para os alunos
abrangidos pela Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto)
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A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao
professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente
autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e
ao ajustamento de processos e estratégias e contribuir para a melhoria da qualidade do sistema
educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança
social no seu funcionamento.
1.11.8.7. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação,
traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as
competências adquiridas pelos alunos.
1.11.8.8. A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica
modular adotada a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de
10 valores. Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar
do aluno. A participação em projetos desenvolvidos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento é
objeto no registo anual do aluno.
1.11.8.9. A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo e UFCD (Unidade de
Formação de Curta Duração) de uma disciplina, com a intervenção do professor e do aluno, e, após
a conclusão do conjunto de módulos, UFCD de cada disciplina e na FCT, em reunião do conselho
de turma.
No caso dos alunos abrangidos pela Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto, a classificação
a atribuir ao aluno é proposto pelo professor ao conselho de turma, para deliberação, após ter sio
acordada com o aluno. No caso da FCT, a avaliação é da responsabilidade conjunta do tutor e
orientador da mesma, que deve propor a classificação ao conselho de turma de avaliação, sendo a
sua classificação atribuída no final do 3º ano curricular, conforme previsto nos artigos 38º e18º.
1.11.8.10. Compete ao professor organizar e proporcionar de forma participada a avaliação
sumativa, de acordo com as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos.
1.11.8.11. A avaliação de cada módulo ou UFCD exprime a conjugação de auto e
heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo professor, em função da qual este e os
alunos ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e acordam novos processos e tempos para a
avaliação do módulo;
1.11.8.12. Na eventualidade de um aluno não concluir um determinado módulo, terá mais
duas oportunidades de o fazer, realizando novo momento de avaliação a acordar entre o professor e
o aluno.
1.11.8.13. Ultrapassadas as oportunidades referidas anteriormente, o aluno inscreve-se para
a realização de exame de equivalência à frequência aos módulos, UFCD ou PAP.
1.11.8.14. A inscrição referida no número anterior é feita nos serviços administrativos da
escola, após a qual será publicada a respetiva calendarização.
1.11.8.15. A época de exames de equivalência à frequência realiza-se em julho ou setembro
com uma fase única e uma chamada única. A época especial para conclusão do curso decorrerá em
dezembro, por decisão da diretora, sendo que só poderá ter a prova de aptidão profissional (PAP) e
até 2 módulos em atraso, ou até 3 módulos em atraso no conjunto das disciplinas.
1.11.8.16. Os alunos terminam o plano curricular do curso, quando, no final do 3º ano,
tenham concluído com 10 valores ou mais a totalidade dos módulos, UFCD em todas as disciplinas
do currículo.
Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio
Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404
ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/

– Pág. 106 / 126

Largo da Independência
5040 – 352 Mesão Frio
Contribuinte n.º 600076300

1.11.8.17. A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a FCT e integra, no final do 3º
ano do ciclo de formação, a PAP, que no caso dos alunos abrangidos pela nova legislação, é
designada como avaliação externa.
1.11.8.18. A PAP faz parte integrante do curso, sendo um projeto transdisciplinar, integrador
de todos os saberes e capacidades desenvolvidas ao longo da formação.
1.11.8.19. Cada orientador da PAP deve ter a seu cargo, no máximo, oito formandos.
1.11.8.20. Os alunos serão sujeitos a um período FCT, a ser realizado durante o ano letivo
ou durante os períodos de interrupção das atividades letivas.

1.11.9. Prova de Aptidão Profissional (PAP)
1. A Prova de Aptidão Profissional, habitualmente designada por PAP, de acordo com a
Portaria n.º 74-A/2013, de 15 fevereiro, integra-se na avaliação curricular e consiste na
apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, material ou
intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do
respetivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos e
competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do
aluno. No caso dos alunos abrangidos pela Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto, a PAP consiste
na defesa perante um júri de um projeto, consubstanciado num produto, ou material ou intelectual,
numa intervenção ou atuação, dependendo do curso, bem como do respetivo relatório final,
demostrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais, adquiridos ao
longo do percurso formativo do aluno, em todas as componentes do currículo, com especial enfoque
nas áreas de competências inscritas no Perfil do Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no
perfil profissional da respetiva qualificação. A PAP pode ser desenvolvida em equipa deacordo com
a legislação em vigor.
2. Para os alunos abrangidos pela Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, a PAP será
concebida para que se possa avaliar a transdisciplinaridade adquirida no quadro da formação e
ajustar-se-á ao perfil profissional exigido para cada um dos níveis de formação. A PAP revestirá a
forma de um projeto de conceção pessoal, de preferência assente em situações concretas, podendo
ser um prolongamento enriquecido das ações já desenvolvidas na formação em contexto de
trabalho. Centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita
ligação com os contextos de trabalho/saberes adquiridos e realiza-se sob a orientação e
acompanhamento de um ou mais professores.
3. Compete ao aluno escolher o(s) tema(s) sobre os quais pretende realizar a PAP,
necessitando o(s) mesmo(s) de ser(em) aceite(s) e aprovado(s) pela coordenação técnica e pela
direção pedagógica da escola. Tendo em conta a natureza do projeto, pode o mesmo ser
desenvolvido em equipa, desde que seja visível e avaliável a participação de todos. A concretização
do projeto compreende três momentos essenciais:
a) Conceção;
b) Fases de desenvolvimento;
c) Autoavaliação e elaboração do relatório final.
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4. A PAP pode ser realizada nas instalações da Escola E.B. 2,3 Professor António
Natividade ou fora dela, em locais reconhecidos como idóneos pela Escola, quer sob o ponto de
vista técnico, quer sob o ponto de vista económico e social, que permitam o acompanhamento do
aluno. No caso do aluno indicar outro local ou locais onde pretenda realizar a PAP, compete à
escola, de acordo com os princípios definidos anteriormente, a aceitação ou não do(s) mesmo(s).
5. A PAP concretizar-se-á no final do 3º ano do ciclo de formação.
6. Após o cumprimento de 2/3 do plano curricular do respetivo nível, o aluno fica
automaticamente inscrito na PAP, devendo referir o(s) tema(s) que pretende realizar.
7. A execução e gestão do tempo dedicado à PAP ficarão ao critério dos alunos, devendo
estes aferir a dimensão e riqueza dos trabalhos a apresentar, não podendo, em qualquer caso, haver
prejuízo das atividades letivas curriculares.
8. Dentro do prazo, calendarizado em cada ano, os alunos deverão fazer a entrega ao diretor
de curso de dois exemplares do “Projeto de Aptidão Profissional”.
9. O coordenador da PAP será o diretor de curso, e a ele competirá a organização e
supervisão das diferentes ações.
10. O coordenador da PAP manterá a direção da escola ao corrente das ações desenvolvidas,
apresentando-lhe os problemas que surgirem e que necessitem de resolução pontual.
11. Os relatórios que pelo seu conteúdo forem julgados de interesse para a escola, poderão
ser publicamente elogiados e merecedores de louvor especial, reservando-se a escola o direito da
sua publicação.
12. No primeiro período, o órgão de gestão designará os professores orientadores de cada
aluno para a realização da PAP e estabelecerá um cronograma onde será fixado o calendário da sua
elaboração, apresentação e avaliação.
13. Compete ao orientador:
a) orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolve, na sua realização e na redação do
relatório final;
b) informar os alunos sobre os critérios de avaliação;
c) decidir se o projeto e relatório estão em condições de serem apresentados ao júri;
d) orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP;
e) registar a avaliação na pauta e no caso dos alunos abrangidos pela Portaria nº 235-A/2018,
de 23 de agosto, registar no termos do artigo 38º da mesma.
1.11.9.1. Objetivos da PAP
O projeto de PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno
em estreita ligação com os contextos de trabalho.
a) desenvolver as capacidades de iniciativa e autoconfiança de aluno;
b) permitir o confronto e a complementaridade entre o saber e o saber-fazer;
c) enriquecer os conhecimentos técnicos e práticos;
d) ter uma perspetiva, uma inserção e um enquadramento pessoal no mundo do trabalho;
e) dar a possibilidade ao aluno de mostrar o seu valor ao elaborar um projeto que seja
pessoal, inovador e criativo.
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1.11.9.2. Avaliação da PAP
1. O relatório da PAP é avaliado ao longo da sua elaboração e na sua apresentação final,
sendo a avaliação intercalar aquela que acontece ao longo do ano que se concretiza em momentos
diferentes. A avaliação final do relatório será o resultado conjunto das avaliações intercalares e da
avaliação feita pelo júri na apresentação e defesa do trabalho.
2. A avaliação intermédia consiste na avaliação do percurso do projeto nas suas diferentes
fases e momentos de acordo com o conhecimento e análise dos relatórios de autoavaliação dos
alunos e com o cronograma previamente estabelecido. É feita pelo(s) professor(es) orientadores(s) e
diretor de curso. É uma avaliação formativa de caráter qualitativo e com expressão quantitativa e
deve ter em conta os seguintes critérios:
a) o grau de desenvolvimento do processo em termos técnico-científicos;
b) envolvimento e evolução do aluno ao longo da produção da PAP;
c) capacidade de organização do trabalho proposto;
d) o desempenho e aplicação das capacidades e competências;
e) a inovação e enquadramento no perfil do curso;
f) respeito pelas orientações e pelo cumprimento de prazos.
3. Os relatórios de auto e heteroavaliação das diferentes fases do projeto devem integrar o
projeto final entregue ao júri da PAP. O relatório deve integrar:
a) a fundamentação da escolha do projeto;
b) os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
c) análise crítica global da execução do projeto considerando as principais dificuldades e
obstáculos encontrados e as formas de os superar;
d) os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e da avaliação intermédia dos
professores orientadores.
4. A classificação atribuída em cada uma destas avaliações intercalares é proposta, debatida
e assumida pelo conselho de turma. Essa classificação será sempre registada em folha própria, e
integrará a fórmula que ajudará a fixar a nota final tal como descrito mais adiante.
5. Após a entrega da PAP, esta será apresentada e defendida perante um júri de avaliação
que deve ter presente:
a) todos os elementos apresentados pelos alunos de acordo com a Portaria n.º 74-A/2013, de
15 fevereiro e pela Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto:
b) o trabalho prático de execução do projeto;
c) a qualidade do relatório escrito e apresentado, tendo como base os parâmetros:
- aplicação de conhecimentos
- rigor técnico-científico
- interdisciplinaridade
- valorização pessoal
- empenhamento
- referências e contactos com as empresas
- inovação e criatividade
- articulação dos temas
- correção linguística
- enriquecimento do trabalho com imagens, fotografias, gráficos, esquemas…
- bibliografia apresentada
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d) defesa do relatório, com base na qualidade e coerência da apresentação e da
argumentação;
e) a importância técnica e científica das conclusões obtidas.
6. A classificação final da PAP resultará da classificação obtida nas avaliações intermédias e
da avaliação final. Esta média será obtida, atribuindo um índice de 1 à primeira avaliação
intermédia, um índice 2 à segunda avaliação intermédia e um índice 4 à avaliação da PAP. A
classificação final global será obtida pela fórmula CF (PAP) =1+2+4 / 7.
7. A avaliação final da PAP efetuar-se-á a partir de uma apresentação por parte do aluno,
durante 20 minutos, seguida de um debate oral com o júri, não podendo o processo exceder os 60
minutos.
8. Sempre que a natureza dos trabalhos apresentados exija uma avaliação que pressuponha o
desempenho concreto de uma tarefa, compete ao júri a definição da metodologia a aplicar para a
referida avaliação.
9. Os alunos poderão apresentar os seus trabalhos a partir de exposições orais, podendo
ilustrar as suas exposições com meios audiovisuais, informáticos ou outros julgados oportunos.
10. As questões serão colocadas pelos membros do júri.
1.11.9.3. Júri de avaliação da PAP
1. O júri de avaliação da PAP será constituído pelos seguintes elementos previsto no Artigo
33º da Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto e no caso dos alunos abrangidos pela Portaria 74A/2003 pelos segiintes elementos:
a) a diretora da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside;
b) o diretor do curso;
c) o diretor de turma ou orientador educativo;
d) um professor orientador do projeto;
e) um representante das associações empresarias ou empresas de setores afins ao curso;
f) um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso;
g) uma personalidade de reconhecido mérito na área de formação profissional ou dos setores
de atividade afins ao curso.
2. O júri, para deliberar, necessita de presença de pelo menos quatro elementos, estando
entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) a d) e dois dos
elementos a que se referem as alíneas e) a g) do nº anterior, tendo o presidente voto de qualidade em
caso de empate nas votações.
3. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do júri é substituído, por um dos elementos
identificados nas alíneas b) a d), conforme a ordem enunciada.
4. No caso de impossibilidade da presença de representantes das associações referidas de e)
a g), estes, de comum acordo com a escola, poderão nomear uma pessoa idónea, que faça as suas
vezes na PAP, mediante documento apresentado, devidamente assinado.
1.11.9.4. Deveres da escola
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1) No 1º período, indicar os professores acompanhantes dos alunos que vão fazer a PAP e
estabelecer um cronograma
2) Constituir o júri de avaliação da PAP
3) Negociar os projetos nos contextos da escola e do trabalho
4) Orientar os alunos durante a conceção e realização do projeto
5) Dar a conhecer as regras da PAP e a forma e critérios de avaliação da mesma
6) Fornecer documentação e outro material necessário
7) Apoiar os alunos durante todo o processo da PAP
8) Avaliar o desempenho dos alunos ao longo da PAP
1.11.9.5. Direitos dos alunos
1) Escolherem os temas sobre os quais vão realizar a PAP
2) Terem acesso a meios para a planificação, concretização e defesa da PAP
3) Terem orientação da escola durante todo o processo da PAP
4) Serem avaliados de forma justa, mediante os critérios definidos
1.11.9.6. Deveres dos alunos
1) Conhecerem a regulamentação da PAP
2) Cumprirem regras estabelecidas
3) Fazerem a auto e heteroavaliação, fundamentando-a.
1.11.9.7. Falta à PAP
1. A falta à PAP só pode ser justificada até ao próprio dia por razões impeditivas de força
maior, nomeadamente doença, devidamente comprovada por documento a apresentar no prazo de 5
dias.
2. Será marcada nova apresentação de acordo com todas as partes envolvidas, sendo que o
prazo limite será setembro do ano letivo em curso.
1.11.10. Formação em contexto de trabalho dos cursos profissionais
1. Objetivos
O estágio ou seja, a Formação em Contexto de Trabalho, realiza-se numa entidade de
acolhimento pública ou privada ao longo ou no final da formação, com a carga horária entre 600 a
840 horas, na qual se desenvolvam atividades profissionais relacionadas com a área do curso. A
concretização da FCT é antecedida de um protocolo enquadrador entre a escola e a entidade de
acolhimento;
O estágio visa:
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a) desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos e as
competências profissionais adquiridas durante a frequência do curso;
b) proporcionar experiências de caráter socioprofissional que facilitem a futura integração
dos jovens no mundo do trabalho;
c) desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho.
2. Responsabilidades
A escola deve:
a) assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis;
b) assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento;
c) estabelecer os critérios e distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento;
d) assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus
encarregados de educação, se aqueles forem menores;
e) assegurar a elaboração do plano de trabalho do aluno, bem como a respetiva assinatura
por parte de todos os intervenientes;
f) assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho do aluno, bem como a
avaliação de desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento;
g) assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT;
h) assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas
necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT.
O diretor de curso deve:
a) assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento, identificando-as,
fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos/contratos de formação;
b) proceder à distribuição dos formandos por cada entidade;
c) coordenar o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor
orientador.
d) assegurar a articulação entre os professores das várias disciplinas, de modo a que seja,
cumpridos todos os procedimentos necessários à realização da PAP.
e) propor os critérios de avaliação e datas da apresentação da PAP ao conselho pedagógico
para aprovação.
O professor orientador deve:
a) elaborar o plano de trabalho do aluno, em articulação com o diretor de curso e, quando for
o caso, com os demais órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica competentes,
bem como com os restantes professores do curso e o tutor designado pela entidade de acolhimento
do aluno.
b) acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de
deslocações periódicas aos locais em que a mesma se realiza, pelo menos duas vezes por período de
FCT;
c) avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho
do aluno;
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d) acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT;
e) propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na
FCT.
A entidade acolhedora deve:
a) designar o tutor;
b) colaborar na elaboração do plano de trabalho do aluno;
c) atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano individual de trabalho;
d) colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT;
e) assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente
no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na entidade;
f) controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno;
g) assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à
realização e ao acompanhamento da FCT.
O aluno deve:
a) colaborar na elaboração do seu plano de trabalho;
b) participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT para que for convocado;
c) cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho;
d) respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os
bens, equipamentos e instalações da mesma;
e) não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver
acesso durante a FCT;
f) ser assíduo e pontual;
g) justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo com
as normas internas da escola e da entidade de acolhimento;
h) elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o estabelecido
no regulamento interno da escola.
3. Assiduidade
3.1.No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com
aproveitamento, devem estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) a assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de
cada disciplina;
b) a assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.
3.2. Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das
percentagens nele estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente anterior, para o
cálculo da assiduidade, e por excesso, à unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite
de faltas permitido aos alunos.
3.3. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos da
legislação aplicável, as escolas devem assegurar:
a) no âmbito das disciplinas do curso:
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i. o prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação
estabelecidas;
ii. o desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos
objetivos de aprendizagem;
b) no âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número de
horas estabelecido.
3.4. O disposto no número anterior não prejudica, no caso de faltas injustificadas, a
aplicação de outras medidas previstas na lei ou, quando nesta não explicitamente previstas, fixadas
em regulamento interno.
3.5. As escolas asseguram a oferta integral do número de horas de formação previsto na
matriz dos cursos profissionais, adotando, para o efeito, todos os mecanismos de compensação ou
substituição como o prolongamento das aulas durante os períodos de interrupção letiva.
1.12. QUADRO DE EXCELÊNCIA e QUADRO DE VALOR
1.12.1. O Quadro de Excelência destina-se a tornar patente o reconhecimento das aptidões
dos alunos, ou grupos de alunos, que tenham evidenciado excelência no comportamento, no
aproveitamento e na participação em atividades extracurriculares.
1.12.2. As propostas de candidatura serão da iniciativa do professor titular de turma no 1º
ciclo e conselhos de turma.
1.12.3. Critérios:
1.12.3.1. Ensino básico (1º, 2º e 3° ciclos)
a) a obtenção de Muito Bom a português e matemática e de Bom a estudo do meio
no 1º e 2º ano e no 3º e 4º ano a obtenção de Muito Bom a português, matemática e inglês e a
menção de Bom a estudo do meio.
b) a obtenção de média aritmética simples de 5 (cinco), no 2º e 3º ciclos;
1.12.3.2. Ensino Secundário Regular e Profissional
a) a obtenção de média aritmética simples de 16 (dezasseis) valores;
b) estar matriculado em todas as disciplinas do próprio ano.
1.12.4. A avaliação das propostas apresentadas para o Quadro de Excelência será da
competência do órgão de gestão.
1.12.5. Todos os alunos serão contemplados com:
a) um certificado de presença no respetivo quadro, por período escolar.
1.12.6. O Quadro de Valor destina-se a tornar patente o reconhecimento de aptidões e
atitudes dos alunos, que tenham evidenciado capacidades ou atitudes exemplares de superação das
dificuldades, ou que desenvolvam iniciativas ou ações, igualmente exemplares, de benefício
claramente social, ou comunitário, ou de expressão de solidariedade, na escola ou fora dela.
1.12.6.1. Requisitos:
a) O esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de dificuldades;
b) Manifestação do espírito de solidariedade relevante e continuado;
c) Participação em concursos internos ou externos;
d)Não ter sido sujeito, nesse ano, a alguma medida disciplinar devidamente registada.
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e) Apreciação global do comportamento, Bom;
1.12.6.2. Os alunos serão contemplados com:
a) um certificado de presença no respetivo quadro, por período escolar
1.12.7. Atribuição do Prémio de Valor e Excelência – Prof. António da Natividade
1.12.7.1. No final do ano letivo será atribuído ao melhor aluno do Ensino Regular e do
Ensino Profissional do 12º Ano um prémio monetário patrocinado pela escola e/ou
entidade/organismo envolvente.

1.13. DELEGADO E SUBDELEGADO DE TURMA
1.13.1. O delegado e o subdelegado de turma devem ser alunos:
a) assíduos e pontuais;
b) com bom comportamento dentro e fora da sala de aula;
c) revelarem espírito de cooperação e entreajuda;
d) capacidade de liderança;
e) desenvolverem relacionamento correto com os colegas, os professores e os funcionários;
f) preferencialmente de entre os alunos matriculados em todas as disciplinas.
1.13.2. O delegado de turma tem por função:
a) receber as propostas e sugestões ou problemas dos colegas e deverá fazê-las chegar ao
diretor de turma para contribuir para o bom funcionamento das atividades dentro e fora da sala de
aula;
b) estar atento ao comportamento da turma, dando apoio e colaboração aos colegas;
c) ser dinamizador no sentido de uma melhoria da vida escolar, nomeadamente no que diz
respeito à disciplina e asseio da sala;
d) representar a turma em conselhos de turma;
e) participar no ato eleitoral do conselho geral.
1.13.3. O subdelegado apoia o delegado de turma e substitui-o quando aquele não está
presente.
1.13.4. O delegado ou o subdelegado pode ser destituído do cargo, caso o conselho de
turma, após ouvir os restantes alunos da turma, verifique que não possui o perfil adequado para o
desempenhar.
1.13.5. O diretor de turma em conformidade com o conselho de turma pode proceder a nova
eleição, em sequência do número anterior, de outros alunos para desempenhar os cargos de
delegado e subdelegado de turma.
1.13.6. Condições da eleição:
a) a eleição do delegado e subdelegado de turma será realizada nominalmente, através de
voto direto e secreto e terá lugar nas duas primeiras semanas de aulas, após o início das atividades
letivas;
b) para a eleição poderão propor-se os candidatos que aceitem exercer o cargo;
c) o aluno mais votado será o delegado de turma e o segundo o subdelegado de turma;
d) em caso de empate, efetuar-se-á uma segunda votação em que serão candidatos os alunos
que obtiveram , no primeiro escrutínio, maior número de votos;
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e) o diretor de turma orientará e presidirá à eleição e, de seguida, promoverá a elaboração da
respetiva ata, que será arquivada uma cópia no dossiê de diretor de turma e entregue o original no
órgão de gestão.
2. PESSOAL DOCENTE
2.1. Direitos Específicos
Para além dos direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em geral e dos
direitos gerais da comunidade deste Agrupamento, os docentes gozam dos direitos profissionais
estabelecidos nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º do Estatuto da Carreira Docente, nomeadamente:
2.1.1.Direito de participação no processo educativo, o qual compreende:
a) o direito de responder a consultas sobre opções fundamentais para o setor educativo;
b) o direito de emitir recomendações no âmbito da análise crítica do sistema educativo;
c) o direito de intervir na orientação pedagógica através da liberdade de iniciativa, a exercer
no quadro do plano de estudos aprovados e dos projetos educativos das escolas, na escolha dos
métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino
mais adequados;
d) o direito de participar em experiências pedagógicas bem como nos respetivos processos
de avaliação;
e) o direito de eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares dos estabelecimentos de
educação ou ensino.
2.1.2.Direito à formação e informação para o exercício da função educativa, através de:
a) acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e aprofundar os
conhecimentos e as competências profissionais aos docentes;
b) apoio à autoformação dos docentes, de acordo com os respetivos planos individuais de
formação.
2.1.3. Direito ao apoio técnico, material e documental.
2.1.4. Direito à segurança na atividade profissional.
2.1.5.O pessoal docente tem ainda direito:
a) a definir conjuntamente com os alunos regras de funcionamento da aula que respeitem as
disposições deste regulamento interno.
2.2. Deveres específicos
Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes do Estado, previstos no artigo 3º. do
Decreto–Lei n.º 24/84, de 16 de janeiro, nomeadamente os deveres de isenção, zelo, obediência,
lealdade, sigilo, correção, assiduidade e pontualidade e dos deveres gerais da comunidade deste
agrupamento, os professores têm ainda os seguintes deveres:
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;
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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, favorecendo a criação e o
desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre docentes, alunos, encarregados
de educação e pessoal não docente;
d) participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas;
e) 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;
f) respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias;
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
que lhe sejam propostos, numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade da
educação e ensino;
i) coresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e
propor medidas de melhoramento e renovação;
j) atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa
perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional;
k) empenhar-se nas ações de formação em que participar e concluí-las;
l) assegurar a realização de atividades educativas de acompanhamento de alunos, destinadas
a suprir a ausência imprevista e de curta duração do respetivo docente de acordo com o estipulado
no Estatuto da Carreira Docente;
m) cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção da existência
de jovens com necessidades educativas especiais;
n) o professor será o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair. Verificará se a sala
está limpa e arrumada e se o equipamento está operacional. As eventuais anomalias detetadas
devem ser comunicadas de imediato ao órgão de gestão, através do preenchimento da ficha de
ocorrências;
o) dirigir-se à respetiva sala de aula, logo após o primeiro toque, levando o livro de ponto e
não o confiando em caso algum a qualquer aluno;
p) fazer a distribuição dos alunos pelas carteiras de modo a ocuparem o lugar mais
conveniente ao seu desenvolvimento escolar;
q) escrever o sumário e marcar faltas aos alunos sempre que se verifique a sua ausência às
aulas;
r) quando algum aluno comparecer 3 vezes na sala de aula sem o material escolar
considerado indispensável, o professor comunicará, por escrito, tal facto ao diretor de turma;
s) não poderá deixar sair os alunos da sala de aula antes do toque de saída, exceto por razões
de força maior, comunicadas ao órgão de gestão;
t) quando pretender mudar de sala de aula, deve avisar antecipadamente os funcionários
responsáveis;
u) não sair da Escola com os alunos, durante a aula, sem prévia autorização do órgão de
gestão;
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v) marcar as datas dos testes escritos numa folha para esse efeito, colocada no livro de
ponto, para que se faça uma distribuição racional desse trabalho;
w) a correção de testes e a sua entrega deve ser feita no prazo máximo de duas semanas após
a sua realização, nunca podendo ser entregues depois do período letivo a que dizem respeito;
x) verificar diariamente se nos expositores e ou dossiers estão afixados/arquivados avisos,
informações, legislação e convocatórias que lhe digam respeito.
2.3. AVALIAÇÃO DOCENTE
A avaliação do desempenho do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios
consagrados no artigo 39º da Lei de Bases do Sistema Educativo, no respeito pelos princípios e
objetivos que enformam o sistema integrado de avaliação do desempenho da Administração
Pública, incide sobre a atividade desenvolvida e tendo em conta as qualificações profissionais,
pedagógicas e científicas dos docentes.
Para além dos objetivos estabelecidos no nº 3 do artigo 40º do ECD, o sistema de
desempenho deve ainda permitir diagnosticar as necessidades de formação dos docentes, a
considerar no plano de formação do agrupamento.
A avaliação do desempenho do pessoal docente rege-se pelas normas e procedimentos
estabelecidos no Decreto-Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro.
2.3.1. A avaliação incide sobre as seguintes dimensões do desempenho docente:
- científica e pedagógica;
- participação na escola e relação com a comunidade;
- formação contínua e desenvolvimento profissional.
2.3.2. Os elementos de referência da avaliação do desempenho do pessoal docente são:
- os objetivos e as metas fixadas no projeto educativo;
- os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões aprovadas pelo conselho
pedagógico.
2.3.3. O processo de avaliação é constituído pelos seguintes documentos:
- o projeto docente;
- o documento de registo de participação nas dimensões científica e pedagógica,
participação na escola e relação com a comunidade e formação contínua e desenvolvimento
profissional;
- o relatório de autoavaliação e o respetivo parecer elaborado pelo avaliador.
2.3.4. São intervenientes no processo de avaliação do desempenho docente:
- o presidente do Conselho Geral;
- o diretor;
- o conselho pedagógico;
- a secção de avaliação de desempenho docente do Conselho Pedagógico;
- os avaliadores externos e internos;
- os avaliados.
2.3.5. Os ciclos de avaliação dos docentes integrados na carreira coincidem com o período
correspondente aos escalões da carreira docente. O ciclo de avaliação dos docentes em regime de
contrato a termo tem como limite mínimo 180 dias de serviço letivo efetivamente prestado.
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2.3.6. Nos termos do D.R. nº 26/2012, de 21 de fevereiro, o calendário do processo de
avaliação é definido anualmente.
3. PESSOAL NÃO DOCENTE
3.1. Direitos Gerais
Ao pessoal não docente são garantidos os direitos gerais estabelecidos para os funcionários e
agentes do Estado em geral, bem como os direitos previstos no Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de
julho, e os direitos gerais da comunidade deste agrupamento, são-lhes ainda atribuídos os seguintes
direitos:
a) obter formação contínua nos termos da legislação em vigor;
b) usufruir de um intervalo durante a manhã e de outro durante a tarde, para ir ao bar, sem
prejuízo do bom funcionamento dos serviços a que estão adstritos;
c) receber artigos de vestuário próprio para a execução das tarefas que lhes estão destinadas.
3.2. Deveres Gerais
O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais dos funcionários e
agentes do Estado, previstos no art.º 3º do Decreto-Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro,
nomeadamente de prossecução do interesse público, de isenção, de imparcialidade, de informação,
de zelo, de obediência, de lealdade, de correção de assiduidade e de pontualidade e dos deveres
gerais da comunidade deste agrupamento. Têm, ainda, os seguintes deveres:
a) permanecer no local de trabalho que lhe foi destinado;
b) assegurar o serviço dos colegas aquando da sua ausência, de acordo com o definido com o
seu superior hierárquico;
c) não executar tarefas estranhas ao agrupamento durante o período de trabalho;
d) os funcionários dos pisos bem como os restantes funcionários, para além das tarefas
referidas, devem realizar todas as tarefas determinadas pelo diretor inerentes ao seu estatuto;
e) ser portador de um cartão de identificação, afixado visivelmente;
f) assinar o livro de ponto à entrada e saída do serviço;
g) cumprir o regulamento interno da escola.
3.3. COMPETÊNCIAS DO PESSOAL NÃO DOCENTE
3.3.1. Competências do Chefe de Serviços de Administração Escolar
Ao chefe de serviços de administração escolar compete genericamente dirigir os serviços
administrativos do agrupamento, tanto na área de alunos como de pessoal, contabilidade, expediente
geral e ação social escolar. Compete-lhe ainda predominantemente:
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a) orientar e coordenar as atividades dos serviços administrativos;
b) orientar e controlar a elaboração dos vários documentos passados pelos serviços
administrativos e sua posterior assinatura;
c) organizar e submeter à aprovação da diretora a distribuição dos serviços pelo respetivo
pessoal, de acordo com a natureza, categorias e aptidões, e, sempre que o julgue conveniente,
proceder às necessárias redistribuições;
d) assinar o expediente corrente, bem como o que respeita a assuntos já submetidos a
despacho da diretora;
e) preparar e submeter a despacho da diretora todos os assuntos da sua competência;
f) providenciar para que todos os serviços inerentes ao funcionamento das aulas, recursos e
exames, dependentes dos serviços administrativos, estejam em ordem nos prazos estabelecidos;
g) proceder à leitura e fazer circular o Diário da República, tomando as providências
necessárias para que a legislação de interesse para os estabelecimentos seja distribuída pelas
diferentes áreas e pelas demais entidades determinadas pela diretora;
h) verificar as propostas e processos de nomeação de pessoal;
i) apreciar e despachar os pedidos de justificação de faltas do pessoal administrativo;
j) exercer o cargo de secretário do conselho administrativo;
k) preparar os documentos para análise e posterior deliberação da diretora;
l) dar cumprimento às deliberações do diretor que respeitarem aos serviços administrativos;
m) assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente autorizadas;
n) assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar todas as folhas dos livros
utilizados nos serviços administrativos;
o) ter sob a sua guarda o selo branco do Agrupamento;
p) levantar autos de notícia ao pessoal administrativo relativos a infrações disciplinares
verificadas;
q) apreciar qualquer outro assunto respeitante ao serviço administrativo, decidindo os que
forem da sua competência e expondo à diretora os que o ultrapassarem.
3.3.2. Competências do Tesoureiro
Ao funcionário que desempenhe as funções de tesoureiro compete predominantemente:
a) arrecadar todas as importâncias legalmente cobradas nos estabelecimentos de ensino,
mediante guias ou documentos passados pelas entidades competentes;
b) proceder ao depósito das importâncias autorizadas respeitantes às requisições de fundos e
cobradas diretamente pelo estabelecimento de ensino;
c) emitir cheques para pagamento das despesas com pessoal, devidamente autorizadas, ou
depositar nas respetivas contas as importâncias devidas;
d) efetuar pagamentos de acidentes cobertos pelo seguro escolar;
e) efetuar pagamentos resultantes de acidentes em serviço;
f) proceder ao pagamento de despesas de funcionamento, devidamente autorizadas, emitindo
os cheques necessários;
g) escriturar a folha de cofre;
h) controlar as contas de depósito;
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i) colaborar na elaboração de balancetes a apresentar nas reuniões do conselho
administrativo e outros que lhe sejam solicitados;
j) executar tudo o mais que lhe seja determinado pelo chefe de serviços de administração
escolar.
3.3.3. Competências do Assistente Administrativo
Ao assistente administrativo compete genericamente, para além das funções que se
enquadrem em diretivas gerais dos dirigentes e das chefias, desenvolver as atividades relacionadas
com o expediente, arquivo, procedimentos administrativos, contabilidade, pessoal,
aprovisionamento, economato e ação social escolar, tendo em vista assegurar o eficaz
funcionamento do agrupamento. Compete-lhe, ainda, predominantemente:
a) assegurar a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os
particulares, incluindo docentes, não docentes, discentes e respetivos encarregados de educação,
através do registo, redação, classificação e arquivo do expediente e outras formas de comunicação;
b) assegurar, sempre que necessário, o trabalho de impressão;
c) tratar informação, recolhendo e efetuando apuramentos estatísticos elementares e
elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão eficaz dos dados
existentes;
d) recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transações
financeiras e contabilísticas, podendo assegurar, se assim lhe for determinado, a movimentação do
fundo de maneio;
e) recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos, anotando faltas e
anomalias e providenciando pela sua correção e andamento, através de ofícios, informações ou
notas, em conformidade com a legislação vigente;
f) organizar, calcular e desenvolver processos relativos à situação do pessoal docente, não
docente e discente, à ação social escolar e à aquisição e ou manutenção de material, equipamentos,
instalações ou serviços;
g) preencher os mapas de execução material e organizar a escrituração de livros auxiliares de
acordo com as respetivas instruções;
h) atender o pessoal docente, não docente e discente, bem como os encarregados de
educação, e prestar-lhes os adequados esclarecimentos.
3.3.4. Competências da Encarregada de Coordenação de Pessoal Assistente Operacional
À encarregada de coordenação dos assistentes operacionais compete genericamente
coordenar e supervisionar as tarefas do pessoal sob a sua dependência hierárquica. Compete-lhe,
ainda, predominantemente:
a) orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal citado;
b) colaborar com o diretor na elaboração e distribuição do serviço daquele pessoal;
c) controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a submeter à
aprovação da diretora;
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d) atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo soluções;
e) comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo;
f) requisitar ao armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso
corrente nas aulas;
g) comunicar estragos ou extravios de material e equipamento;
h) afixar e divulgar convocatórias, avisos e ordens de serviço;
i) levantar autos de notícia aos assistentes operacionais relativos a infrações disciplinares
verificadas;
j) fazer mapa/resumo das faltas dos assistentes operacionais e entregar nos serviços
administrativos.
3.3.5. Competências do Assistente Operacional
Ao assistente operacional incumbe, genericamente, nas áreas de apoio à atividade
pedagógica, de ação social escolar e de apoio geral, uma estreita colaboração no domínio do
processo educativo dos discentes, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo
estabelecimento de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado. Compete-lhe
ainda, predominantemente:
1 – Na área de apoio à atividade pedagógica:
a) colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades
letivas, zelando para que nas instalações escolares sejam mantidas as normas de compostura,
limpeza e silêncio, em respeito permanente pelo trabalho educativo em curso;
b) preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando
estragos e extravios;
c) registar as faltas dos professores que não estejam na sala de aula;
d) comunicar ao órgão de gestão situações em que os docentes se ausentem da sala de aula
com os alunos, ou quando abandonarem a sala de aula antes do toque de saída;
e) impedir a permanência dos alunos nos corredores durante o funcionamento das aulas, bem
como durante os intervalos;
f) limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela sua
conservação;
g) zelar pela conservação e manutenção dos jardins;
h) abrir e fechar portas, portões e janelas, desligar o quadro de eletricidade e entregar e
receber chaves do chaveiro a seu cargo;
i) participar ao coordenador de pessoal ocorrências de comportamentos por parte dos alunos
que não respeitem as normas estabelecidas no presente regulamento;
j) aos assistentes operacionais podem ser ainda atribuídas funções de apoio à biblioteca, ao
bufete, à papelaria, à reprografia, ao telefone, à portaria aos materiais audiovisuais e informáticos, à
vigilância das instalações e aos laboratórios.
2 – Na área de apoio social escolar:
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a) prestar assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade,
acompanhar o aluno a unidades hospitalares;
b) preencher requisições ao armazém de produtos para o bufete e papelaria e receber e
conferir produtos requisitados;
c) preparar e vender produtos do bufete;
d) vender, na papelaria, material escolar, impressos, textos de apoio;
f) apurar diariamente a receita realizada na papelaria e reprografia e entregá-la ao tesoureiro;
g) limpar e arrumar instalações do bufete e papelaria e respetivo equipamento e utensílios;
h) comunicar estragos ou extravios de material e equipamento.
3.3.6. Competências do assistente operacional afeto à cozinha
Ao assistente operacional afeto à cozinha compete genericamente organizar e coordenar os
trabalhos na cozinha e confecionar e servir refeições. Compete-lhe ainda, predominantemente:
a) calcular as quantidades de géneros e condimentos necessários à confeção das refeições;
b) requisitar ao funcionário responsável os produtos necessários para o funcionamento do
refeitório;
c) colaborar com o assistente técnico na elaboração das ementas semanais;
d) preparar, confecionar e servir as refeições;
e) assegurar a limpeza e arrumação das instalações, equipamentos e utensílios de cozinha e
refeitório;
f) comunicar estragos ou extravios de material e equipamento.
4. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Os pais e encarregados de educação têm os seguintes direitos e deveres:
4.1. Direitos
a) participar na vida da escola e nas atividades da associação de pais e encarregados de
educação, quando constituída;
b) informar-se, ser informado e informar a comunidade educativa sobre todas as matérias
relevantes no processo educativo do seu educando;
c) comparecer na escola por sua iniciativa e quando para tal for solicitado;
d) colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu
educando;
e) ser convocado para reuniões com o diretor de turma e ter conhecimento da hora semanal
de atendimento;
f) ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e do comportamento
do seu educando;
g) participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que
as estruturas de orientação educativa o considerem necessário;
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h) articular a educação na família com o trabalho escolar;
i) cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma
cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de convivência na escola;
j) participar nos órgãos de administração e gestão do agrupamento, nos termos definidos no
presente regulamento;
k) participar nos conselhos de turma quando solicitados pelo diretor de turma para
apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, através do seu representante
que será eleito na primeira reunião anual com o diretor de turma;
l) conhecer o regulamento interno;
m) consultar o dossiê individual do aluno, após solicitação ao professor titular da
turma/diretor de turma e sempre na sua presença, a fim de ser garantida a confidencialidade dos
dados nele contidos.
4.2. Deveres
a) responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e de pontualidade do seu
educando;
b) participar nas reuniões convocadas pelos órgãos administrativos e gestão e pelas
estruturas de orientação educativa, bem como pela associação de pais e encarregados de educação;
c) apresentar propostas de atividades para o plano anual de atividades e participar ativa e
conjuntamente com os seus educandos;
d) entrar na escola pela portaria, onde deverão identificar-se ao funcionário de serviço;
e) contactar o professor titular da turma/diretor de turma no horário de atendimento do
mesmo;
f) conhecer o regulamento interno.
4.3. Participação dos encarregados de educação na avaliação
No âmbito da participação na avaliação aos encarregados de educação compete:
a) tomar conhecimento dos processos de organização e desenvolvimento do ensino, em
reunião com o professor titular da turma/ diretor de turma, expressamente convidados para o efeito;
b) dialogar com o professor titular da turma/ diretor de turma sobre a evolução do seu
educando, preenchendo um documento síntese sobre os assuntos tratados na reunião,
nomeadamente sobre a assiduidade, comportamento e avaliação;
c) ter acesso às informações relacionadas com os resultados do processo de aprendizagem do
seu educando no final de cada período;
d) participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando ou sempre que as
estruturas de orientação educativa o considerem necessário.
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5. AUTARQUIA
5.1. Direitos
A autarquia tem o direito de participar na definição das linhas orientadoras da atividade do
Agrupamento, através da designação de três elementos, que a representarão, no conselho geral.
5.2. Deveres
A autarquia tem o dever de organizar a rede de transportes escolares nos termos da
legislação em vigor.

CAPÍTULO IX – Segurança
1. Organograma da Estrutura Interna de Segurança
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2. COMPETÊNCIAS DOS DIFERENTES ATORES
2.1. Diretora
Perante situação de perigo, a diretora, reconhecendo a necessidade de evacuação:
a) dá ordem ao chefe dos serviços de administração escolar para fazer soar o alarme;
b) ordena o alerta de socorro externo;
c) supervisiona todas as operações de evacuação;
d) coopera no combate de incêndios e nos primeiros socorros a feridos.
2.2. Responsável pela Segurança
a) avalia a situação de emergência e decide se é necessário efetuar a evacuação das
instalações;
b) em caso de decisão de evacuação da Escola, faz soar o alarme;
c) dá ordem para avisar os bombeiros;
d) dá ordem para que sejam efetuados os cortes de energia.
2.3. Coordenador dos assistentes operacionais
a) comunica, mediante ordem da diretora, às autoridades (bombeiros voluntários, guarda
nacional republicana e proteção civil) a natureza do sinistro, o tipo de ferimentos e o número de
feridos;
b) corta todas as fontes de energia;
c) coopera na operação de evacuação, encaminhando os alunos para o local de concentração;
d) assegura-se da presença de todos os auxiliares de ação educativa ao serviço no local de
concentração;
e) recolhe informação sobre eventuais desaparecidos e comunica a situação ao chefe de
segurança e/ou os bombeiros.
2.4. Assistentes Operacionais e Professores
a) procedem à evacuação pacífica, seguindo o itinerário pré-definido;
b) em caso de incêndio cooperam no combate;
c) se necessário, ajudam na prestação de primeiros socorros;
d) verificam se alguém ficou retido nas instalações e informam o chefe de segurança de
eventuais anomalias.
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2.5. Calendário escolar
1. O calendário escolar configurado para o Agrupamento de Escolas Prof. António da
Natividade, Mesão Frio será definido anualmente e nele constará:
a) início e fim de cada período letivo;
b) início e fim de cada interrupção letiva;
c) momentos de avaliação.
2. O calendário escolar anual será exposto em local público para conhecimento da
comunidade local.
3. Qualquer alteração ao calendário previsto será dada a conhecer à comunidade educativa
com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, sempre que a situação o exija.

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo diretor e/ou pelo conselho
geral, respeitando a legislação que se lhes aplique.
2 – O regulamento interno da escola, depois de aprovado pelo conselho geral, é divulgado a
todos os membros da comunidade educativa, sendo publicitado no moodle do agrupamento e na
escola, em local visível e adequado, sendo fornecido igualmente gratuitamente ao aluno, quando
inicia a frequência da escola e sempre que o regulamento seja objeto de atualização.
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ANEXOS

Anexo I - Critérios Gerais de Organização dos horários dos alunos
(Despacho Normativo n.º10-B/2018 de 6 de julho – artigo 13º)
a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades letivas
(manhã, tarde e noite).
- Centro Escolar: Pré-escolar - 9.00h-12.00h/ 13.30h-15.30h; 15:30h-18:30h (AAAF)
1º Ciclo - 9.00h-12.00h/ 14.00h-17.25h;
- Escola sede: 9.00h-12.40h/ 13.35h-17.30h;
9.00h-13.35h/ 14.40h-17.30h;
b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades da turma
num só turno do dia.
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Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia.
- Centro escolar: 1 tempo
- Escola Sede: até 2 tempos
c) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias
da semana.
- Centro Escolar: Não aplicável
- Escola Sede: 2 dias não consecutivos (2+1/1+1)
d) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira de forma
descontínua e evitar no mesmo dia.
e) Nos cursos profissionais, distribuição dos tempos letivos, se possível, em 50 minutos.
f) Alteração pontual dos horários dos alunos, para efeitos de substituição das aulas por ausência
dos docentes.
g) Distribuição dos apoios educativos, tendo em conta o equilíbrio do horário semanal, não
devendo os alunos acumularem mais de três.
h) Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico,
atento o disposto no artigo 18.º da portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto e na informação da
DGE – Atividades de Enriquecimento Curricular de 28 de junho de 2017.
Educação Física e Desportiva – 2 tempos (1º, 2º anos) 1 tempo (3º, 4º anos)
Educação Musical – 2 tempos (1º, 2º, 3º, 4º anos)
Inglês – 1 tempo (1º e 2º ano)

Anexo II - Critérios Gerais para a Constituição de Turmas
ANO LETIVO 2018/2019
DESPACHO NORMATIVO Nº 10-A/2018 de 19 DE JUNHO

A constituição de grupos e turmas obedece às normas estabelecidas no pelo Despacho normativo nº 10A/2018 de 19 de junho.
1. Deverão prevalecer critérios de natureza pedagógica, sobre outros, definidos no projeto educativo e
regulamento interno.
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2. Dever-se-á ter em consideração o percurso sequencial dos alunos, a sua homogeneidade a nível etário e a
sua heterogeneidade a nível dos ritmos de aprendizagem.
3. As turmas deverão ser constituídas de forma a que o aluno permaneça no mesmo grupo até ao final de
ciclo, salvo quando, por razões pedagógicas ou disciplinares, se revele conveniente a mudança de turma.
4. Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, devendo ser respeitada,
em cada turma, a heterogeneidade do público escolar, salvo indicação de projetos pedagógicos
aprovados.
5. Os grupos da educação pré-escolar são constituídos por um número mínimo de 20 e um máximo de 25
crianças. O número mínimo deve ser respeitado sempre que em relatório técnico-pedagógico da criança
seja identificada a redução do grupo como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão. A redução do
grupo depende do acompanhamento e permanência da criança no grupo em pleno menos 60% do tempo
curricular.
6. No ensino básico, as turmas do 1º e 2º ano são constituídas por 24 alunos e nos demais anos do 1º ciclo
por de 26 alunos. Dos 5º aos 8º anos, as turmas são constituídas por um mínimo de 24 alunos e um
máximo de 28 alunos. No 9º ano, o número mínimo é de 26 e um máximo de 30 alunos.
7. No ensino secundário nos cursos científico-humanísticos, no 10 e 11º anos, o número mínimo de alunos
é 24 e o máximo 28 alunos, de acordo com o Artigo 6.º, ponto 2. O número mínimo para a abertura de
uma disciplina de opção é de 20 alunos. Nos cursos profissionais, as turmas do 10º e 11º anos são
constituídas por um número mínimo de 22 alunos e um máximo de 28 alunos, de acordo com o ponto 7,
do Artigo 6.º.
8. As turmas com alunos com necessidades específicas (no máximo de 2) terão um máximo de 20 alunos,
sempre que no relatório técnico-pedagógico dos alunos seja identificada como medida de acesso à
aprendizagem e à inclusão a redução da turma. A mesma fica dependente do acompanhamento e
permanência destes em pelo menos 60% do tempo curricular.

PRIORIDADES NA MATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
A - Pré-escolar
1. As vagas existentes no JI, para matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas dando-se prioridade,
sucessivamente às crianças:
a) Que completem os cinco e quatro anos de idade até 31 de dezembro;
b) Que completem os três anos de idade até 15 de setembro;
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d) Que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro
2. No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de desempate em
situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades:
a) Alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o artigo 19.º do
Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual;
b) Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 90/2001, de 20 de
agosto;
c) Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido;
d) Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam comprovadamente, na área de
influência do agrupamento;
e) Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido;
f) Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do
estabelecimento de educação pretendido;
g) Crianças mais velhas, contando -se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e dias;
h) Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente,
na área de influência do estabelecimento de educação pretendido;
g) Outras prioridades e ou critérios de desempate definidas no regulamento interno do agrupamento.
3. Na renovação de matrícula é dada prioridade às crianças que frequentaram no ano anterior o
estabelecimento de educação que pretendem frequentar, aplicando -se sucessivamente as prioridades
definidas nos números anteriores.
B – Ensino Básico
1. No ensino básico, as vagas existentes no estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação de
matrícula são preenchidas, com respeito pelas seguintes prioridades:
a) Alunos abrangidos pela educação inclusiva que exijam condições de acessibilidade específica;
b) Alunos abrangidos pela educação inclusiva não abrangidos pelas condições anteriores;
c) Alunos que, no ano letivo anterior, tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico no
agrupamento;
d) Alunos com irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino;
e) Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residem, comprovadamente, na área de influência
do agrupamento;
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f) Beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do agrupamento;
g) Alunos cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do
estabelecimento de educação, dando-se prioridade de entre estes aos alunos que no ano letivo anterior
tenham frequentado o agrupamento;
h) Alunos que, no ano letivo anterior, tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições particulares
de solidariedade social na área de influência de ensino ou no estabelecimento de ensino do agrupamento,
dando preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do agrupamento;
i) Alunos cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na
área de influência do agrupamento;
j) Alunos mais velhos, no caso da 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 agrupamento;
2. Os alunos retidos serão distribuídos, sempre que possível, pelas várias turmas dos mesmos anos de
escolaridade;
3. Sempre que possível, respeitar-se-ão as indicações do educador de infância, professor titular de turma /
Conselho de Docentes e Conselho de Turma;
4. Sempre que possível, manter-se-ão juntos os grupos provenientes do JI.
5. Dever-se-á evitar constituir turmas com mais de um ano de escolaridade;
6. Quando, por imposição legal, for necessário retirar alunos das turmas, seguir-se-ão as indicações do
professor titular de turma e do Conselho de Docentes/Conselho Turma, devendo evitar-se que fiquem alunos
isolados numa turma.
C – Ensino Secundário
No ensino secundário, as vagas existentes no agrupamento para matrícula ou renovação de matrícula são
preenchidas, dando-se prioridade sucessivamente:
a) Alunos abrangidos pela educação inclusiva que exijam condições de acessibilidade específica;
b) Alunos abrangidos pela educação inclusiva não abrangidos pelas condições anteriores;
c) Alunos com irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino;
e) Alunos beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de
influência do agrupamento;
f) Beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do agrupamento;
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g) Alunos que frequentaram o agrupamento no ano letivo anterior
g) Alunos que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na
área de influência do agrupamento;
h) Alunos que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do agrupamento;

NOTAS:
1. Cabe à Diretora ouvido o Conselho Pedagógico, por proposta da equipa responsável pela constituição das
turmas, por proposta do Conselho Turma ou por razões pedagógicas e/ou administrativas que se prendam
com a promoção do sucesso educativo ou por insuficiência de número de alunos em algumas opções
curriculares, propor junto da DGEstE que determinada turma funcione com um número de alunos inferior ao
previsto no ponto 4, do Artigo 7.º.
2. Cabe ao conselho pedagógico autorizar o funcionamento de turmas com número de alunos superior ao
previsto na lei, mediante análise de proposta fundamentada da diretora, de acordo com o ponto 5, do Artigo
7.º.
3. O Encarregado de Educação pode, no prazo de cinco dias úteis após afixação das listas provisórias das
turmas, requerer, por escrito e devidamente fundamentada, a transferência de turma do seu educando,
cabendo à Diretora deferir o requerimento, com base em razões de carácter pedagógico e/ou administrativas.

Anexo III – Procedimentos e Condições de Acesso, Partilha, Divulgação de
Dados Pessoais dos Alunos, Professores e Funcionários do AEPAN
Em face do superior interesse dos alunos e restante comunidade educativa, e dos riscos associados ao uso
inadvertido de informação pessoal em ambientes virtuais e outros, e tendo em consideração o estabelecido na
alínea l, do 1.1, do CAPÍTULO VIII, do Regulamento Interno, bem como o estabelecido na Deliberação
n.º1495/2016, 06 de setembro 2016 – CNPD, determina-se que:

a) o uso de registos de imagem e som dos alunos, e sempre que for percetível de quem se trata, implica a
obrigatoriedade de recolha, junto dos respetivos encarregados de educação, do consentimento expresso, livre,
específico e informado (CELEI), devendo estar claro o contexto da captação, os fins e a utilização a ser dada
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às imagens e/ou som, quer a divulgação seja feita no interior, quer seja feita no exterior (Online) da escola.
Os CELEI deverão ser todos arquivados no processo individual dos alunos;
b) a afixação de pautas de avaliação deverá ser feita apenas por períodos curtos de tempo e só no interior do
Agrupamento, devendo nestas, constar apenas, e sempre que os softwares certificados o permitam, o nome,
ano, turma e classificação por disciplina;
c) as listas nominais dos apoios concedidos aos alunos apenas deverá circular em circuito restrito (não
público, ainda que dentro da escola);
d) as listas de alunos matriculados ou que requerem matrícula (alínea c), do art.º 14.º, do Despacho
Normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio), apenas poderão ser afixadas no interior da escola, ou online em
espaço com acesso restrito ao interessado;
e) a informação relativa à constituição de turmas, horários, atividades curriculares e extracurriculares, apenas
deverá circular no interior da escola ou em ambiente online, com controlo de acesso;
f) a disponibilização de dados pessoais (domicílio; percurso escolar; situação socioeconómica; medidas
disciplinares; referenciação pela CPCJ, e outros), sem interesse público, nunca poderão ser fornecidos, nem
no interior da escola nem online, mesmo que com acesso controlado;
g) a divulgação e difusão de atos administrativos na internet, deverá ser reduzida apenas a decisões
administrativas com efeitos jurídicos externos e só em situações individuais e concretas;
h) o acesso remoto à rede de internet do AEPAN, apenas deverá acontecer se for mesmo necessário, e desde
que no acesso se salvaguardem as condições técnicas que preservem os dados pessoais dos alunos, docentes
e funcionários, nomeadamente, avaliações, informação de saúde, faltas, medidas disciplinares, apoios
sociais, necessidade de educação especial ou referenciação à CPCJ. A gestão técnica do acesso remoto agora
referido, terá que estar a cargo de especialistas;
i) nas iniciativas de formação com recurso a tecnologias de formação à distância, nomeadamente de elearning e b-learning, o acesso aos conteúdos só deverá ser disponível para aqueles a quem se destina a
formação;
j) quaisquer tipo de dados identificativos de alunos, professores e funcionários do AEPAN, constantes em
diferentes formatos (fotografias, vídeos, registos áudio, trabalhos escolares, e-mail, blogs, websites, e
outros), apenas poderão ser usados para fins estritamente académicos, estando sujeitos ao estabelecido nas
alíneas anteriores e a autorização prévia do diretor do AEPAN.
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