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PREÂMBULO
O presente Regulamento Interno (RI) é o documento que consolida o funcionamento do Agrupamento Trigal de Santa
Maria, contemplando o novo regime de autonomia, administração e gestão das escolas, aprovado pelo Decreto-Lei nº
75/2008 de 22 de Abril. Traduz normas, regras e procedimentos que devem ser conhecidos, considerados e
obrigatoriamente cumpridos por todos os elementos da comunidade escolar, para se atingir uma eficiente
operacionalização de toda a orgânica interna da instituição escolar. Rege-se por princípios que assegurem em simultâneo a
ordem e a liberdade, a autoridade e a cooperação, a exigência e a tolerância, a tradição e a inovação. Assim, nos termos do
Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, que reconhece a autonomia da escola e que constitui o Regulamento Interno como
um dos instrumentos dessa autonomia, o Conselho Geral, no uso da competência que lhe está atribuída, aprova o seguinte
Regulamento Interno.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Objecto
O presente Regulamento Interno (RI) estabelece as linhas orientadoras de toda a comunidade educativa do Agrupamento
de Escolas Trigal de Santa Maria.
Artigo 2º
Âmbito de aplicação
Este Regulamento Interno aplica-se a alunos, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação, órgãos de
direção, administração e gestão, estruturas de orientação educativa e serviços administrativos, técnicos e técnicopedagógicos e comunidade em geral do Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria.
Artigo 3º
Território Educativo
O presente RI aplica-se a todos os estabelecimentos de educação e ensino que integram o Agrupamento Vertical de Escolas
Trigal de Santa Maria (AETSM): Escola Básica de Tadim (escola sede de Agrupamento); EB1/JI da Estação; EB1 de Fradelos;
EB1 de Vimieiro; EB1 de Vilaça; EB1 de Ruílhe; EB1 de Tebosa; EB1/JI de Cunha; EB1/JI de Aveleda; EB1/JI de Arentim; JI de
Fradelos; JI de Vilaça; JI de Vimieiro; JI de Priscos e JI de Tebosa.
Artigo 4º
Ofertas Educativas
O AETSM assegura um percurso escolar sequencial e articulado dos alunos, na sua área de influência, desde a Educação
Pré-Escolar até à conclusão da escolaridade do 3º ciclo.
Artigo 5º
Princípios gerais
1. O Agrupamento deve criar as condições necessárias ao desenvolvimento do processo educativo, zelando pelo pleno
exercício dos direitos e deveres da Comunidade Educativa.
2. Ao Agrupamento cabe também a adopção de medidas que promovam a assiduidade e o efetivo cumprimento da
escolaridade obrigatória, prevenindo situações de insucesso e abandono.
3. Deve ser assegurada uma intervenção junto da família, tendente a uma plena integração do aluno na Comunidade
Educativa.
4. As escolas que fazem parte do Agrupamento regem-se pelos seguintes princípios:
a. A democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de modo adequado às
características específicas dos Estabelecimentos de ensino que fazem parte deste agrupamento;
b. O primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa;
c. A responsabilização do Estado e dos diversos intervenientes no processo educativo;
d. A estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de mecanismos de comunicação e informação;
e. A transparência dos atos de administração e gestão;
f. A integração comunitária, através da qual a escola se insere numa realidade social concreta, com características e
recursos específicos;
g. A qualidade do serviço público de educação a prestar;
h. A equidade, visando a concretização da igualdade de oportunidades;
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i. O respeito e a tolerância;
j. A liberdade de aprender e ensinar, no respeito pela pluralidade de doutrinas e métodos;
k. A iniciativa própria na regulamentação do funcionamento e atividades da Escola;
l. A inserção da Escola no desenvolvimento conjunto de projetos educativos e culturais em resposta às solicitações do
meio.
Artigo 6º
Insígnias
1. São insígnias do AETSM, o logótipo e o hino.
2. Os documentos oficiais são redigidos no papel timbre adoptado pelo AETSM.

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADE E AUTONOMIA
SECÇÃO I
RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE EDUCATIVA
Artigo 7.º
Responsabilidade dos membros da comunidade educativa
1. A autonomia dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas pressupõe a responsabilidade de todos os membros
da comunidade educativa 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 referidos projetos educativos, incluindo os de integração sociocultural, 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.
2. A escola é o espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação, devendo o seu funcionamento garantir
plenamente aquele direito.
3. A comunidade educativa referida no n.º 1 integra, sem prejuízo dos contributos de outras entidades, os alunos, os pais
ou encarregados de educação, os professores, o pessoal não docente das escolas, as autarquias locais e os serviços da
administração central e regional com intervenção na área da educação, nos termos das respetivas responsabilidades e
competências.
Artigo 8.º
Responsabilidade dos alunos
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pelo exercício dos
direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhe são outorgados pela Lei n.º51/2012 de 5 de Setembro – Estatuto do Aluno
e Ética Escolar, pelo regulamento interno da escola e pela demais legislação aplicável.
2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pelo Estatuto, pelo regulamento interno da escola,
pelo património da mesma, pelos demais alunos, funcionários e, em especial, professores.
3. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais.
Artigo 9.º
Papel especial dos professores
1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino, devem promover medidas de
caráter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, em ambiente de ordem e disciplina nas
atividades na sala de aula e na escola.
2. O diretor de turma ou, tratando-se de alunos do 1.º ciclo do ensino básico, o professor titular de turma, enquanto
coordenador do plano de trabalho da turma, é o principal responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das
condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos
professores da turma e dos pais ou encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver
problemas comportamentais ou de aprendizagem.
Artigo 10.º
Autoridade do professor
1. A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, científico, organizacional, disciplinar e de
formação cívica.
2. A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações escolares ou fora delas, no
exercício das suas funções.
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3. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as propostas ou as decisões dos
professores relativas à avaliação dos alunos quando oralmente apresentadas e justificadas perante o conselho de turma e
sumariamente registadas na ata, as quais se consideram ratificadas pelo referido conselho com a respetiva aprovação,
exceto se o contrário daquela expressamente constar.
4. Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos contra a sua pessoa ou o
seu património, no exercício das suas funções ou por causa delas, sendo a pena aplicável ao crime respetivo agravada em
um terço nos seus limites mínimo e máximo.
Artigo 11.º
Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação
1. Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder – dever de
dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem ativamente o desenvolvimento
físico, intelectual e cívico dos mesmos.
2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais ou encarregados de educação, em
especial:
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola;
c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e cumpra rigorosamente os deveres que
lhe incumbem, nos termos do presente Estatuto, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no
processo de ensino;
d) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da escola e participar na vida da
escola;
e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para tal forem solicitados,
colaborando no processo de ensino dos seus educandos;
f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir nos seus filhos ou
educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente e os colegas da escola, contribuindo
para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa;
g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado ao seu educando,
participando nos atos e procedimentos para os quais for notificado e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida
disciplinar sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua formação cívica, do
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena
integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade;
h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os que participam na vida da
escola;
i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em especial
informando-a e informando-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos;
j) Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for solicitado;
k) Conhecer o presente Estatuto, bem como o regulamento interno da escola e subscrever declaração anual de aceitação
do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
l) Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando;
m) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e electrónico, bem como os do seu
educando, quando diferentes, informando a escola em caso de alteração.
3. Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, em especial quanto à
assiduidade, pontualidade e disciplina.
4. Para efeitos do disposto na Lei n.º51/2012 de 5 de Setembro, considera-se encarregado de educação quem tiver
menores a residir consigo ou confiado aos seus cuidados:
a) Pelo exercício das responsabilidades parentais;
b) Por decisão judicial;
c) Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham menores, a qualquer título, à sua
responsabilidade;
d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte de qualquer das entidades
referidas nas alíneas anteriores.
5. Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos progenitores, o encarregado de educação será o
progenitor com quem o menor fique a residir.
6. Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão estes decidir, por acordo ou, na
falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício das funções de encarregado de educação.
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7. O encarregado de educação pode ainda ser o pai ou a mãe que, por acordo expresso ou presumido entre ambos, é
indicado para exercer essas funções, presumindo-se ainda, até qualquer indicação em contrário, que qualquer ato que
pratica relativamente ao percurso escolar do filho é realizado por decisão conjunta do outro progenitor.
Artigo 12.º
Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou encarregados de educação
1. O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou educandos menores ou não
emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma consciente e reiterada, implica a respetiva
responsabilização nos termos da lei.
2. Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados de educação:
a) O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade pelos filhos e ou educandos, bem
como a ausência de justificação para tal incumprimento, nos termos dos números 2 a 5 do artigo 16.º da Lei n.º
51/2012;
b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos e ou educandos atinjam metade do limite de faltas
injustificadas, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º da Lei n.º 51/2012, ou a sua não comparência ou não pronúncia, nos
casos em que a sua audição é obrigatória, no âmbito de procedimento disciplinar instaurado ao seu filho ou educando,
nos termos previstos nos artigos 30.º e 31.º da Lei n.º 51/2012;
c) A não realização, pelos seus filhos e ou educandos, das medidas de recuperação definidas pela escola nos termos da Lei
n.º 51/2012, das atividades de integração na escola e na comunidade decorrentes da aplicação de medidas disciplinares
corretivas e ou sancionatórias, bem como a não comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos
especializados.
3. O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou encarregados de educação, dos deveres a que se refere o número
anterior, determina a obrigação, por parte da escola, de comunicação do facto à competente comissão de proteção de
crianças e jovens ou ao Ministério Público, nos termos previstos da Lei n.º 51/2012.
4. O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou encarregado de educação de alunos menores de idade dos
deveres estabelecidos no n.º 2 pode ainda determinar por decisão da comissão de proteção de crianças e jovens ou do
Ministério Público, na sequência da análise efetuada após a comunicação prevista no número anterior, a frequência em
sessões de capacitação parental, a promover pela equipa multidisciplinar do agrupamento de escolas ou escolas não
agrupadas, sempre que possível, com a participação das entidades a que se refere o n.º 3 do artigo 53.º da Lei n.º 51/2012,
e no quadro das orientações definidas pelos ministérios referidos no seu n.º 2.
5. Nos casos em que não existam equipas multidisciplinares constituídas, compete à comissão de proteção de crianças e
jovens ou, na sua inexistência, ao Ministério Público dinamizar as ações de capacitação parental a que se refere o número
anterior, mobilizando, para o efeito, a escola ou agrupamento, bem como as demais entidades a que se refere o artigo 53.º
da Lei n.º 51/2012.
6. Tratando-se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o facto é também comunicado aos
serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos termos da legislação aplicável, dos apoios sociais que se relacionem
com a frequência escolar dos seus educandos e não incluídos no âmbito da ação social escolar ou do transporte escolar
recebidos pela família.
7. O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação do disposto na parte final da alínea b) do n.º 2 do
presente artigo presume a sua concordância com as medidas aplicadas ao seu filho ou educando, exceto se provar não ter
sido cumprido, por parte da escola, qualquer dos procedimentos obrigatórios previstos nos artigos 30.º e 31.º da Lei n.º
51/2012.
Artigo 13.º
Contraordenações
1. A manutenção da situação de incumprimento consciente e reiterado por parte dos pais ou encarregado de educação de
alunos menores de idade dos deveres a que se refere o n.º 2 do artigo anterior, aliado à recusa, à não comparência ou à
ineficácia das ações de capacitação parental determinadas e oferecidas nos termos do referido artigo, constitui
contraordenação.
2. As contraordenações previstas no n.º 1 são punidas com coima de valor igual ao valor máximo estabelecido para os
alunos do escalão B do ano ou ciclo de escolaridade frequentado pelo educando em causa, na regulamentação que define
os apoios no âmbito da ação social escolar para aquisição de manuais escolares.
3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando a sanção prevista no presente artigo resulte do incumprimento
por parte dos pais ou encarregados de educação dos seus deveres relativamente a mais do que um educando, são
levantados tantos autos quanto o número de educandos em causa.
4. Na situação a que se refere o número anterior, o valor global das coimas não pode ultrapassar, na mesma escola ou
agrupamento e no mesmo ano escolar, o valor máximo mais elevado estabelecido para um aluno do escalão B do 3.º ciclo
do ensino básico, na regulamentação que define os apoios no âmbito da ação social escolar para a aquisição de manuais
escolares.
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5. Tratando-se de pais ou encarregados de educação cujos educandos beneficiam de apoios no âmbito da ação social
escolar, em substituição das coimas previstas nos n.º 2 a 4, podem ser aplicadas as sanções de privação de direito a apoios
escolares e sua restituição, desde que o seu benefício para o aluno não esteja a ser realizado.
6. A negligência é punível.
7. Compete ao diretor-geral da administração escolar, por proposta do diretor da escola ou agrupamento, a elaboração
dos autos de notícia, a instrução dos respetivos processos de contraordenação, sem prejuízo da colaboração dos serviços
inspetivos em matéria de educação, e a aplicação das coimas.
8. O produto das coimas aplicadas nos termos dos números anteriores constitui receita própria da escola ou agrupamento.
9. O incumprimento, por causa imputável ao encarregado de educação ou ao seu educando, do pagamento das coimas a
que se referem os n.ºs 2 a 4 ou do dever de restituição dos apoios escolares estabelecido no n.º 5, quando exigido, pode
determinar, por decisão do diretor da escola ou agrupamento:
a) No caso de pais ou encarregados de educação aos quais foi aplicada a sanção alternativa prevista no n.º 5, a privação,
no ano escolar seguinte, do direito a apoios no âmbito da ação social escolar relativos a manuais escolares;
b) Nos restantes casos, a aplicação de coima de valor igual ao dobro do valor previsto nos números 2, 3 ou 4, consoante os
casos.
10. Sem prejuízo do estabelecido na alínea a) do n.º 9, a duração máxima da sanção alternativa prevista no n.º 5 é de um
ano escolar.
11. Em tudo o que não se encontrar previsto na presente lei em matéria de contraordenações, são aplicáveis as
disposições do Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social.
Artigo 14.º
Papel do pessoal não docente das escolas
1. O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade
educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo,
em articulação com os docentes, os pais ou encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas
comportamentais e de aprendizagem.
2. Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação escolar e profissional, integrados ou não em equipas, incumbe ainda
o papel especial de colaborar na identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos e fenómenos de violência,
na elaboração de planos de acompanhamento para estes, envolvendo a comunidade educativa.
3. O pessoal não docente das escolas deve realizar formação em gestão comportamental, se tal for considerado útil para a
melhoria do ambiente escolar.
4. A necessidade de formação constante do número anterior é identificada pelo diretor do agrupamento de escolas ou
escola não agrupada e deve, preferencialmente, ser promovida pela equipa multidisciplinar.
Artigo 15.º
Intervenção de outras entidades
1. Perante situação de perigo para a segurança, saúde, ou educação do aluno, designadamente por ameaça à sua
integridade física ou psicológica, deve o diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada diligenciar para lhe pôr
termo, pelos meios estritamente adequados e necessários e sempre com preservação da vida privada do aluno e da sua
família, atuando de modo articulado com os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do aluno.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, deve o diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada
solicitar, quando necessário, a cooperação das entidades competentes do sector público, privado ou social.
3. Quando se verifique a oposição dos pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do aluno, à intervenção
da escola no âmbito da competência referida nos números anteriores, o diretor do agrupamento de escolas ou escola não
agrupada deve comunicar imediatamente a situação à comissão de proteção de crianças e jovens com competência na área
de residência do aluno ou, no caso de esta não se encontrar instalada, ao magistrado do Ministério Público junto do
tribunal competente.
4. Se a escola, no exercício da competência referida nos números 1 e 2, não conseguir assegurar, em tempo adequado, a
proteção suficiente que as circunstâncias do caso exijam, cumpre ao diretor do agrupamento de escolas ou escola não
agrupada comunicar a situação às entidades referidas no número anterior.

SECÇÃO II
AUTONOMIA DA ESCOLA
Artigo 16.º
Vivência escolar
O regulamento interno, enquanto instrumento normativo da autonomia da escola, prevê e garante as regras de convivência
que assegurem o cumprimento dos objetivos do projeto educativo, a harmonia das relações interpessoais e a integração
social, o pleno desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos alunos, a preservação da segurança destes e do património
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da escola e dos restantes membros da comunidade educativa, assim como a realização profissional e pessoal dos docentes
e não docentes.
Artigo 17.º
Regulamento interno da escola
O regulamento interno da escola tem por objeto:
a) O desenvolvimento do disposto na Lei n.º 51/2012 e demais legislação;
b) A adequação à realidade da escola das regras de convivência e de resolução de conflitos na respetiva comunidade
educativa;
c) As regras e procedimentos a observar em matéria de delegação das competências do diretor, nos restantes membros do
órgão de administração e gestão ou no conselho de turma.
Artigo 18.º
Divulgação do regulamento interno da escola
1. O regulamento interno da escola é publicitado no Portal das Escolas e na escola, em local visível e adequado, sendo
fornecido gratuitamente ao aluno, quando inicia a frequência da escola e sempre que o regulamento seja objeto de
atualização.
2. Os pais ou encarregados de educação devem, no ato da matrícula, nos termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 43.º,
conhecer o regulamento interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos,
declaração anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.

CAPÍTULO III
COMUNIDADE EDUCATIVA
SECÇÃO I
ALUNOS
SUBSECÇÃO I
DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS
Os direitos e os deveres do aluno estão consignados no artigo 7.º da Lei n.º51/2012, publicado no Diário da República, 1.ª
série — N.º 172 de 5 de Setembro.
Artigo 19.º
Direitos do aluno
1. O aluno tem direito a:
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser
discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição
económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;
b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva igualdade
de oportunidades no acesso;
c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou, quando menor, através dos seus pais
ou encarregados de educação, o projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento
físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua personalidade;
d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e
ser estimulado nesse sentido;
e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da comunidade em
que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;
f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada das
atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da
comunidade;
g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios 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) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito;
i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua aprendizagem, através dos
serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de apoio educativo;
j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral, beneficiando,
designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros da comunidade escolar;
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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;
n) 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;
o) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da escola, bem
como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da escola;
p) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores, diretores de turma
e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse;
q) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres;
r) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a definir por esta e em termos adequados à sua
idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente
sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou
área disciplinar e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de família e apoios
socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o
plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da escola;
s) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do regulamento interno;
t) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação;
u) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações de ausência
devidamente justificada às atividades escolares.
A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do número anterior pode ser, no todo ou em parte,
temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno.
Artigo 20º
Deveres do aluno
Sem prejuízo do disposto no artigo 40.º da Lei n.º51/2012 e dos demais deveres previstos no regulamento interno da
escola, o aluno tem o dever de:
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de escolaridade que
frequenta, na sua educação e formação integral;
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades escolares;
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser
discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição
económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas.
e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;
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 psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não praticando quaisquer
atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a
integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos;
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias de
perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos;
k) Zelar pela preservação, 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, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da direção da
escola;
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
o) Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos serviços da escola e o regulamento interno
da mesma, subscrevendo 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;
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q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis de,
objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou
psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;
r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, programas ou
aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou
estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja
diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo
responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso;
s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia dos
professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como,
quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que
involuntariamente, ficar registada;
t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de comunicação, sons ou
imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor da escola;
u) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
v) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das
atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola;
w) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou instalações da
escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a
reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados.
Artigo 21º
Deveres específicos dos alunos
Sem prejuízo do estabelecido no artigo anterior, são deveres dos alunos:
1. Dever da pontualidade:
a) Respeitar o toque de entrada de cada tempo lectivo, aguardando nos locais apropriados a chegada do professor;
2. Dever de disciplina na sala de aula:
a) Entrar e sair em silêncio, sem atropelos nem correrias;
b) Trazer diariamente o material indispensável à execução dos trabalhos escolares. No caso da disciplina de Educação
Física, é imprescindível o equipamento específico da disciplina e o material necessário para o banho;
c) Conservar as salas de aula limpas e arrumadas;
d) Não mexer nos estores ou cortinados sem autorização do professor;
e) Cumprir as indicações do professor, participar nas tarefas e responder quando solicitado;
f) Estar atento e não perturbar o bom funcionamento das aulas;
g) Ocupar sempre o mesmo lugar na sala de aula, salvo indicação em contrário;
h) Não beber, comer ou manusear alimentos na sala de aula;
i) Não utilizar objetos cortantes a não ser em atividades de disciplinas específicas, mediante autorização do professor;
j) Não mascar pastilha elástica;
k) Respeitar o exercício do direito à educação dos outros alunos;
l) Abster-se da utilização de telemóveis ou de outros equipamentos tecnológicos durante os períodos lectivos;
m) Em caso de ausência do professor, aguardar, ordeiramente, a chegada do respectivo professor substituto ou dirigir-se
para o espaço que lhe for indicado pelo funcionário;
n) Comunicar ao professor no início da aula sempre que a sua mesa ou carteira não se encontrem limpas.
3. Dever de civismo nos recintos da escola:
a) Evitar correrias e gritos nos recreios, durante os tempos lectivos;
b) Não praticar brincadeiras que envolvam perigo;
c) Deitar os papéis e o lixo nos respectivos recipientes;
d) Permanecer afastado das salas de aulas, quando estas se encontram em funcionamento;
e) Não utilizar linguagem obscena (palavrões);
f) Abster-se de utilizar ou transportar objetos que possam mostrar-se perigosos ou perturbadores do normal
funcionamento da escola;
g) Respeitar os espaços verdes da escola, não os danificando;
h) Entrar e sair só pelos portões abertos para o efeito e não saltar os muros ou a cerca à volta da escola;
i) Ser diariamente portador do cartão de aluno, o qual deverá ser mostrado quando solicitado;
j) Ser cuidadoso na apresentação e higiene pessoal;
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k) Não permanecer junto às grades da escola em conversa com pessoas estranhas;
l) Manter nos seus atos, dentro da escola e especialmente nas relações com os outros alunos, dignidade e compostura;
m) Tratar com correção os colegas, os professores e os funcionários da escola;
4. Dever de assiduidade;
a) Frequentar sempre as aulas, entendendo a sua frequência como uma obrigação;
b) Considerar a assiduidade como factor a ter em conta na avaliação do seu aproveitamento escolar;
5. Dever de conservação do material:
a) Não causar danos nas instalações, nem nos equipamentos escolares;
b) Utilizar convenientemente as instalações sanitárias e balneários, deixando-os limpos e com as torneiras bem fechadas;
c) Comunicar aos professores e/ou funcionários quaisquer anomalias detectadas nos equipamentos e instalações
escolares;
6. Dever do bom usufruto dos tempos livres:
a) Participar nas atividades de enriquecimento e complemento curricular em que se inscreva;
b) Fora dos espaços lectivos, os alunos devem abster-se da utilização indevida dos telemóveis e outros instrumentos
tecnológicos, nomeadamente na recolha de imagens ou sons;
a) Nota: O aluno é responsável pela guarda de todo o material que trouxer para as instalações escolares (telemóvel, MP3,
PC portátil, IPOD, ou qualquer tipo de material similar ou de valor).
7. É ainda dever do aluno:
a) Fazer-se sempre acompanhar da caderneta do aluno, apresentando-a ao professor ou funcionário, sempre que lhe seja
solicitada;
b) Respeitar as regras ou regulamentos próprios dos locais que os possuam, tais como: Biblioteca, Sala de Estudo,
Gimnodesportivo, Sala de Informática, Laboratórios e outros.
SUBSECÇÃO II
ESTRUTURAS DE PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS
Artigo 22.º
Representação dos alunos
1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos e são representados pela associação
de estudantes, pelo delegado ou subdelegado de turma e pela assembleia de delegados de turma, nos termos da lei e do
regulamento interno da escola.
2. 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.
3. 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.
4. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma ou o professor titular de turma pode solicitar a
participação dos representantes dos pais ou encarregados de educação dos alunos da turma na reunião referida no número
anterior.
5. Não podem ser eleitos, ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola, aqueles a quem seja
ou tenha sido aplicada, nos últimos dois 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, nos termos do presente Estatuto.
Artigo 23º
Deveres do Delegado e Subdelegado de Turma
São deveres específicos do delegado e subdelegado de turma:
1. Representar a Turma, juntamente com o subdelegado quando para tal efeito for convocado.
2. Coordenar as reuniões que determinam as matérias a abordar em Reunião de Turma.
3. Colaborar na manutenção de um ambiente agradável na sala de aulas, em cooperação com os colegas e professores.
4. Encorajar o clima de sã amizade entre todos os colegas da turma.
5. Desempenhar tarefas ocasionais a pedido do professor.
6. Intervir, assumindo papel mediador e apaziguador, na resolução de eventuais problemas ou conflitos entre colegas.
Artigo 24º
Assembleia de Representantes dos Alunos
1. Anualmente é criada uma Assembleia de Representantes dos alunos constituída pelos delegados e subdelegados das
respectivas turmas em funcionamento na Escola Sede de Agrupamento.
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2. Esta Assembleia funcionará como órgão de consulta do Diretor e do Conselho Pedagógico, a fim de permitir uma
participação mais eficaz dos alunos, na organização da escola.
3. A Assembleia reúne, ordinariamente, uma vez por ano lectivo e extraordinariamente sempre que necessário.
4. Preside às reuniões da Assembleia o Diretor, ou um professor designado pelo Conselho Pedagógico, sob proposta do
Diretor, para acompanhar o trabalho dos alunos na Associação de Estudantes e na Assembleia de Representantes.
Artigo 25º
Eleição da Associação de Estudantes
1. O processo eleitoral deverá desenvolver-se de acordo com os estatutos próprios da associação de estudantes.
2. Em conformidade com a lei, o Diretor deverá acompanhar o processo eleitoral da associação de Estudantes.
Artigo 26º
Direitos Específicos da Associação de Estudantes
A Associação de Estudantes tem direito a:
1. Dispor de instalações cedidas pelo Diretor;
2. Participar na vida escolar, nos seguintes domínios:
a) No desenvolvimento do Projeto Educativo e do Regulamento Interno;
b) Na apresentação de propostas para o Plano Anual de Atividades (PAA);
c) Na organização, acompanhamento e realização de atividades propostas pela Associação de Estudantes ou realizadas no
âmbito do PAA;
3. Receber do Diretor toda e qualquer informação do seu interesse, ou referente à sua atividade;
4. Reunir com o Diretor para debater assuntos do interesse dos alunos e da escola;
5. Ser apoiada pela Direção e pelos professores e pessoal não docente na consecução dos seus objectivos.
Artigo 27º
Deveres específicos da Associação de Estudantes
A Associação de Estudantes tem os seguintes deveres:
1. Utilizar as instalações disponibilizadas pela escola, zelando pela sua conservação e asseio;
2. Apresentar e dar execução a um Plano de Atividades;
3. Incentivar a participação dos alunos nas atividades e na vida escolar, promovendo o bom relacionamento entre todos os
membros da comunidade escolar;
4. Participar nas reuniões para que seja convocada pelo diretor;
5. Manter um dossiê atualizado das suas atividades e entregá-lo no final do ano lectivo ao diretor;
6. Ser porta-voz dos anseios e reclamações dos alunos junto dos órgãos competentes;
7. Promover reuniões com os delegados e subdelegados de turma para debater assuntos do interesse de todos os alunos.

SUBSECÇÃO III
REGIME DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
Artigo 28º
Critérios de avaliação
1. A avaliação dos alunos rege-se pelo disposto no Despacho Normativo n.º 14/2011 de 18 de Novembro, e demais
legislação publicada ou que venha a ser publicada nesta matéria.
2. O AETSM define os critérios gerais e específicos de avaliação, tendo como referência as finalidades do Projeto
Educativo.
3. No início do ano lectivo, compete ao Conselho Pedagógico do Agrupamento, de acordo com as orientações do Currículo
Nacional, definir os critérios gerais e critérios específicos de avaliação para cada disciplina e ano de escolaridade, sob
proposta dos Departamentos Curriculares.
4. Compete ao diretor garantir a divulgação dos critérios gerais de avaliação junto dos diversos intervenientes,
nomeadamente dos alunos e encarregados de educação.
5. A divulgação referida no número anterior efetua-se através da sua publicação na página Web da escola, havendo ainda
a possibilidade de os mesmos serem consultados nas escolas e jardins.
6. A divulgação dos critérios específicos aos alunos e encarregados de educação compete ao docente titular de turma e
aos professores de cada turma no 2º e 3º ciclo, em cada disciplina, de modo que possam compreender e controlar o seu
processo de avaliação e a consequente classificação atribuída.
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Artigo 29º
Fichas de avaliação
1. No início de cada ano lectivo, o diretor de turma deve inserir no Livro de Ponto da turma uma folha para marcação,
pelos professores, das datas de realização das fichas/provas de avaliação da turma.
2. Na marcação de fichas de avaliação, o professor deve considerar a calendarização das restantes disciplinas, no sentido
de não se verificarem sobreposições.
3. Os alunos não devem realizar, num mesmo dia, mais do que uma ficha de avaliação, salvo em casos excepcionais e
previamente acordados.
4. As fichas de avaliação devem ser realizadas nas aulas da disciplina, no horário previsto.
5. As fichas de avaliação e/ou trabalhos realizados devem ser devolvidos aos alunos devidamente corrigidos, no período
lectivo a que dizem respeito e no prazo máximo de trinta dias.
No cabeçalho da prova deve constar a sua classificação.
Artigo 30º
Avaliação das crianças da educação pré-escolar
1. A avaliação das crianças na educação pré-escolar é formativa e assume carácter contínuo; é baseada na observação e
utiliza os instrumentos definidos pelo Departamento da Educação Pré-Escolar, aprovados em Conselho Pedagógico, com o
objectivo de adequar o processo educativo às necessidades efetivas de cada criança e do grupo de crianças, de modo a
estimular o desenvolvimento e a promoção das aprendizagens/competências mais significativas.
2. A avaliação tem como objecto as diferentes áreas de conteúdo devidamente articuladas entre si previstas nas
orientações curriculares para a educação pré-escolar. As competências mínimas, para cada área são definidas pelo
Departamento da Educação Pré-Escolar tendo em conta as finalidades do Projeto Educativo.
3. A comunicação/informação aos pais e encarregados de educação é feita através de um documento escrito com a
informação global das aprendizagens mais significativas de cada criança, realçando o seu percurso, evolução e progresso.
Artigo 31º
Intervenção dos alunos e encarregados de educação no processo de avaliação
1. Os alunos participam no processo de avaliação procedendo, no final de cada período, à autoavaliação nas diferentes
disciplinas e áreas curriculares não disciplinares e à autoavaliação globalizante no final do ano lectivo.
2. Os alunos participam nos Conselhos de Turma (excepto nos de avaliação) através do seu representante.
3. Os pais e encarregados de educação participam no processo de avaliação através de contactos regulares com o
professor titular de turma no 1.º Ciclo e com o diretor de turma no 2.º e 3.º Ciclos.
4. Os pais e encarregados de educação participam, ainda, através dos seus representantes, nos Conselhos de Turma do 2.º
e 3.º Ciclos quando não destinados à avaliação sumativa dos alunos.
5. Ao aluno maior de 18 anos ou, quando menor, ao seu Encarregado de Educação é reconhecido o direito de solicitar a
revisão fundamentada da decisão de avaliação.
Artigo 32.º
Instrumentos de registo
1. Constituem instrumentos de registo de cada aluno:
a) O registo biográfico;
b) A caderneta escolar;
c) As fichas de registo da avaliação.
2. O registo biográfico contém os elementos relativos à assiduidade e aproveitamento do aluno, cabendo à escola a sua
organização, conservação e gestão.
3. A caderneta escolar contém as informações da escola e do encarregado de educação, bem como outros elementos
relevantes para a comunicação entre a escola e os pais ou encarregados de educação, sendo propriedade do aluno e
devendo ser por este conservada.
4. As fichas de registo da avaliação contêm, de forma sumária, os elementos relativos ao desenvolvimento dos
conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são entregues no final de cada momento de avaliação, designadamente,
no final de cada período escolar, aos pais ou ao encarregado de educação pelo professor titular da turma, no 1.º ciclo, ou
pelo diretor de turma, nos restantes casos.
5. A pedido do interessado, as fichas de registo de avaliação serão ainda entregues ao progenitor que não resida com o
aluno menor de idade.
6. Os modelos do processo individual, registo biográfico, caderneta do aluno e fichas de registo da avaliação, nos seus
diferentes formatos e suportes, são definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.
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7. 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 escolaridade obrigatória.
8. São registadas no processo individual do aluno as informações relevantes do seu percurso educativo, designadamente
as relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus efeitos.
9. O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares.
10. 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 aos serviços de gestão de alunos e da ação social escolar.
11. Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do diretor da escola e no âmbito do
estrito cumprimento das respetivas funções, outros professores da escola, os psicólogos e médicos escolares ou outros
profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços do Ministério da Educação e Ciência com competências
reguladoras do sistema educativo, neste caso após comunicação ao diretor.
12. A consulta do processo individual é sempre feita na presença do diretor de turma/professor titular de turma/educador,
no horário e local de atendimento dos encarregados de educação. Na ausência do docente a consulta poderá ser feita na
presença de um elemento da direção do agrupamento ou coordenador de estabelecimento. Não poderão ser retirados
quaisquer documentos do processo.
13. As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de natureza pessoal e
familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os membros da comunidade
educativa que a elas tenham acesso.
Artigo 33.º
Prémios de mérito
1. Para efeitos do disposto na alínea h) do artigo 19.º, são atribuídos prémios de mérito destinados a distinguir alunos
que, em cada ciclo de escolaridade, preencham um ou mais dos seguintes requisitos:
a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades;
b) Alcancem excelentes resultados escolares;
c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de complemento curricular de
relevância;
d) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social.
2. Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma natureza financeira desde que,
comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso escolar do aluno.
3. O Quadro de Valor reconhece os alunos que revelam grandes capacidades ou atitudes exemplares de superação das
dificuldades ou que desenvolvem iniciativas ou ações, igualmente exemplares, de benefício claramente social ou
comunitário ou de expressão de solidariedade, na escola ou fora dela.
a) O Quadro de Valor pode reconhecer tanto os alunos enquanto pessoas como as turmas, equipas, clubes, anos ou outros
grupos.
b) A iniciativa das propostas de candidatura pertence à Associação de Pais, ao Pessoal Não Docente e a todos os
Professores/Educadores do AETSM.
4. O Quadro de Mérito reconhece os alunos do AETSM que ao longo do ano letivo se destacaram em qualquer uma das
seguintes áreas: Desporto; Literatura; Ciência e Arte.
a) O acesso ao Quadro de Mérito faz-se por proposta fundamentada de qualquer estrutura pedagógica.
5. O Quadro de Excelência reconhece os alunos do AETSM que:
a) Terminem o 2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade com uma avaliação de Excelente em todas as áreas, exceto uma, e nível 5
nas áreas disciplinares de Língua Portuguesa e Matemática do 4.º ano;
b) No 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico, terminem o ano letivo, sem qualquer apreciação qualitativa inferior a Satisfaz Bem e
não mais que um nível inferior a cinco, desde que não seja nível inferior a três.
Nota: Ficarão excluídos do Quadro de Excelência todos os alunos que mesmo cumprindo as condições dos pontos
anteriores tenham sido alvo de participações disciplinares no decurso desse ano letivo.
c) São atribuídas menções honrosas aos alunos que não preenchendo as condições exigidas nos alíneas a) e b) obtenham:
i – no 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade, na avaliação global de final de ano, a menção de excelente em pelo menos
duas das áreas e nível 5 numa das áreas de Língua Portuguesa ou de Matemática no caso do 4.º ano de
escolaridade e avaliação de satisfaz bastante nas restantes.
ii – no 2.º e 3.º ciclos, uma média das classificações superior a quatro, e não mais que um nível inferior a quatro, desde
que não seja nível inferior a três.
6. O acesso ao Quadro de Excelência faz-se por proposta fundamentada do Conselho de Turma/Professor titular de turma.
7. As propostas de candidatura a qualquer dos quadros devem ser devidamente fundamentadas e apresentadas ao
Conselho Pedagógico até ao dia 30 do mês de Julho de cada ano letivo.
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8. O Conselho Pedagógico faz a análise de candidaturas e pronuncia-se quanto aos vencedores nos diferentes quadros.
9. A homologação das propostas apreciadas será feita pelo Presidente do Conselho Pedagógico.
10. A decisão de homologação passará a constar do processo individual do aluno.
11. Os resultados serão divulgados e afixados em Setembro do ano letivo seguinte.
SUBSECÇÃO IV
REGIME DISCIPLINAR DOS ALUNOS
Artigo 34º
Qualificação de infração
1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar ou no regulamento interno
da escola, de forma reiterada e/ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da
escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida
corretiva ou medida disciplinar sancionatória.
2. A definição, bem como a competência e os procedimentos para a aplicação das medidas disciplinares corretivas e
sancionatórias estão previstos, respetivamente, nos artigos 26.º e 27.º e nos artigos 28.º a 33.º do Estatuto do Aluno e da
Ética Escolar.
Artigo 35º
Participação de ocorrência
1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de comportamentos suscetíveis
de constituir infração disciplinar deve participá-los imediatamente ao diretor do agrupamento de escolas ou escola não
agrupada.
2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve comunicá-los imediatamente
ao professor titular de turma, ao diretor de turma ou equivalente, o qual, no caso de os considerar graves ou muito graves,
os participa, no prazo de um dia útil, ao diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada.
Artigo 36º
Determinação da medida disciplinar
1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar deve ter-se em consideração a gravidade do
incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse incumprimento se verificou, o
grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.
2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom comportamento anterior, o seu
aproveitamento escolar e o seu reconhecimento com arrependimento da natureza ilícita da sua conduta.
3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, a gravidade do dano provocado
a terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no decurso do mesmo ano
letivo.
Artigo 37.º
Medidas disciplinares corretivas
1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, nos termos do n.º 1 do artigo
24.º, do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, assumindo uma natureza eminentemente preventiva. São medidas corretivas:
a) A advertência;
b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;
c) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, podendo para o efeito ser aumentado o
período diário e ou semanal de permanência obrigatória do aluno na escola ou no local onde decorram as tarefas ou
atividades, nos termos previstos no artigo seguinte;
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e equipamentos, sem
prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;
e) A mudança de turma.
2. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se em período suplementar ao horário letivo, no espaço escolar ou fora
dele, neste caso com acompanhamento dos pais ou encarregados de educação ou de entidade local ou localmente
instalada idónea e que assuma coresponsabilizar-se, nos termos a definir em protocolo escrito celebrado nos termos
previstos no regulamento interno da escola.
3. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se sempre sob supervisão da escola, designadamente, através do diretor
de turma, do professor tutor e ou da equipa de integração e apoio, quando existam.
4. O previsto no n.º 2 não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se encontra inserido ou
de permanecer na escola durante o mesmo.
5. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um comportamento perturbador do
funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista
a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno.
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6. Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo, fora dela, a qualquer professor ou
membro do pessoal não docente.
7. A aplicação das medidas corretivas é comunicada aos pais ou ao encarregado de educação, tratando-se de aluno menor
de idade.
Artigo 38º
Ordem de saída de sala de aula
1. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva competência do
professor respetivo e implica a marcação de falta injustificada ao aluno e a permanência do aluno na escola.
2. Sempre que seja aplicada a medida corretiva prevista no número anterior, deverá ser indicada pelo professor da
disciplina uma tarefa a executar, que deverá ser sempre de natureza pedagógica e adequada ao nível de desempenho do
aluno, e o local da sua realização, que ocupe o aluno durante o período em que foi suspenso da atividade lectiva. Esta
situação deverá ser comunicada, no imediato ao Diretor da Escola/Coordenador de Estabelecimento e, por escrito ao
Diretor de Turma, em impresso próprio, e ao encarregado de educação através de registo na caderneta.
3. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem de saída da sala de aula
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, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta
de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do Estatuto do Aluno.
Artigo 39.º
Atividades de integração na escola ou na comunidade
1. A determinação das tarefas de integração a realizar pelo aluno é proposta Diretor/Coordenador de Estabelecimento,
atendendo ao referenciado no ponto seguinte, devendo as mesmas ser executadas em horário não coincidente com as
atividades lectivas do aluno e por prazo a definir, consoante a gravidade do comportamento.
2. A aplicação da medida será executada com conhecimento prévio do aluno e respectivo encarregado de educação, do
professor titular ou diretor de turma e dos responsáveis pelos locais onde as tarefas se irão realizar.
3. As atividades de integração podem contemplar a realização de uma mais das tarefas:
a) Pedido de desculpas público;
b) Participação em trabalhos de limpeza, arranjo e arrumação dos espaços escolares frequentados pelos alunos;
c) Frequência obrigatória da sala de estudo ou biblioteca em horário extralectivo;
d) Reparação dos danos provocados;
e) Frequência dos serviços de psicologia e orientação;
f) Outras a definir em conselho de turma.
Artigo 40.º
Condicionamento a espaços e equipamentos
1. No âmbito das medidas corretivas, os alunos poderão ver o seu acesso condicionado aos seguintes espaços escolares e
equipamentos afectos:
a) BE/CRE;
b) Sala do aluno;
c) Espaços de recreio;
d) Sala de estudo;
e) Clubes.
2. No âmbito das medidas corretivas, os alunos poderão ver condicionada a sua participação em determinadas atividades
extracurriculares, tais como torneios desportivos, festas/convívios, bem como em outras atividades previstas no PAA e que
o Conselho de Turma achar pertinente.
3. O condicionamento aos espaços, equipamentos e/ou atividades é proposto pelo representante do espaço, Conselho de
Turma, pelo titular de turma ou pelo Diretor.
4. A aplicação desta medida é da competência do Diretor e será executada com conhecimento prévio do aluno e
respectivo encarregado de educação, do professor titular de turma /Diretor de turma e do(s) responsável(eis) pelos
locais/materiais e equipamentos.
Artigo 41º
Mudança de Turma
A mudança de turma apenas será considerada quando dela não resultar prejuízo pedagógico para o grupo receptor, depois
de ponderadas as medidas aplicadas e efectuada a sua avaliação fundamentada pelo conselho de turma e feita a
comunicação ao Encarregado de Educação.
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Artigo 42.º
Medidas disciplinares sancionatórias
1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno,
devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo professor ou funcionário que a
presenciou ou dela teve conhecimento à direção do agrupamento de escolas ou escola não agrupada com conhecimento ao
diretor de turma e ao professor tutor ou à equipa de integração e apoios ao aluno, caso existam.
2. São medidas disciplinares sancionatórias:
a) A repreensão registada;
b) A suspensão até 3 dias úteis;
c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;
d) A transferência de escola;
e) A expulsão da escola.
Artigo 43º
Repreensão registada
A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração for praticada na sala de aula, é
da competência do professor respetivo, competindo ao diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada 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 fundamentação de facto e de direito de tal decisão.
Artigo 44º
Suspensão da escola
1. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação dos factos que a
suportam, pelo diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, após o exercício dos direitos de audiência e
defesa do visado.
2. Compete ao diretor da escola, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando menor de idade, fixar os
termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória referida no número anterior é executada,
garantindo ao aluno um plano de 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.
3. Compete ao diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 4 e 12 dias
úteis, após a realização do procedimento disciplinar previsto no artigo 30.º da Lei n.º 51/2012, podendo previamente ouvir
o conselho de turma, para o qual deve ser convocado o professor tutor, quando exista e não seja professor da turma.
4. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número anterior pode dar lugar à instauração
de novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa circunstância agravante, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da
Lei n.º 51/2012.
Artigo 45º
Transferência de escola
1. A aplicação da 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 30.º da Lei n.º
51/2012, com fundamento na prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino dos
restantes alunos da escola ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa.
2. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de idade igual ou superior a 10
anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada a frequência de outro
estabelecimento situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima, desde que servida de transporte público ou
escolar.
Artigo 46º
Transferência de escola

1. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de delegação, ao diretor-geral da
educação precedendo conclusão do procedimento disciplinar a que se refere o artigo 30.º Lei n.º 51/2012 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.

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.
Artigo 47.º
Procedimento disciplinar

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos suscetíveis de configurar a
aplicação de alguma das medidas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 do artigo 42.º é do diretor do agrupamento.
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2. Para efeitos do previsto no número anterior o diretor, no prazo de dois dias úteis após o conhecimento da situação,
emite o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, devendo este ser um professor da escola, e notifica os pais ou
encarregado de educação do aluno menor pelo meio mais expedito.

3. Tratando-se de aluno maior, a notificação é feita diretamente ao próprio.
4. O diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia
em que profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar.

5. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, contados da data de notificação
ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das
demais diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno, e sendo este menor
de idade, do respetivo encarregado de educação.

6. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, não constituindo a falta de
comparência motivo do seu adiamento, podendo esta, no caso de apresentação de justificação da falta até ao momento
fixado para a audiência, ser adiada.

7. No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade pode ser ouvido na presença
de um docente por si livremente escolhido e do diretor de turma ou do professor -tutor do aluno, quando exista, ou, no
impedimento destes, de outro professor da turma designado pelo diretor.

8. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados.
9. Finda a instrução, o instrutor elabora e remete ao diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, no prazo
de três dias úteis, relatório final do qual constam, obrigatoriamente:
a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao tempo, modo e lugar;
b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou regulamentares;
c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou agravantes nos termos previstos no
artigo 25.º da Lei n.º 51/2012;
d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento.
e) 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 dois dias úteis.
SUBSECÇÃO V
FALTAS
Artigo 48.º
Frequência e assiduidade

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são responsáveis pelo cumprimento dos
deveres de assiduidade e pontualidade, nos termos estabelecidos na alínea b) do artigo 10.º da Lei n.º 51/2012 e no n.º 3
do presente artigo.

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

3. O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno a presença e a pontualidade na sala de aula e demais locais
onde se desenvolva o trabalho escolar munido do material didático ou equipamento necessários, de acordo com as
orientações dos professores, bem como uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, em função da
sua idade, ao processo de ensino.

4. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida no número anterior, em todas as
atividades escolares letivas e não letivas em que participem ou devam participar.
Artigo 49.º
Faltas e sua natureza

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, a falta de pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessários, nos
termos estabelecidos no presente Estatuto.

2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do aluno.
3. As faltas são registadas pelo professor titular de turma, pelo professor responsável pela aula ou atividade ou pelo
diretor de turma em suportes administrativos adequados.

4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares sancionatórias,
consideram-se faltas injustificadas.

5. A falta de pontualidade é registada nos suportes administrativos adequados com a sigla Fp no livro de ponto da turma e
deve ser comunicada na caderneta ao respectivo encarregado de educação para efeito de justificação nos termos do n.º 2
artigo 51 deste regulamento. A não justificação no prazo legal ou a não-aceitação da justificação pelo professor titular ou
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Diretor de turma, implica a equiparação a falta de presença na reincidência, sendo comunicado ao encarregado de
educação.

6. A comparência na aula sem o material didático obrigatório e que inviabilize/prejudique a participação do aluno na aula é
registada nos suportes administrativos adequados com a sigla Fm no livro de ponto da turma e deve ser comunicada na
caderneta ao respectivo encarregado de educação para efeito de justificação nos termos do n.º 2 artigo 51 deste
regulamento. A não justificação no prazo legal ou a não-aceitação da justificação pelo professor titular ou Diretor de turma,
implica a equiparação a falta de presença na reincidência sendo comunicado ao encarregado de educação.

7. Compete ao diretor garantir os suportes administrativos adequados ao registo de faltas dos alunos e respetiva
atualização, de modo que este possa ser, em permanência, utilizado para finalidades pedagógicas e administrativas.

8. A participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola não é considerada falta relativamente às
disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando-se dadas as aulas das referidas disciplinas previstas para o dia
em causa no horário da turma.
Artigo 50.º
Dispensa da atividade física
1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar por razões de
saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade
física.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula de
educação física.
3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar presente no espaço
onde decorre a aula de educação física deve ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente
acompanhado.
Artigo 51.º
Justificação de faltas
1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos motivos previstos no artigo 16.º da Lei n.º51/2012.
2. A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou encarregados de educação ou, quando maior
de idade, pelo próprio, ao professor titular da turma ou ao diretor de turma, com indicação do dia e da atividade letiva em
que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma na caderneta escolar.
3. O diretor de turma, ou o professor titular da turma, pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, ou ao aluno
maior de idade, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer
entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos.
4. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos, até ao 3.º
dia útil subsequente à verificação da mesma.
5. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de medidas, a definir
pelos professores responsáveis e ou pela escola, nos termos estabelecidos no respetivo regulamento interno, adequadas à
recuperação da aprendizagem em falta.
Artigo 52.º
Faltas injustificadas
1. As faltas são injustificadas quando:
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior;
b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;
c) A justificação não tenha sido aceite;
d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida disciplinar sancionatória.

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não-aceitação da justificação apresentada deve ser
fundamentada de forma sintética.

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno maior de idade, pelo diretor
de turma ou pelo professor titular de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito.
Artigo 53.º
Excesso grave de faltas

1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder:
a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do ensino básico;
b) O dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de ensino, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
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2. Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos nos números anteriores, os pais ou o encarregado de
educação ou o aluno maior de idade são convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma ou pelo
professor que desempenhe funções equiparadas ou pelo professor titular de turma.

3. A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as consequências da violação do limite de
faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.

4. Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, 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 em risco deve ser
informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados
pela escola e pelos encarregados de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de
assiduidade
Artigo 54.º
Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos no n.º 1 do artigo anterior constitui uma violação dos
deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas
específicas, de acordo com o estabelecido nos artigos seguintes, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas
disciplinares sancionatórias, nos termos do presente Estatuto.

2. O previsto nos números anteriores não exclui a responsabilização dos pais ou encarregados de educação do aluno,
designadamente, nos termos dos artigos 44.º e 45.º da Lei n.º51/2012.
3. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no presente artigo são obrigatoriamente
comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao encarregado de educação ou ao aluno, quando maior de idade, ao
diretor de turma e ao professor tutor do aluno, sempre que designado, e registadas no processo individual do aluno.
4. A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no regulamento interno da escola relativamente às atividades de
apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das atividades em
causa.
Artigo 55.º
Medidas de recuperação e de integração

1. Para os alunos menores de 16 anos, independentemente da modalidade de ensino frequentada, a violação dos limites
de faltas previstos no artigo 53º deste regulamento interno pode obrigar ao cumprimento de atividades, a definir pela
escola, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas quais os
alunos e os seus encarregados de educação são corresponsáveis.

2. O disposto no número anterior é aplicado em função da idade, da regulamentação específica do percurso formativo e
da situação concreta do aluno.

3. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelo professor titular da
turma ou pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as regras aprovadas
pelo conselho pedagógico e previstas no regulamento interno da escola, as quais privilegiarão a simplicidade e a eficácia.

4. As medidas corretivas a que se refere o presente artigo são definidas nos termos dos artigos 26.º e 27.º da Lei
n.º51/2012, com as especificidades previstas nos números seguintes.

5. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que podem revestir forma oral, bem como as medidas
corretivas previstas no presente artigo ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma
única vez no decurso de cada ano letivo.

6. O disposto no número anterior é aplicado independentemente do ano de escolaridade ou do número de disciplinas em
que se verifique a ultrapassagem do limite de faltas, cabendo à escola definir no seu regulamento interno o momento em
que as atividades de recuperação são realizadas, bem como as matérias a trabalhar nas mesmas, as quais se confinarão às
tratadas nas aulas cuja ausência originou a situação de excesso de faltas.

7. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as faltas em
excesso.

8. Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o presente artigo, com as consequências daí
decorrentes para o aluno, de acordo com a sua concreta situação, sempre que para o cômputo do número e limites de
faltas nele 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.

9. Ao cumprimento das atividades de recuperação por parte do aluno é aplicável, com as necessárias adaptações e em
tudo o que não contrarie o estabelecido nos números anteriores, o previsto no n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º51/2012,
competindo ao conselho pedagógico definir, de forma genérica e simplificada e dando especial relevância e prioridade à
respetiva eficácia, as regras a que deve obedecer a sua realização e avaliação.

10. Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 16 anos, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 18.º da Lei
n.º51/2012 pode dar também lugar à aplicação das medidas previstas no regulamento interno que se revelem adequadas,
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tendo em vista os objetivos formativos, preventivos e integradores a alcançar, em função da idade, do percurso formativo e
sua regulamentação específica e da situação concreta do aluno.

11. O disposto nos números 3 a 9 é também aplicável aos alunos maiores de 16 anos, com as necessárias adaptações,
quando a matéria não se encontre prevista em sede de regulamento interno.
Artigo 56.º
Incumprimento ou ineficácia das medidas

1. O incumprimento das medidas previstas no número anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação
determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva comissão de proteção de crianças
e jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal de família e menores territorialmente competente, de
forma a procurar encontrar, com a colaboração da escola e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização
dos pais ou encarregados de educação, uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e
socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso
formativo.

2. A opção a que se refere o número anterior tem por base as medidas definidas na lei sobre o cumprimento da
escolaridade obrigatória, podendo, na iminência de abandono escolar, ser aplicada a todo o tempo, sem necessidade de
aguardar pelo final do ano escolar.

3. 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, até final do ano letivo em causa e por decisão do diretor da escola, à prorrogação da
medida corretiva aplicada nos termos do artigo anterior.

4. Quando a medida a que se referem os números 1 e 2 não for possível ou o aluno for encaminhado para oferta formativa
diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não cumprimento das atividades e ou
medidas previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não imputável à escola determinam ainda, logo que
definido pelo professor titular ou pelo conselho de turma:
a) Para os alunos a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico, a retenção no ano de escolaridade respetivo, com a obrigação
de frequência das atividades escolares até final do ano letivo, ou até ao encaminhamento para o novo percurso
formativo, se ocorrer antes;
b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o ensino básico, sem
prejuízo da obrigação de frequência da escola até final do ano letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao
encaminhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer antes.

5. As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do dever de frequência estabelecido na alínea b) do n.º 4, no
horário da turma ou das disciplinas de que foi retido ou excluído são definidas no regulamento interno da escola.

6. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades referidas no presente artigo implica também restrições à
realização de provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal se encontre previsto em regulamentação
específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta formativa.

7. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se refere o número anterior pode dar
ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no presente Estatuto.
SECÇÃO II
PESSOAL DOCENTE
SUBSECÇÃO I
DIREITOS E DEVERES
Artigo 57º
Direitos
Os direitos dos docentes do AETSM são os estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em geral e os definidos
no Estatuto da Carreira Docente e demais legislação em vigor. Para além dos direitos definidos na lei, são ainda direitos do
pessoal docente do AETSM:
a) Ser ouvido, através dos seus representantes, sobre assuntos que lhe diga diretamente respeito;
b) Apresentar aos órgãos de direção e administração sugestões e críticas sobre o funcionamento da escola;
c) Ser respeitado na sua integridade física e moral por todos os elementos da escola e/ou do agrupamento;
d) Aceder livremente ao refeitório, bar, papelaria e reprografia, serviços administrativos e biblioteca/centro de recursos
educativos, durante as respectivas horas de funcionamento;
e) Dispor de uma sala de convívio;
f) Dispor de espaços de trabalho próprios com condições técnico-pedagógicas adequadas;
g) Ser devidamente informado sobre as normas pelas quais a escola e o agrupamento se regem, quer através da leitura do
RI, quer através das informações dadas pelos órgãos de direção e coordenação.
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Artigo 58º
Deveres
1. Os deveres dos docentes do AETSM são os estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em geral e os
definidos no Estatuto da Carreira Docente e demais legislação em vigor.
2. Para além dos deveres definidos em lei, são ainda deveres dos docentes do AETSM:
a) Munir-se do livro de ponto da turma e colocá-lo no lugar próprio, após a aula e nunca delegar nos alunos esta função;
b) Dirigir-se para a sala de aula após o toque de entrada;
c) Ser o primeiro a entrar e o último a abandonar a sala de aula;
d) Não abandonar a sala de aula durante os tempos lectivos, excepto nos casos em que a estratégia educativa o preveja ou
algum imprevisto o exija. Em qualquer caso, deve o professor providenciar no sentido de que o funcionário do sector
seja avisado;
e) Comunicar ao funcionário do pavilhão ou do sector quaisquer eventuais anomalias no material, na arrumação e/ou
limpeza da sala de aula;
f) Atuar junto dos alunos para que as mesas e cadeiras fiquem devidamente arrumadas antes de sair;
g) Registar em cada aula as faltas dos alunos;
h) Sumariar no livro de ponto a lição e zelar para que seja registado no caderno diário dos alunos;
i) Deixar o quadro limpo antes de abandonar a sala;
j) Não permitir a saída dos alunos antes do final do tempo lectivo, excepto por razões devidamente justificadas e
autorizadas;
k) Respeitar as regras de funcionamento de todos os serviços da escola;
l) Apresentar propostas de melhoria dos serviços e organização da escola;
m) Marcar as fichas de avaliação com a devida antecedência em local próprio, no Livro de Ponto;
n) Informar o DT, por escrito e em impresso próprio existente na escola, sempre que mandar sair um aluno da sala de aula;
o) Ter informação organizada e atualizada sobre a vida escolar dos seus alunos;
p) Exercer uma atitude educativa junto dos alunos, mesmo nos recintos exteriores à sala de aula, através de intervenções
pedagógicas,
q) Não programar atividades não lectivas sem consulta prévia dos professores da turma;
r) Agir de acordo com o estabelecido nos Departamentos Curriculares;
s) Utilizar em todo o processo de avaliação a terminologia e as diretrizes definidas em Conselho Pedagógico;
t) Conhecer e cumprir o RI;
3. Os docentes estão ainda obrigados ao cumprimento dos regimentos internos das estruturas e serviços, no âmbito da
sua atividade lectiva e não lectiva.
SUBSECÇÃO II
AVALIAÇÃO
Artigo 59º
Regime de avaliação
A avaliação de desempenho do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios consagrados no Estatuto da
Carreira Docente e a legislação em vigor nesta matéria.
SECÇÃO III
PESSOAL NÃO DOCENTE
SUBSECÇÃO I
DIREITOS E DEVERES
Artigo 60º
Direitos
Para além do que está estipulado no Decreto-Lei 184/2004, de 29 de Julho, são ainda direitos do pessoal não docente:
a) Ser informado sobre as suas tarefas;
b) Ter acesso a formação;
c) Participar no processo educativo;
d) Ser-lhe facultado apoio técnico, material e documental;
e) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas, por quem de direito, nas instalações escolares;
f) Ser ouvido em matéria ou assunto em que é parte interessada ou envolvida;
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g) Eleger e ser eleito para representação nos órgãos de administração e gestão do Agrupamento;
h) Ter um espaço físico e material adequado ao exercício das suas funções.
Artigo 61º
Deveres
Para além do que está estipulado no Decreto-Lei 184/2004, de 29 de Julho, são ainda deveres do pessoal não docente:
a) Colaborar para a unidade e boa imagem da escola e serviços;
b) Ser afável no trato e correto nas relações com todos os membros da comunidade educativa e com todas as outras
pessoas que se dirijam à escola;
c) Atender e informar corretamente os elementos da comunidade escolar e o público em geral, sobre assuntos do
interesse deste;
d) Resolver com bom senso, tolerância e compreensão os problemas que surjam na escola;
e) Informar a Direção sempre que se verifique um comportamento menos digno de algum elemento da comunidade
escolar;
f) Zelar pela segurança das instalações e bens a si confiados, elaborando o respectivo inventário;
g) Prestar cuidados de higiene e acompanhar, quando necessário, o aluno à sua residência ou unidade hospitalar;
h) Assegurar o acompanhamento dos alunos em caso de ausência imprevista e de curta duração do docente;
i) Proceder ao armazenamento, conservação, distribuição e notação das embalagens de leite consumidas diariamente
pelos alunos no pré-escolar e no 1º ciclo;
j) Procurar resolver pequenos problemas e conflitos que surjam entre alunos e levar ao conhecimento do Diretor de
Turma ou Professor Titular, oralmente ou por escrito, os casos de maior gravidade;
k) Respeitar as convicções pessoais de todos os elementos da comunidade educativa, independentemente da sua origem
em questões como as de carácter ideológico e/ou religioso;
l) Estabelecer entre si um ambiente de sã camaradagem e de cooperação;
m) Atuar com competência e sentido de responsabilidade na realização das tarefas de que é incumbido;
n) Manter a escola acolhedora, em condições de higiene e limpeza, comunicando ao Encarregado do Pessoal qualquer
anomalia detectada;
o) Não permitir a permanência dos alunos junto das salas de aula, durante o seu funcionamento;
p) Não interromper as aulas, salvo em circunstâncias muito especiais;
q) Atender prontamente a qualquer solicitação do professor, não se ausentando demoradamente do seu posto de
trabalho.
SUBSECÇÃO II
AVALIAÇÃO
Artigo 62º
Regime de avaliação
A avaliação do Pessoal Não Docente é feita nos termos do SIADAP3 aprovado pela Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro.
SECÇÃO IV
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
SUBSECÇÃO I
DIREITOS E DEVERES
Artigo 63º
Direitos
São direitos dos pais e encarregados de educação:
a) Participar na vida da Escola e do Agrupamento nos termos definidos na lei, nomeadamente através da constituição de
uma Associação representativa;
b) Eleger e serem eleitos para os cargos relativos à Associação de Pais e Encarregados de Educação e de representação dos
Pais e Encarregados de Educação no Conselho de Turma;
c) Participar no desenvolvimento do Projeto Educativo e na elaboração do regulamento interno, através dos seus
representantes no Conselho Geral.
d) Estar representados nos Conselhos de Turma, excepto nas reuniões destinadas à avaliação e nas de âmbito disciplinar
em que esteja envolvido o respectivo educando;
e) Tomar parte ativa nas reuniões dos órgãos para os quais são convidados ou convocados;
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f) Ser tratados com correção por todos os membros da comunidade educativa;
g) Ser atempadamente informados de tudo quanto ao seu educando diga respeito;
h) Interpor reclamações para os órgãos competentes: Professor Titular de Turma (PTT) ou Diretor de Turma (DT), Diretor e
Associação de Pais e Encarregados de Educação;
i) Ter acesso a informações sobre matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos;
j) Ser informados pelo DT/PTT das reuniões e entrevistas promovidas;
k) Ser informados do comportamento, aproveitamento e assiduidade dos seus educandos;
l) Ser ouvidos em matérias que digam respeito ao(s) processo(s) disciplinar(es) em que o seu educando seja parte
interessada ou envolvida;
m) Ser informados da realização de qualquer atividade curricular e/ou extracurricular, em especial as realizadas fora do
recinto escolar, dos seus educandos, através dos processos usuais;
n) Ver respeitada a confidencialidade do processo individual do seu educando;
o) Recorrer ao Diretor sempre que os assuntos ultrapassem a competência do DT/PTT;
p) Ser informados e esclarecidos sobre as opções curriculares oferecidos pelo Agrupamento, no âmbito das medidas de
apoio educativo;
q) Manifestar opiniões e sugestões que contribuam para a melhoria das condições de aprendizagem do(s) seu(s)
educando(s);
r) Colaborar com os professores no âmbito do processo ensino/aprendizagem do(s) seu(s) educando(s);
s) Participar no processo de avaliação do seu educando;
t) Reclamar, com fundamento, da avaliação efectuada ao seu educando, no final do ano;
u) Usufruir de apoio da ação social escolar, dentro dos parâmetros determinados por lei;
v) Solicitar ao Diretor as providências necessárias para a salvaguarda da segurança e da integridade física dos seus
educandos, quer no acesso à escola, quer durante a permanência nas suas instalações.
Artigo 64º
Deveres
Para além dos estipulados no artigo 11.º deste regulamento são ainda deveres dos pais e encarregados de educação:
a) Participar ativamente na vida da escola através dos seus órgãos representativos e individualmente;
b) Acompanhar o percurso escolar do seu educando comparecendo regularmente na escola verificando a sua assiduidade,
pontualidade e avaliação, valorizando a escola e as tarefas escolares;
c) Colaborar com o professor/Diretor de turma na procura de soluções para as situações problema que ocorram com o seu
educando;
d) Reparar os prejuízos materiais da responsabilidade do seu educando que ocorram na escola;
e) Efetuar a renovação e matrícula de acordo com o calendário definido no agrupamento;
f) Participar nas reuniões convocadas pela escola;
g) Verificar regularmente a caderneta do aluno;
h) Justificar as faltas do aluno;
i) Cumprir o Regulamento Interno, subscrevendo e fazendo subscrever aos seus educandos a declaração de aceitação do
mesmo;
j) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica;
k) Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o seu educando e fazer
cumprir a medida disciplinar atribuída;
l) Contribuir para a preservação da segurança, integridade física e moral de todos os que participam na vida da escola;
m) Participar, sempre que solicitado, no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;
n) Tratar com correção todos os elementos da comunidade educativa;
o) Tomar conhecimento da vida escolar do seu educando, reunindo com o respectivo DT/PTT, pelo menos uma vez por
período, por sua iniciativa, ou sempre que solicitado;
p) Comunicar, atempadamente, ao DT e/ou ao PTT, os motivos impeditivos do normal desempenho dos seus educandos;
q) Assegurar que os seus educandos sejam assíduos e pontuais, que levem sempre o material escolar, incluindo a
caderneta e o cartão de estudante, cumpram os regulamentos da escola na sala de aula e outros espaços e serviços e se
relacionem bem com todos os membros da comunidade;
r) Colaborar com a escola na resolução de eventuais problemas surgidos com o(s) seu(s) educando(s);
s) Assegurar que os seus educandos cumpram as tarefas escolares propostas a realizar em casa;
t) Tomar conhecimento dos resultados das provas escritas dos seus educandos, assinando-as e datando-as;
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u) Colaborar com os outros Pais e Encarregados de Educação e com outros membros da comunidade escolar, na realização
de ações em benefício do sucesso educativo dos seus educandos;
v) Assinar os registos na caderneta do aluno e justificar as faltas dos seus educandos dentro do prazo legalmente
estabelecido;
w) Suportar os encargos provocados pelos seus educandos a terceiros ou ao património escolar, em ocorrências não
enquadradas em acidentes escolares;
x) Informar os órgãos competentes do Agrupamento de todas as ocorrências que afectem a imagem e a dignidade do
Agrupamento.
SUBSECÇÃO II
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Artigo 65º
Associação de pais e encarregados de educação
1. As associações de pais e encarregados de educação são estruturas associativas dos pais e encarregados de educação dos
alunos do AETSM constituídas nos termos dos respectivos estatutos, sendo um meio de participação dos mesmos na vida
da escola.
2. As associações de pais e encarregados de educação do AETSM visam a defesa e promoção dos interesses dos associados
em tudo quanto diga respeito à educação e ensino dos seus filhos e educandos.
3. Nos estabelecimentos onde não constituídas, procede-se, anualmente, à eleição de um representante dos pais e
encarregados de educação do estabelecimento.
4. As APEE gozam de autonomia na elaboração e aprovação dos respectivos estatutos e demais normas internas, na
eleição dos seus corpos sociais, na gestão e administração do seu património próprio, na elaboração do seu plano de
atividades e na efetiva prossecução dos seus fins.
Artigo 66º
Direitos
São direitos das associações de pais/encarregados de educação do AETSM:
a) Colaborarem na organização de atividades extracurriculares e atividades da Componente de Animação e Apoio à Família
(CAAF);
b) Beneficiarem de apoio documental, a facultar pela escola sede do Agrupamento, nomeadamente legislação sobre
educação e ensino, bem como qualquer documentação de interesse para a Associação desde que esteja disponível para
consulta;
c) Reunirem com o Diretor ou o Coordenador de Estabelecimento uma vez por período;
d) Receberem apoios de carácter técnico ou logístico, dentro das possibilidades orçamentais da escola, para auxiliar a
execução do seu Plano de Atividades e Formação;
e) Realizarem as reuniões dos seus órgãos em instalações a disponibilizar pela escola;
f) Disporem de locais próprios, de dimensão adequada, para distribuir ou afixar documentação pertinente;
g) Procederem à distribuição de informação relativa à associação de pais e encarregados de educação no recinto da escola,
sem perturbar o seu normal funcionamento;
h) Serem informadas de todos os factores ou acontecimentos que impliquem a alteração do ambiente escolar com
consequências para os alunos em geral;
i) Utilizarem as instalações das escolas para a realização das Assembleias de Pais e Encarregados de Educação.
Artigo 67º
Deveres
São deveres das associações de pais/encarregados de educação do AETSM:
a) Darem apoio ao Agrupamento na organização das atividades de complemento curricular, de desporto escolar e de
ligação escola-meio;
b) Defenderem os interesses do Agrupamento;
c) Colaborarem e participarem em ações que favoreçam a relação da escola com a comunidade, promovendo o bom
relacionamento entre a Escola e o Meio;
d) Reunirem, sempre que necessário, por iniciativa própria e/ou a pedido do Diretor, com este órgão, para tratar de
assuntos relacionados com o funcionamento das escolas do agrupamento;
e) Solicitarem, antecipadamente, ao Diretor, as instalações para a realização das assembleias de Pais e Encarregados de
Educação;
f) Empenharem-se junto de todos os Pais e Encarregados de Educação, no sentido de os sensibilizar e responsabilizar, pelo
percurso educativo dos seus educandos;
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g) Disponibilizarem os meios ao seu dispor, para a prossecução dos objectivos escolares;
h) Alertarem os órgãos competentes da escola, ou outras entidades, para problemas ou irregularidades que ponham em
causa os interesses dos seus educandos e o bom funcionamento da escola;
SECÇÃO V
AUTARQUIA
Artigo 68º
Âmbito
1. A Lei de Bases reconhece a autarquia como uma das estruturas que assegura a interligação da comunidade com a
administração do sistema educativo.
2. A participação da autarquia materializa-se na articulação da política educativa com outras políticas sociais,
nomeadamente em matéria de apoio socioeducativo e de organização de atividades de complemento curricular, através da
constituição de estruturas como sejam os conselhos municipais de educação.
Artigo 69º
Participação
A Autarquia participa na realização do serviço público de educação. A sua atuação deve orientar-se no sentido de:
a) Fazer-se representar no Conselho Geral;
b) Fazer-se representar no Conselho Coordenador de avaliação do pessoal não docente;
c) Colaborar com as escolas nas tarefas de planeamento e concretização das suas atividades, nomeadamente ao nível das
atividades de Enriquecimento Curricular e Componente de Animação e Apoio à Família;
d) Responsabilizar-se pelo cumprimento das suas obrigações no que respeita ao Pessoal Não Docente e às instalações
escolares;
e) Envolver as Escolas do Agrupamento em projetos e atividades desenvolvidas pela autarquia com interesse para a
comunidade educativa;
f) Apoiar e / ou construir, conjuntamente com as escolas do Agrupamento e comunidade educativa, projetos que visem
colmatar necessidades sentidas no respectivo território educativo.

CAPÍTULO IV
ORGANIZAÇÃO INTERNA
SECÇÃO I
ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Artigo 70º
Órgãos de direção, administração e gestão
A administração e gestão do AETSM são asseguradas por órgãos próprios, aos quais cabe cumprir e fazer cumprir os
princípios e objectivos referidos nos artigos 3.º e 4.º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de Abril. São órgãos de direção,
administração e gestão do AETSM:
a) O Conselho Geral;
b) O Diretor;
c) O Conselho Pedagógico;
d) O Conselho Administrativo;
SUBSECÇÃO I
CONSELHO GERAL
Artigo 71º
Definição
1. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do
Agrupamento, com respeito pelos princípios consagrados na Constituição da República e na Lei de Bases do Sistema
Educativo.
2. Conselho Geral é o órgão de participação e representação da comunidade educativa.
Artigo 72º
Composição
1. O Conselho Geral é composto por vinte e um elementos, assim distribuídos:
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a) Sete representantes do pessoal docente;
b) Dois representantes do pessoal não docente;
c) Seis representantes dos Pais e Encarregados de Educação;
d) Três representantes do município;
e) Três representantes da comunidade local (entidades de carácter cultural, artístico, científico, ambiental ou económico
com relevo para o Projeto Educativo).
2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto.
3. Em função da ordem de trabalhos, o presidente pode convidar entidades externas sem direito a voto.
Artigo 73º
Competências
1. As competências do Conselho Geral (CG) são as definidas no artigo 13º, do decreto-lei 75/2008, de 22 de Abril.
2. No desempenho das suas competências, o CG tem a faculdade de requerer aos restantes órgãos as informações
necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do agrupamento de escolas e de
lhes dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de
Atividades.
Artigo 74º
Designação de Representantes no Conselho Geral
1. Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente no conselho geral são eleitos separadamente pelos
respectivos corpos. A eleição dos representantes no conselho geral rege-se pelo disposto no artigo 15º do Decreto-Lei
nº75/2008 de 22 de Abril.
2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em Assembleia de Pais e Encarregados de Educação,
sob proposta das respectivas organizações representativas. O regulamento eleitoral é aprovado pelo Conselho Geral.
3. Os representantes do município são designados pela câmara municipal, podendo esta delegar tal competência nas
juntas de freguesia.
4. Os representantes da comunidade local, individualidades ou representantes de atividades de carácter económico,
social, cultural e científico, são cooptados pelos demais membros, tendo em vista o desenvolvimento dos objectivos do
Projeto Educativo.
5. Os representantes da comunidade local, quando se trate de representantes de instituições ou organizações, são
indicados pelas mesmas.
Artigo 75º
Reuniões
1. O CG reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo respectivo
Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação
do Diretor.
2. As reuniões do CG devem ser marcadas em horário que permita a participação de todos os seus membros.
3. O CG pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar as competências de
acompanhamento da atividade do agrupamento de escolas entre as reuniões ordinárias.
4. As deliberações das reuniões do Conselho Geral serão publicitadas, no prazo máximo de 72 horas após a reunião, em
local visível e acessível na sede e nos restantes estabelecimentos do Agrupamento.

SUBSECÇÃO II
DIRETOR
Artigo 76º
Definições
1. O Diretor é o órgão de administração e gestão do AETSM nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e
patrimonial.
2. O Diretor é coadjuvado por um Subdiretor e por Adjuntos, nos termos do Decreto-Lei nº 75/2008.
3. Para recrutamento do Diretor, desenvolve-se um procedimento concursal, prévio à eleição, nos termos da legislação em
vigor.
4. O Diretor toma posse perante o CG nos trinta dias subsequentes à homologação dos resultados eleitorais pelo Diretor
Regional de Educação.
5. O Diretor designa o Subdiretor e os seus Adjuntos no prazo máximo de trinta dias após a sua tomada de posse.
6. O mandato do Diretor tem a duração estipulada no nº 1 do artigo 25º do Decreto-Lei nº 75/2008.
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7. O Diretor tem as competências estipuladas no artigo 20º do Decreto-Lei nº 75/2008.
8. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela Administração Educativa e pela Câmara
Municipal.
9. O Diretor exerce as duas funções de acordo com o regime estipulado no nº 26 do Decreto-Lei nº 75/2008.
Artigo 77º
Direitos
1. O Diretor tem os direitos gerais e específicos de acordo com o disposto nos artigos 27º e 28º do Decreto-Lei nº 75/2008.
O Subdiretor e os Adjuntos têm os direitos específicos estipulados no artigo 28º do Decreto-Lei nº 75/2008.
Artigo 78º
Deveres
1. O Diretor tem, para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública aplicáveis ao pessoal
docente, os deveres específicos estipulados no artigo 29º do Decreto-Lei nº 75/2008.
2. Os Adjuntos têm os deveres específicos estipulados no artigo 29º do Decreto-Lei nº 75/2008.
Artigo 79º
Assessoria da Direção
1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o conselho geral do AETSM pode autorizar a constituição
de assessorias técnico-pedagógicas, mediante critérios definidos na lei.
2. Os assessores são recrutados de entre os docentes em exercício de funções nas escolas do Agrupamento,
preferencialmente com nomeação definitiva no quadro do Agrupamento/ Escolas. Serão professores profissionalizados,
cujo perfil corresponda às necessidades do Agrupamento, de acordo com o respectivo Projeto Educativo.

SUBSECÇÃO III
CONSELHO PEDAGÓGICO
Artigo 80º
Definição
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do AETSM nos domínios
pedagógico-didático, orientação e acompanhamento dos alunos e formação inicial e contínua do pessoal docente e não
docente.
Artigo 81º
Composição do Conselho Pedagógico
1. O Conselho Pedagógico é constituído por:
a) Presidente do Conselho Pedagógico/Diretor;
b) Coordenador do Departamento da Educação Pré-Escolar;
c) Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
d) Coordenador do Departamento de Línguas;
e) Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas;
f) Coordenador do Departamento de Ciências Exatas e Naturais;
g) Coordenador do Departamento de Expressões;
h) Coordenador dos Diretores de Turma do 2.º ciclo;
i) Coordenador dos Diretores de Turma do 3.º ciclo;
j) Coordenador da BE/CRE;
k) Coordenador de Projetos;
l) Coordenador do Serviço Especializado de Apoio e Orientação Educativa;
2. Os coordenadores das estruturas que integram o Conselho Pedagógico são nomeados pelo Diretor.
Artigo 82º
Competências
Para além das estipuladas no artigo 33º do Decreto-Lei nº 75/ 2008 de 22 de Abril e demais legislação em vigor, são ainda
competências do conselho pedagógico:
a) Elaborar o regimento interno;
b) Elaborar e aprovar o Projeto curricular do AETSM;
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c) Aprovar documentos próprios do agrupamento;
d) Emitir parecer sobre a matriz curricular, com base na apresentação de propostas dos Departamentos;
e) Emitir parecer sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos de educação;
f) Aprovar as atividades de enriquecimento curricular a implementar no Agrupamento;
g) Avaliar e homologar a atribuição dos prémios de valor, mérito e excelência;
h) Definir, no início do ano lectivo, os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos
Departamentos Curriculares e Coordenadores de Ciclo;
i) Apoiar e acompanhar a mobilização e coordenação dos recursos educativos existentes no AETSM com vista a
desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos;
j) Aprovar a modalidade e a matriz dos exames de alunos dos alunos autopropostos do 6.º e 9º ano, bem como as datas e
os prazos da sua realização;
k) Ratificar a decisão sobre a reapreciação dos resultados da avaliação dos alunos no 3º período;
l) Ratificar as decisões sobre a retenção repetida e sobre os procedimentos a adoptar na integração desses alunos em
novas turmas;
m) Aprovar as propostas dos professores titulares de turma do 1º ciclo sobre a mudança de turma de alunos retidos,
sempre a título excepcional, devidamente fundamentada, e com parecer favorável do encarregado de educação;
n) Tomar a decisão de progressão/retenção de um aluno dentro da escolaridade obrigatória, que ultrapassou o limite de
faltas injustificadas, com base no parecer do Conselho de Turma, ou da secção de ano do 1º ciclo.
Artigo 83º
Funcionamento
1. O CP reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respectivo
presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que
um pedido de parecer do conselho geral ou do Diretor o justifique.
2. De cada reunião será elaborada uma síntese que será afixada na sala de professores, num prazo de cinco dias úteis, após
a realização do mesmo.
3.
SUBSECÇÃO IV
CONSELHO ADMINISTRATIVO
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do Agrupamento, nos termos da
legislação em vigor.
Artigo 84º
Composição
O Conselho Administrativo é composto pelo Diretor que preside, pelo Subdiretor (ou um dos adjuntos do Diretor, por ele
designado para o efeito) e pelo chefe dos serviços de administração escolar.
Artigo 85º
Competências
Compete ao Conselho Administrativo:
a) Aprovar o Projeto de orçamento anual, 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 respectivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da
gestão financeira;
d) Manter atualizada a base de dados do AETSM;
e) Velar pela conservação e manutenção do património escolar;
f) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial;
g) Elaborar o regimento interno nos primeiros trinta dias de mandato.
Artigo 86º
Funcionamento
O conselho administrativo reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o presidente o
convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros.
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SUBSECÇÃO V
COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
Artigo 87º
Coordenador de Estabelecimento
1. A coordenação de cada um dos estabelecimentos que constituem o agrupamento é assegurada por um docente
designado pelo Diretor.
2. Nas escolas que tenham menos de quatro turmas em exercício efetivo de funções, não há lugar à designação de
coordenador; a sua representação estará a cargo de um docente designado para o efeito.
3. O mandato do coordenador de escola tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor.
4. O coordenador de escola pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor.
Artigo 88º
Competências do coordenador de Estabelecimento
Compete ao coordenador de estabelecimento:
a) Coordenar as atividades educativas em articulação com o Diretor;
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este lhe forem delegadas;
c) Transmitir as informações relativas a 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;
e) Orientar o pessoal não docente no desempenho das suas funções;
f) Colaborar no processo de renovação de matrícula dos alunos;
g) Emitir parecer sobre as licenças/férias do pessoal não docente;
h) Assegurar as condições de acondicionamento, distribuição e registo do leite escolar;
i) Manter uma caixa de primeiros socorros equipada e assegurar o apoio aos alunos sinistrados, providenciando o seu
transporte para a unidade de saúde caso seja necessário.

SECÇÃO II
ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
Artigo 89º
Âmbito
1. Com vista ao desenvolvimento do Projeto educativo, são fixadas no regulamento interno as estruturas que colaboram
com o conselho pedagógico e com o Diretor, 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.
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 definidas a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do
agrupamento de escolas ou escola não agrupada;
b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo de alunos;
c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso;
d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.
Artigo 90.º
Definição
São estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica:
a) Os Departamentos Curriculares;
b) As secções de ano do 1º ciclo do ensino básico e as secções disciplinares do 2.º e 3º ciclo;
c) As coordenações de turma do 2º e 3º ciclo;

SUBSECÇÃO I
ARTICULAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR
Artigo 91º
Departamentos curriculares
A articulação e gestão curricular são asseguradas por Departamentos Curriculares:
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a) Departamento da Educação Pré-Escolar;
b) Departamento do 1º ciclo;
c) Departamento de Línguas;
d) Departamento de Ciências Exatas e Naturais;
e) Departamento de Ciências Sociais e Humanas;
f) Departamento de Expressões.
Artigo 92.º
Coordenador e Subcoordenador de Departamento
1. Os departamentos curriculares são coordenados por professores, nomeados pelo Diretor.
2. Os Coordenadores dos departamentos curriculares do 2º e 3º ciclo são apoiados por Subcoordenadores das secções
disciplinares, nomeados pelo Diretor.
3. O Coordenador do Departamento curricular do 1.º Ciclo é apoiado por quatro Subcoordenadores, um por cada ano de
escolaridade, nomeados pelo Diretor.
4. O mandato dos Coordenadores dos departamentos curriculares e dos Subcoordenadores tem a duração de quatro anos
e cessa com o mandato do Diretor.
5. Os Coordenadores e Subcoordenadores podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor.
Artigo 93º
Funcionamento
1. Os Departamentos Curriculares do Pré-escolar e 1º ciclo reúnem mensalmente, convocados pelos seus Coordenadores;
podem também reunir extraordinariamente por iniciativa dos seus Coordenadores, por iniciativa de um terço dos membros
do Departamento, ou iniciativa do Diretor.
2. Os Departamentos Curriculares do 2º e 3.º ciclo reúnem ordinariamente duas vezes por período, convocados pelos seus
Coordenadores; podem também reunir extraordinariamente por iniciativa dos seus Coordenadores, por iniciativa de um
terço dos membros do Departamento, ou por iniciativa do Diretor.
3. Em cada Departamento, as disciplinas (2º e 3º ciclos) agrupam-se formando as secções disciplinares constantes no
quadro:
Departamento
Línguas

Secção disciplinar

Disciplinas

Língua Portuguesa

Português (2.º e 3.º ciclo)

Inglês

Inglês (2.º e 3.º ciclo)

Francês

Francês
História e Geografia de Portugal

Ciências Sociais e Humanas

Ciências Exatas e Naturais

Expressões

História e Geografia

História
Geografia

Educação Moral e Religiosa

Educação Moral e Religiosa Católica

Matemática

Matemática (2.º e 3.º ciclo)

Ciências Naturais

Ciências Naturais (2.º e 3.º ciclo)

Ciências Físico-químicas

Físico-química

Tecnologias

TIC

Educação Física

Educação Física (2.º e 3.º ciclo)

Educação Visual

Educação Visual (2.º e 3.º ciclo)

Educação Tecnológica

Educação Tecnológica (2.º e 3.º ciclo)

Educação Musical

Educação Musical
Artigo 94º
Competências

1. Sem prejuízo de outras competências atribuídas pela lei, compete aos Departamentos Curriculares:
a) Assegurar a articulação curricular vertical entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo, entre o 1º e 2º ciclo e entre o 2º e 3º
ciclo;
b) Elaborar propostas relativas à distribuição da carga horária semanal das respectivas disciplinas;
c) Promover a interdisciplinaridade das disciplinas e áreas disciplinares pertencentes ao Departamento quer a nível
curricular quer a nível de atividades;
d) Colaborar, ouvidos os seus membros, na concepção, elaboração e avaliação do Projeto Educativo;
e) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
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f) Aprovar as planificações, previamente elaboradas pelas secções de ano no 1.º ciclo ou secções disciplinares no 2º e 3.º
ciclos, adequando-as à realidade do Agrupamento;
g) Elaborar propostas para a construção do Regulamento Interno, do Projeto Educativo e Projeto Curricular do
Agrupamento;
h) Propor ao Conselho Pedagógico a adequação das competências essenciais e dos critérios de avaliação dos alunos;
i) Promover a articulação curricular entre os diferentes níveis de ensino, tendo em vista garantir a continuidade do
processo educativo das crianças/ alunos;
j) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras, destinadas a melhorar as
aprendizagens e a prevenir a exclusão;
k) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos;
l) Apresentar propostas para elaboração do Plano Anual de Atividades;
m) Analisar os resultados de avaliação em cada período lectivo;
n) Propor metodologias, estratégias, processos e critérios de avaliação;
o) Propor critérios para a atribuição de serviço docente e gestão de espaços e equipamentos;
p) Identificar necessidades de formação dos docentes;
q) Propor ao Conselho Pedagógico os manuais a adoptar por disciplina/ano de escolaridade.
2. Compete especificamente ao Departamento do 1ºciclo:
a) Propor ao Conselho Pedagógico as “retenções repetidas”;
b) Propor ao Conselho Pedagógico a mudança de turma dos alunos retidos;
c) Apresentar ao Conselho Pedagógico um relatório anual sobre o funcionamento das AEC.
Artigo 95º
Competências do Coordenador de Departamento
1. Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete ao Coordenador do Departamento Curricular:
a) Convocar e coordenar todas as reuniões do seu departamento;
b) No início do ano lectivo, dar a conhecer as regras e procedimentos de funcionamento do departamento e integrar os
novos docentes;
c) No início do ano lectivo, organizar e garantir a realização das planificações do departamento e/ou das secções
disciplinares em conjunto com os docentes;
d) Durante o ano lectivo, articular os procedimentos do departamento de acordo com as informações/diretrizes do
Conselho Pedagógico e restantes estruturas de orientação educativa;
e) Participar e garantir a representatividade do seu departamento em todas as reuniões do Conselho Pedagógico;
f) Articular os procedimentos/atividades do departamento de acordo com os referenciais do Agrupamento (PEA, PAA,
PCA, PFA, Regulamento e Regimentos Internos, Critérios Gerais de Avaliação);
g) Reunir ordinariamente, uma vez por período, com os representantes de secção disciplinar/ano;
h) No final do ano lectivo, realizar a articulação pedagógica entre os diferentes anos e/ou secções disciplinares no sentido
de avaliar o trabalho desenvolvido e definir linhas orientadoras para o ano lectivo seguinte;
i) Articular com os demais coordenadores de departamento;
j) Avaliar as reais necessidades colectivas de formação científico-pedagógica do departamento apresentando uma
proposta de formação;
k) Organizar e manter actualizado o dossiê do departamento.
2. Compete especificamente aos Coordenadores de Departamento do Pré-escolar e do 1ºciclo:
a) Articular com os docentes titulares de turma a elaboração, avaliação e o reajustamento do PCT.
Artigo 96º
Secções Disciplinares
As secções disciplinares são uma estrutura intermédia de orientação educativa competindo-lhes, fundamentalmente, a
organização das atividades a desenvolver no âmbito das disciplinas no 2º e 3º ciclo.
Artigo 97º
Funcionamento
1. As secções disciplinares reúnem ordinariamente:
a) Antes do início das atividades lectivas para planear e programar os trabalhos a desenvolver ao longo do ano;
b) No início do segundo e terceiro períodos lectivos;
c) No final de cada período lectivo para avaliação do trabalho desenvolvido;
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d) Sempre que necessite, para acompanhamento e coordenação das atividades.
2. As secções disciplinares reúnem extraordinariamente por convocatória do Diretor, do Coordenador de Departamento, ou
a pedido de um terço dos seus membros.
Artigo 98º
Competências das Secções Disciplinares
A cada Secção Disciplinar compete:
a) Coordenar a planificação e programação das atividades lectivas e orientar as práticas pedagógicas;
b) Propor iniciativas para a prossecução do Projeto Educativo pelo Departamento;
c) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas
educativas;
d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes que integram a secção;
e) Inventariar as necessidades específicas em equipamentos e material didático da disciplina;
f) Elaborar as planificações curriculares;
g) Aferir os critérios de avaliação dos alunos, garantindo a sua coerência e equidade;
h) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas e áreas disciplinares;
i) Determinar o material indispensável do aluno para cada disciplina ou área disciplinar pertencente ao Departamento;
j) Elaborar as matrizes e as provas de exame realizadas a nível de escola;
k) Proceder à apreciação e propor os manuais a adoptar.
Artigo 99º
Competências dos Subcoordenadores
Compete ao representante de Secção Disciplinar:
a) Presidir às reuniões da secção disciplinar convocadas pelo coordenador de departamento ou por ele.
b) Orientar e coordenar pedagogicamente os docentes da respectiva secção disciplinar;
c) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a cooperação entre todos os docentes da disciplina;
d) Colaborar com os docentes em período probatório na área da concepção e realização do Projeto de formação e ação
pedagógica, em articulação com o professor orientador de estágio e instituição de ensino superior, bem como
colaborar, com proposta fundamentada, na sua avaliação;
e) Estimular a formação contínua dos docentes e apoiar os menos experientes;
f) Organizar o inventário do material de apoio pedagógico entregue à secção de disciplina e zelar pela sua conservação;
g) Organizar e atualizar o dossiê da respectiva secção quer em formato de papel, quer em suporte digital;
h) Fazer a ligação entre a secção de disciplina e o Departamento.
Artigo 100º
Secções de ano do 1.º ciclo do ensino básico
1. Esta estrutura é composta por todos os professores titulares de turma agrupados em quatro secções, uma por cada ano
de escolaridade.
2. Todos os professores titulares de turmas com mais de um ano de escolaridade integram a secção correspondente ao
ano com maior número de alunos inscritos na turma, salvo indicação em contrário do Diretor.
3. O previsto no número anterior não dispensa o cumprimento das determinações das outras secções.
Artigo 101º
Funcionamento das secções de ano
1. As secções de ano do 1.º ciclo reúnem mensalmente.
2. As secções de ano do 1.º ciclo reúnem extraordinariamente por convocatória do Diretor, do Coordenador de
Departamento, ou a pedido de um terço dos seus membros.
Artigo 102º
Competências das Secções de Ano
A cada Secção de Ano de escolaridade compete:
a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver;
b) Assegurar a articulação entre os projetos curriculares de turma e o Projeto Educativo;
c) Articular o desenvolvimento de conteúdos programáticos e competências dos diferentes anos;
d) Elaborar e avaliar planos, atividades e medidas de apoio educativo;
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e) Assegurar a coordenação de atividades, entre as diferentes turmas, dos mesmos anos de escolaridade;
f) Propor atividades de integração dos alunos;
g) Propor a eventual mudança de turma dos alunos retidos;
h) Colaborar com o Diretor na formação das turmas;
i) Articular com os professores titulares de turma, os professores de apoio pedagógico e os professores das atividades de
enriquecimento curricular, o reajustamento dos projetos curriculares de turma e a avaliação dos alunos;
j) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação, nos domínios da aplicação de estratégias de
diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens;
k) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de recursos e na adopção de medidas
pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;
l) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível do currículo, e de outras, destinadas a melhorar as
aprendizagens e a prevenir a exclusão;
m) Discutir e partilhar estratégias de intervenção pedagógica;
n) Propor ao departamento a adequação das competências essenciais e dos critérios de avaliação dos alunos.
Artigo 103º
Competências dos Subcoordenadores representantes de secção de ano do 1.º Ciclo
Compete ao representante de secção de ano:
a) Presidir às reuniões de secção de ano;
b) Organizar, orientar e coordenar os professores da sua secção;
c) Reunir com o Coordenador de Departamento do 1.º ciclo para articular com este o funcionamento das secções;
d) Apresentar ao Coordenador de Departamento as propostas da secção que preside;
e) Articular com os professores titulares a avaliação dos alunos (diagnóstica e formativa);
f) Convocar, quando necessário, os professores de apoio educativo, com vista à adopção de medidas de intervenção
pedagógica ajustadas às necessidades dos alunos;
g) Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido;
h) Elaborar a proposta para a adopção de manuais escolares a apresentar em Departamento.
SUBSECÇÃO II
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE CICLO
Artigo 104º
Coordenação pedagógica de ciclo
1. No 1º ciclo, a coordenação pedagógica de ciclo, é assegurada pelo Coordenador de Departamento em articulação com
os subcoordenadores de secção de ano.
2. No 2º e 3º ciclo a coordenação pedagógica de ciclo é assegurada por duas estruturas:


Coordenação dos Diretores de Turma do 2º Ciclo;



Coordenação dos Diretores de Turma do 3º Ciclo.
Artigo 105º
Designação e mandato dos coordenadores de Diretores de turma

1. Os Coordenadores dos Diretores de Turma do 2º e 3º ciclo são designados pelo Diretor, de entre os docentes com
direção de turma atribuída.
2. O mandato dos Coordenadores tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor.
3. Os Coordenadores podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor.
Artigo 106º
Competências da coordenação de Diretores de turma
Sem prejuízo de outras competências atribuídas por lei, compete às coordenações pedagógicas de ciclo:
a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do Conselho Pedagógico;
b) Promover o desenvolvimento de componentes curriculares de âmbito local;
c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de recursos e na adopção de medidas
pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;
d) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação, nos domínios da aplicação de estratégias de
diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens;
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e) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível do currículo, e de outras, destinadas a melhorar as
aprendizagens e a prevenir a exclusão;
f) Articular entre os professores titulares/ Diretores de turma a elaboração, a avaliação e o reajustamento do PCT;
g) Propor ao Conselho Pedagógico a adequação das competências essenciais e critérios de avaliação dos alunos;
h) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da orientação educativa e da
coordenação das atividades das turmas;
i) Propor e planificar formas de atuação junto dos Pais e Encarregados de Educação.
Artigo 107º
Reuniões das coordenações de Diretores de turma
1. Os Conselhos de Coordenação dos Diretores de Turma do 2º e 3º ciclo reúnem, ordinariamente, no início e no final de
cada ano lectivo e pelo menos 1 vez em cada período lectivo.
2. Reúnem extraordinariamente sempre que necessário, sendo convocados pelo coordenador por sua iniciativa, pelo
Diretor, ou por solicitação de um terço dos seus elementos.
Artigo 108º
Competências dos Coordenadores de Diretores de Turma
Sem prejuízo de outras competências atribuídas por lei, compete aos Coordenadores de Diretores de Turma:
a) Representar a coordenação pedagógica de ciclo no Conselho Pedagógico;
b) Presidir às reuniões do conselho de Diretores de turma;
c) Apoiar os Diretores de turma nas suas funções, fornecendo a informação necessária e atualizada;
d) Colaborar na elaboração do plano anual de atividades;
e) Colaborar com os serviços de administração escolar na resolução de questões referentes aos alunos;
f) Colaborar com os serviços de psicologia e orientação;
g) Contribuir para a uniformização de critérios na tomada de decisão de progressão de alunos que não desenvolveram as
competências essenciais estipuladas para os anos terminais de ciclo;
h) Coordenar os Projetos Curriculares de turma;
i) Apresentar ao Diretor um relatório final de avaliação das atividades desenvolvidas.

SUBSECÇÃO III
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA TURMA
A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver na sala de aula com as crianças, na educação
pré-escolar, ou na turma, com os alunos do ensino básico, são da responsabilidade:
a) Dos respectivos educadores de infância, na educação pré-escolar;
b) Dos professores titulares de turma, no 1º ciclo;
c) Do conselho de turma, no 2º e 3º ciclo;
d) Da equipa pedagógica nos cursos de educação e formação de jovens e adultos.
Artigo 109º
Competências do Educador de Infância
Compete ao Educador de Infância:
a) Planificar as atividades tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças, os critérios de avaliação e as
competências;
b) Organizar toda a informação útil e necessária sobre o grupo;
c) Criar, organizar e atualizar o dossiê individual do aluno;
d) Elaborar e reajustar, sempre que necessário, o Projeto curricular de turma, respeitando os diferentes ritmos de trabalho
das crianças, promovendo a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação escola - família;
e) Realizar reuniões com os pais e encarregados de educação, sensibilizando-os para uma participação efetiva nas mesmas;
f) Comunicar aos pais e encarregados de educação o que as crianças sabem e são capazes de fazer;
g) Apresentar ao Departamento propostas, projetos e relatórios de atividade e ações inerentes às suas funções;
h) Acompanhar o grupo ao longo da educação pré-escolar, disponibilizando os elementos de caracterização dos alunos,
caso esse acompanhamento não seja possível;
i) Promover a articulação com o 1º ciclo do ensino básico de modo a alcançar uma adequada transição entre os dois níveis
de ensino;
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j) Divulgar o regulamento interno junto dos encarregados de educação, no início do ano lectivo, e fazer subscrever uma
declaração de aceitação do mesmo.
Artigo 110º
Competências do Professor Titular de Turma
Compete ao professor Titular de Turma:
a) Organizar toda a informação útil e necessária sobre o grupo turma;
b) Elaborar e reajustar, sempre que necessário, o Projeto curricular de turma, respeitando os diferentes ritmos de trabalho
dos alunos, promovendo a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação escola-família;
c) Colaborar com o docente de educação especial na elaboração do PEI e do relatório circunstanciado;
d) Criar, organizar e atualizar o dossiê individual do aluno;
e) Realizar reuniões com os encarregados de educação e sensibilizá-los para uma participação efetiva nas mesmas;
f) Informar os encarregados de educação dos sucessos ou dificuldades dos alunos, sempre que julgar conveniente ou por
solicitação destes;
g) Promover a responsabilização dos alunos e encarregados de educação na aplicação de medidas educativas decorrentes
de insucesso educativo ou de situações de indisciplina;
h) Divulgar junto dos alunos e encarregados de educação os critérios de avaliação e as competências essenciais a adquirir
no final de cada ano de escolaridade;
i) Informar os encarregados de educação das faltas de dadas pelo aluno;
j) Avaliar os alunos, em articulação com a secção de ano, e garantir a elaboração e aplicação de metodologias e
estratégias diferenciadas constantes do Projeto curricular de turma;
k) Elaborar um relatório, onde constem as medidas aplicadas e elaboradas com conhecimento e acordo prévio do
encarregado de educação, sempre que ocorra a possibilidade de uma retenção repetida. Esta proposta de retenção fica
sujeita à anuência do conselho pedagógico;
l) Convocar e ouvir formalmente o encarregado de educação do aluno retido e que venha a ser proposto para mudança de
turma;
m) Submeter ao departamento a proposta devidamente fundamentada para a eventualidade de mudança de turma de
alunos retidos;
n) Apresentar ao departamento curricular propostas, projetos e relatórios de atividades e ações inerentes às suas funções;
o) Participar na atualização e divulgação do Projeto educativo, do regulamento interno e do plano anual de atividades;
p) Divulgar o regulamento interno junto dos alunos e encarregados de educação, no início do ano lectivo, e fazer
subscrever uma declaração de aceitação do mesmo;
q) Implementar a prática da autoavaliação dos alunos;
r) Colaborar com todas as instituições e estruturas de apoio ao aluno.
Artigo 111º
Composição dos Conselhos de Turma
1. O Conselho de Turma é presidido pelo Diretor de Turma e é constituído por todos os professores da turma, o delegado e
um representante dos encarregados de educação dos alunos da turma.
2. Quando o Conselho de Turma reúne para avaliação, só estão presentes os professores da turma, os professores da
educação especial e o representante dos serviços de psicologia e orientação, ou outros técnicos envolvidos no processo
educativo.
Artigo 112º
Competências dos Conselhos de Turma
Sem prejuízo de outras competências atribuídas por lei, compete ao conselho de turma:
a) Elaborar, implementar e avaliar o Projeto curricular de turma;
b) Assegurar o desenvolvimento do plano curricular aplicável aos alunos da turma, de forma integrada e numa perspectiva
de articulação interdisciplinar;
c) Detectar dificuldades em termos de aprendizagem e outras necessidades individuais dos alunos, colaborando com os
serviços de apoio, nos domínios psicológico e socioeducativo;
d) Estabelecer, com carácter sistemático e contínuo, medidas relativas a apoios e complementos educativos a
proporcionar aos alunos;
e) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis de
aprofundamento e sequências adequadas;
f) Adoptar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos;
g) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
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h) Avaliar os alunos, tendo em conta os objectivos curriculares definidos a nível nacional e de acordo com os critérios de
avaliação da escola;
i) Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno;
j) Elaborar os registos necessários ao acompanhamento do processo educativo do aluno, nomeadamente pautas, registos
biográficos e as atas das reuniões do Conselho de Turma;
k) Colaborar em atividades culturais, desportivas, recreativas, visitas de estudo e outras atividades educativas que
envolvam os alunos e a comunidade;
l) Promover ações que estimulem o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação, no percurso escolar do aluno.
Artigo 113º
Competências do Diretor de Turma
Sem prejuízo de outras competências atribuídas por lei, compete ainda ao Diretor de Turma:
a) Coordenar a ação do respectivo conselho, articulando estratégias e procedimentos;
b) Assegurar a articulação entre os Professores da Turma e os Alunos, Pais e Encarregados de Educação;
c) Articular a intervenção dos professores da turma e dos Pais e Encarregados de Educação e colaborar com estes, no
sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem;
d) Promover com os professores da turma e com os serviços de apoio existentes no Agrupamento um diálogo permanente,
de modo a intensificar as trocas de informação;
e) Convocar, com o aval do Diretor, as reuniões de Conselho de Turma que considerar necessárias para a apreciação de
matérias relacionadas com o funcionamento da turma e, se necessário, com a presença dos Encarregados de Educação;
f) Promover o processo eleitoral para a eleição do delegado e subdelegado de turma, nas três semanas iniciais de aulas;
g) Colaborar com o docente de educação especial na elaboração do PEI e do relatório circunstanciado.
SECÇÃO III
OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO
Artigo 114º
Definição
1. No âmbito da autonomia do Agrupamento e de acordo com o seu Projeto Educativo são criadas as seguintes estruturas
com funções de coordenação e supervisão:
a) Equipa de Autoavaliação;
b) Equipa de Projetos;
2. A coordenação das estruturas referidas no número anterior é assegurada por professores designados pelo Diretor.
SUBSECÇÃO I
EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
A Equipa de Autoavaliação enquadra a sua atuação em conformidade com a Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro, tendo em
vista a promoção da Autoavaliação dos estabelecimentos e seus serviços, de mobilização das práticas e dos recursos
internos do Agrupamento como mecanismo permanente de melhoria.
Artigo 115º
Composição
a. A composição da equipa de Autoavaliação deve integrar docentes de todos os níveis de educação e ensino, um
representante do pessoal não docente e um representante dos pais e encarregados de educação.
b. A designação do coordenador e dos elementos do pessoal docente e não docente é feita pelo Diretor.
c. O trabalho da equipa é apoiado por um grupo de focagem constituído no seio da comunidade educativa e orientado no
âmbito do Projeto de Avaliação em Rede (PAR) da Universidade do Minho.
Artigo 116º
Competências
São competências da Equipa de Avaliação Interna:
a) Elaborar um plano de ação;
b) Fazer a pilotagem dos pontos fortes e fracos do Agrupamento, recolhendo dados sobre o desempenho e implicação de
todos os atores do processo educativo;
c) Preparar todos os instrumentos necessários à avaliação interna;
d) Estimular uma prática sistemática do processo de Autoavaliação e uma visão sistémica do Agrupamento;
e) Aplicar os instrumentos elaborados para cada um dos domínios definidos no plano de ação;
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f) Analisar os dados recolhidos nos instrumentos aplicados;
g) Elaborar os relatório por domínio, partindo da base dos dados analisados;
h) Divulgar periodicamente os resultados do trabalho à comunidade educativa;
i) Promover momentos de reflexão e de partilha de experiências, com o intuito de criar, nos elementos da comunidade
educativa, a necessidade de uma cultura de Autoavaliação;
j) Elaborar um relatório final e respectivas recomendações, para apresentar ao Conselho Geral, ouvido o Conselho
Pedagógico.
Artigo 117º
Competências do Coordenador
Ao Coordenador da Comissão de Autoavaliação compete:
a) Convocar as reuniões e coordenar as atividades da Comissão;
b) Promover o trabalho cooperativo entre os elementos que constituem a Comissão;
c) Implementar estratégias que promovam uma cultura de Autoavaliação com o intuito de alcançar a melhoria do
Agrupamento;
d) Apresentar ao Conselho Pedagógico relatórios do trabalho desenvolvido.
SUBSECÇÃO II
EQUIPA DE PROJETOS
Artigo 118º
Definição
1. A Equipa de Projetos coordena e assegura o desenvolvimento de atividades de enriquecimento do currículo de natureza
eminentemente lúdica e cultural incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico, ambiental,
tecnológico, ligação escola-meio, solidariedade, voluntariado e dimensão europeia na educação.
2. As atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos têm carácter facultativo e específico cabendo nessas atividades
projetos como Educar para a Saúde, ECO-ESCOLA, Desporto Escolar, Clubes, Oficinas e outros projetos de natureza
semelhante.
Artigo 119º
Composição
1. A Equipa de Projetos é constituída pelos coordenadores de todos os projetos existentes no Agrupamento.
2. A equipa é coordenada por um docente, nomeado pelo Diretor.
3. O mandato do coordenador da equipa é de quatro anos, cessando com o fim do mandato do Diretor. O coordenador
poderá ser exonerado do cargo em qualquer momento por despacho fundamentado do Diretor.
Artigo 120º
Competências da equipa
1. Promover a articulação entre as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares e os projetos, quer ao nível curricular
quer a nível das atividades.
2. Elaborar material necessário ao desenvolvimento do trabalho nos projetos.
3. Divulgar os projetos e incentivar à participação nos mesmos.
4. Apresentar, ao coordenador da equipa, relatórios das atividades desenvolvidas, no final de cada período lectivo.
5. Colaborar na elaboração e avaliação do Plano Anual de Atividades;
6. Colaborar com a equipa de avaliação interna na avaliação do Projeto Educativo.
Artigo 121º
Competências do coordenador
Compete ao Coordenador da Equipa de Projetos:
a) Apresentar ao Conselho Pedagógico, no início do ano lectivo, as propostas de projetos a desenvolver;
b) Colaborar na definição da orientação pedagógica do Agrupamento;
c) Coordenar a Área de Projeto;
d) Recolher informação relativa a projetos propostos por entidades externas e fazer o seu encaminhamento dentro do
Agrupamento;
e) Realizar reuniões periódicas com os responsáveis pela área de Projeto e pelos projetos de desenvolvimento educativo;
f) Participar no Conselho Pedagógico;
g) Apresentar um relatório intermédio e um relatório final dos trabalhos desenvolvidos, no âmbito dos projetos em curso;
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h) Convocar e moderar as reuniões das estruturas que coordena;
i) Colaborar, na concepção, elaboração e avaliação do Projeto Educativo e do Projeto Curricular do Agrupamento;
j) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram a estrutura que coordena.
SECÇÃO IV
SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
Artigo 122º
Definição
1. Os serviços técnico-pedagógicos são estruturas de apoio, que visam colaborar, com as restantes estruturas do
Agrupamento, no processo de desenvolvimento e formação de alunos.
2. São serviços técnico-pedagógicos:
a) Equipa de Educação Especial;
b) Serviço de Psicologia e Orientação;
c) Biblioteca Escolar/Centro de Recursos;
d) Equipa PTE - Plano Tecnológico da Educação;
e) Equipa de Educação para a Saúde;
f) Comissão de Apoio às Atividades de Agrupamento.
SUBSECÇÃO I
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO E ORIENTAÇÃO EDUCATIVA
Artigo 123º
Constituição
1. O Serviço Especializado de Apoio e Orientação Educativa é uma unidade de acompanhamento e apoio que visa a criação
de condições e a adequação do processo educativo das crianças com limitações significativas ao nível da atividade e da
participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente.
2. Visa ainda, no âmbito do apoio educativo, garantir apoio a alunos com dificuldades específicas de aprendizagem, que
não se enquadrem no acompanhamento da educação especial, bem como garantir apoio educativo a turmas que, pela sua
especificidade, necessitem do mesmo.
3. A ação da equipa visa os seguintes objectivos:
a) A promoção da inclusão educativa e social;
b) O acesso e sucesso educativo;
c) A autonomia e a estabilidade emocional;
d) A promoção de igualdade de oportunidades;
e) A preparação para o prosseguimento de estudos, ou para uma adequada preparação para a vida profissional e para uma
transição da escola para o emprego das crianças e jovens com NEE.
4. O Serviço Especializado de Apoio e Orientação Educativa é constituído por todos os docentes em efetividade de funções
nos grupos de recrutamento da educação especial e ainda pelos professores colocados no agrupamento em apoio
educativo e pelos serviços de psicologia e orientação vocacional e outros técnicos no âmbito dos protocolos assumidos pelo
Agrupamento.
Artigo124º
Competências do Docente de Educação Especial
1. Colaborar com os órgãos de gestão e coordenação pedagógica do agrupamento na detecção de necessidades educativas
específicas e na organização e aplicação dos apoios educativos adequados;
2. Integrar a equipa de avaliação de novos casos de alunos referenciados para a Educação Especial;
3. Orientar e assegurar o desenvolvimento dos Currículos Específicos Individuais;
4. Promover e apoiar os processos de transição para a vida pós-escolar, através dos Planos Individuais de Transição;
5. Participar na elaboração dos PCT de alunos com NEE’s;
6. Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos, de forma a promover o
desenvolvimento e aprendizagem dos jovens na escola;
7. Colaborar com os órgãos de gestão e coordenação pedagógica das escolas e com os professores na gestão flexível dos
currículos e na sua adequação às capacidades e aos interesses dos alunos, bem como às realidades locais;
8. Colaborar no desenvolvimento de medidas previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008, relativas a alunos com NEE;
9. Apoiar os alunos e respectivos professores, no âmbito da sua área de especialidade, nos termos a definir no Projeto
educativo do agrupamento;
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10. Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo da escola numa perspectiva de fomento da qualidade e
inovação educativa;
11. Organizar os processos dos alunos a quem presta apoio educativo, integrando as atividades a desenvolver e o
respectivo acompanhamento a Efetuar ao longo do ano;
12. Colaborar com os órgãos de gestão e coordenação do agrupamento de escolas:
a) Na sensibilização e dinamização da comunidade escolar para o direito que os alunos, com necessidades educativas
especiais, têm de frequentar o ensino regular recebendo respostas de qualidade;
b) Na detecção de necessidades educativas especiais e na organização do processo de apoio aos alunos com necessidades
educativas especiais;
c) Na articulação dos serviços e entidades que intervêm no processo de reabilitação dos alunos;
d) Na apresentação dos diferentes apoios a desenvolver nas escolas do agrupamento;
e) Na sugestão de atividades a incluir no plano anual de atividades;
13. Contribuir para a diversificação de estratégias e métodos de ensino, nomeadamente:
a) Gestão cooperativa da sala de aula;
b) Aplicação de métodos e técnicas de ensino diferenciadas;
c) Gestão simultânea de pequenos grupos, quer homogéneos, quer heterogéneos;
14. Participar nas reuniões de conselho de docentes ou conselhos de turma, onde haja alunos com necessidades educativas
especiais, quando se justifique e previamente convocados;
15. Colaborar com os docentes titulares de turma ou com os Diretores de turma na preparação de reuniões com os pais e
encarregados de educação;
16. Colaborar com o docente Titular de Turma/DT na elaboração do PEI, ouvidos os vários intervenientes no processo
educativo do aluno;
17. Prestar o apoio educativo de acordo com o estabelecido no PEI.
Artigo 125º
Competências do Docente de Apoio Educativo
1. Cooperar na elaboração, implementação e avaliação dos Planos de Recuperação, de Acompanhamento e de
Desenvolvimento.
2. Colaborar no desenho, implementação e avaliação de programas de intervenção para alunos com dificuldades na
aprendizagem.
3. Promover atividades de compensação:
a) Pedagogia diferenciada
b) Aulas de recuperação
c) Atividade de ensino específico da Língua Portuguesa para alunos oriundos de países estrangeiros.
Artigo 126º
Funcionamento
1. O Serviço Especializado de Apoio e Orientação Educativa reúne ordinariamente uma vez por mês.
2. Reúne extraordinariamente sempre que necessário por convocatória do Coordenador, do Diretor ou a pedido de um
terço dos seus membros.
Artigo 127º
Competências do Coordenador do Serviço Especializado de Apoio e Orientação Educativa
Sem prejuízo de outras competências definidas na lei, compete ao Coordenador:
a) Convocar e presidir às reuniões da equipa, nas quais participa também o psicólogo escolar;
b) Articular o trabalho entre os membros da equipa e o SPO;
c) Articular com os Técnicos da APECDA, envolvidos no Protocolo estabelecido com o Agrupamento;
d) Superintender o processo de referenciação / avaliação / elegibilidade dos alunos com NEE;
e) Assegurar a articulação com o Conselho Pedagógico e os restantes órgãos de coordenação e supervisão pedagógica do
agrupamento;
f) Assegurar que os docentes e os técnicos elaborem, dentro dos prazos estabelecidos, os documentos legais referentes
aos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente;
g) Apresentar um relatório intermédio e um relatório final da atividade desenvolvida;
h) Identificar, conjuntamente com os órgãos de gestão, as soluções, recursos humanos e técnicos necessários à criação de
condições ambientais e pedagógicas que permitam a efetiva promoção de igualdade de oportunidades.
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SUBSECÇÃO II
SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
Artigo 128º
Definição
1. O Serviço de Psicologia e Orientação constitui uma unidade de apoio aos alunos e funciona em ligação estreita com os
educadores, professores titulares de turma, Diretores de turma, Diretores de curso CEF, mediadores dos cursos EFA e
Equipa de Educação Especial
2. Os documentos relacionados com o acompanhamento de alunos têm carácter confidencial e são de acesso reservado
ao psicólogo e ao Diretor que podem autorizar o acesso aos mesmos a outros docentes.
3. Os relatórios e outra informação relevante decorrentes do acompanhamento de alunos são transmitidos pelo Psicólogo
ao conselho de turma e, tratando-se de alunos com Necessidades Educativas Especiais, ao professor de apoio educativo.
Artigo 129º
Competências
Compete ao Psicólogo Escolar:
a) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio aos alunos, promovendo, de forma
articulada com os recursos da comunidade, a cooperação entre os docentes e os pais/encarregados de educação;
b) Assegurar o acompanhamento e a orientação escolar dos alunos que lhe forem indicados;
c) Promover, em articulação com os Diretores de turma, Diretores de curso e a Equipa da Educação Especial, atividades
específicas de informação escolar e profissional, susceptíveis de ajudar os alunos a situarem-se perante as
oportunidades disponíveis em termos dos estudos e formação e de promover a articulação entre a escola e o mundo do
trabalho;
d) Assegurar a despistagem de alunos com problemas de integração ou NEE e desenvolver outras atividades previstas no
Plano Educativo Individual com estes alunos;
e) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar dos alunos, nomeadamente na avaliação especializada, em
articulação com a Equipa da Educação Especial, colaborando na elaboração de planos educativos individuais e
acompanhando a sua concretização;
f) Desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional dos alunos a nível individual ou de grupo, em
articulação com os conselhos de turma e os encarregados de educação;
g) Colaborar no estudo, concepção e planeamento de medidas que visem a melhoria do serviço educativo prestado aos
alunos, bem como no acompanhamento de projetos e no desenvolvimento de ações de sensibilização e formação dos
docentes no âmbito das necessidades educativas especiais;
h) Apresentar ao Conselho Pedagógico um Plano de Ação no início do ano lectivo e ainda um relatório intermédio e um
anual das atividades desenvolvidas.
SUBSECÇÃO III
APOIO PEDAGÓGICO
Artigo 130º
Definição
1. O Apoio Pedagógico é o conjunto das estratégias e atividades concebidas e realizadas no Agrupamento, no âmbito
curricular e extracurricular, que contribuam para que os alunos adquiram as competências, atitudes e valores consagrados
nos Projetos Curriculares de Turma e da Escola.
2. O Apoio Pedagógico aplica-se a todos os alunos que cumpram a escolaridade, de acordo com as seguintes prioridades:
a) Aos alunos recém-chegados do estrangeiro cujas dificuldades em Língua Portuguesa dificultem ou inviabilizem o
acompanhamento das atividades lectivas e a aprendizagem;
b) Alunos que revelem dificuldades na aprendizagem;
c) Alunos a quem não tenham sido leccionados pelo menos dois terços do número de aulas curriculares previstas;
d) Alunos que manifestem absentismo/ grande desmotivação pelas atividades escolares, em risco de abandono escolar;
e) Alunos com dificuldades na aprendizagem que não estão sujeitos ao cumprimento da escolaridade obrigatória;
f) Alunos sobredotados;
g) Alunos com dificuldades de inserção social.
Artigo 131º
Direção e gestão do apoio
1. Compete ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, a organização das diferentes modalidades de apoio pedagógico,
conforme as propostas que lhe forem apresentadas e os recursos humanos e materiais existentes no Agrupamento.
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2. Compete aos Diretores de Turma e Professores Titulares de Turma comunicar aos Encarregados de Educação os apoios
de que os seus educandos possam vir a beneficiar.
Artigo 132º
Avaliação do Apoio
1. As diversas modalidades de apoio pedagógico serão organizadas, realizadas e avaliadas pelos diferentes intervenientes
no processo.
2. Todas as modalidades de apoio implementadas pelo Agrupamento deverão ser objecto de uma avaliação:
a) Contínua, participada e formativa;
b) Global, no final do ano lectivo.
O docente do Apoio Pedagógico deve informar trimestralmente o DT/PTT, das atividades desenvolvidas.
SUBSECÇÃO IV
PROFESSOR TUTOR
Artigo 133º
Professor Tutor
1. O Professor Tutor é um docente, designado pelo Diretor sob proposta do Conselho de Turma, sempre que se torne
necessário desencadear mecanismos de ajuda aos alunos em risco de desorganização do percurso escolar, de forma a estes
manterem o rumo e construírem o seu próprio Projeto de aprendizagem.
2. Este professor deve ter experiência pedagógica relevante, de preferência com formação especializada em Orientação
Educativa ou em Coordenação Pedagógica, dotado de competências transversais, designadamente boa capacidade de
comunicação e relacionamento com os alunos/professores, qualidades humanistas e bom conhecimento e compreensão do
meio em que a escola está inserida.
Artigo 134º
Competências do professor Tutor
Compete, em especial, ao Professor Tutor:
a) Acompanhar de modo particular os alunos cuja situação/comportamento se torne nitidamente preocupante para a
escola, em articulação com o DT e os Serviços Especializados de Apoio Educativo;
b) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na turma e na escola e de aconselhamento no
estudo e nas tarefas escolares;
c) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades formativas;
d) Desenvolver a sua atividade de forma articulada, quer com a família, quer com os serviços especializados de apoio
educativo e com outras estruturas de orientação.
SUBSECÇÃO V
EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES
Artigo 135.º
Âmbito
1. As equipas multidisciplinares destinam-se a acompanhar em permanência os alunos que revelem maiores dificuldades
de aprendizagem, risco de abandono escolar, comportamentos de risco ou gravemente violadores dos deveres do aluno ou
se encontrem na iminência de ultrapassar os limites de faltas previstos na Lei n.º51/2012.
2. As equipas referidas no número anterior devem pautar as suas intervenções nos âmbitos da capacitação do aluno e da
capacitação parental tendo como referência boas práticas nacional e internacionalmente reconhecidas.
Artigo 136.º
Constituição
1. As equipas a que se refere o presente artigo têm uma constituição diversificada, na qual participam docentes e técnicos
detentores de formação especializada e ou de experiência e vocação para o exercício da função, integrando, sempre que
possível ou a situação o justifique, os diretores de turma, os professores-tutores, psicólogos e ou outros técnicos e serviços
especializados, médicos escolares ou que prestem apoio à escola, os serviços de ação social escolar, os responsáveis pelas
diferentes áreas e projetos de natureza extracurricular, equipas ou gabinetes escolares de promoção da saúde, bem como
voluntários cujo contributo seja relevante face aos objetivos a prosseguir.
2. As equipas são constituídas por membros escolhidos em função do seu perfil, competência técnica, sentido de liderança
e motivação para o exercício da missão e coordenadas por um dos seus elementos designado pelo diretor, em condições de
assegurar a referida coordenação com caráter de permanência e continuidade, preferencialmente, um psicólogo.
3. Nos termos do n.º 1 do artigo anterior, as equipas multidisciplinares oferecem, sempre que possível, um serviço que
cubra em permanência a totalidade do período letivo diurno, recorrendo para o efeito, designadamente a docentes com
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ausência de componente letiva, às horas provenientes do crédito horário ou a horas da componente não letiva de
estabelecimento, sem prejuízo do incentivo ao trabalho voluntário de membros da comunidade educativa
Artigo 137.º
Objetivos
1. A atuação das equipas multidisciplinares prossegue, designadamente, os seguintes objetivos:
a) Inventariar as situações problemáticas com origem na comunidade envolvente, alertando e motivando os agentes locais
para a sua intervenção, designadamente preventiva;
b) Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em conta a sua envolvência familiar e social;
c) Atuar preventivamente relativamente aos alunos que se encontrem nas situações referidas no n.º 1 do artigo anterior;
d) Acompanhar os alunos nos planos de integração na escola e na aquisição e desenvolvimento de métodos de estudo, de
trabalho escolar e medidas de recuperação da aprendizagem;
e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias, sempre que essa missão lhe seja
atribuída;
f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em articulação com outras equipas ou serviços com
atribuições nessa área;
g) Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou privadas, da comunidade local,
designadamente com o tecido socioeconómico e empresarial, de apoio social na comunidade, com a rede social
municipal, de modo a participarem na proposta ou execução das diferentes medidas de integração escolar, social ou
profissional dos jovens em risco previstas no Estatuto do Aluno e Ética Escolar;
h) Estabelecer ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, designadamente, para os efeitos e
medidas previstas na Lei n.º51/2012, relativas ao aluno e ou às suas famílias;
i) Promover as sessões de capacitação parental, conforme previsto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 44.º da Lei n.º51/2012;
j) Promover a formação em gestão comportamental, constante do n.º 4 do artigo 46.º da Lei n.º51/2012;
k) Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros agentes para a mediação na comunidade educativa e
no meio envolvente, nomeadamente pais e encarregados de educação.
SUBSECÇÃO VI
BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS
Artigo 138º
Definição
1. A Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) é uma estrutura educativa essencial a todo o processo de
ensino-aprendizagem, assumindo funções de carácter informativo, educativo, cultural e recreativo.
2. Disponibiliza a toda a comunidade educativa, em regime de livre acesso, recursos materiais em diferentes suportes
destinados ao desenvolvimento de atividades de ensino/aprendizagem e à ocupação de tempos livres.
Artigo 139º
Equipa da BE/CRE
1. A equipa é constituída por um mínimo de quatro docentes, um por cada nível de ensino, tendo um deles, o
Coordenador/Professor Bibliotecário, assento no Conselho Pedagógico.
2. A seleção do Professor Bibliotecário obedece a regras próprias definidas em lei.
3. Os professores que integram a equipa são nomeados pelo Diretor, preferencialmente, de entre os docentes com
formação ou com experiência na área das BE e, preferencialmente, de diferentes áreas do conhecimento.
4. A equipa é coadjuvada por um assistente operacional com formação ou que demonstre possuir competências
adequadas ao exercício das funções.
Artigo 140º
Competências do coordenador
Ao Coordenador compete:
a) Promover a integração da biblioteca na escola (Projeto Curricular, Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades);
b) Elaborar uma política documental em consonância com as necessidades do agrupamento;
c) Gerir, em articulação com o Diretor, os recursos humanos, materiais e financeiros afectos à BE;
d) Planificar atividades em articulação com os departamentos curriculares de forma a integrar os recursos da BE no
currículo;
e) Promover a biblioteca digital na organização e difusão da informação;
f) Coordenar uma equipa, previamente definida com o Diretor;
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g) Promover atividades na área das literacias da informação e da leitura em articulação com os docentes das áreas
curriculares e das áreas curriculares não disciplinares;
h) Desenvolver o trabalho em rede – cooperação e estabelecimento de parcerias a nível interno e, a nível externo, com a
comunidade, a RBE, a biblioteca pública e grupos de trabalho concelhios;
i) Avaliar os serviços da BE – aplicar o modelo de Autoavaliação da Rede de Bibliotecas Escolares;
j) Apresentar um relatório final intermédio e um relatório final da atividade desenvolvida ao Conselho Pedagógico.
Artigo 141º
Competências da Equipa
Compete à equipa da BE/CRE:
a) Elaborar e concretizar o Plano Anual de Atividades;
b) Apoiar aos utilizadores na consulta e produção de documentos em diferentes suportes;
c) Dinamizar atividades de promoção da leitura e de desenvolvimento das literacias da informação;
d) Proceder ao desenvolvimento e avaliação da política documental.
SUBSECÇÃO VII
EQUIPA PTE - PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO
Artigo 142º
Definição
A equipa Plano Tecnológico da Educação (PTE) é uma estrutura que visa garantir a execução e o acompanhamento de todos
os projetos de âmbito do Plano Tecnológico da Educação em desenvolvimento no Agrupamento, nos termos do despacho
nº 700/2009 de 9 de Janeiro.
Artigo 143º
Composição
1. A Equipa PTE tem a seguinte composição:
a) Diretor;
b) Subcoordenador da secção de área disciplinar TIC;
c) Coordenador de Departamento do 1.ºCiclo;
d) Coordenador de Departamento do Pré-escolar;
e) Coordenador da BE/CRE;
f) Um docente responsável pela componente pedagógica designado pelo Diretor;
g) Coordenador de Projetos do Agrupamento;
h) Chefe dos Serviços Administrativos;
i) Assistente operacional responsável pelos equipamentos informáticos e audiovisuais.
2. As funções de responsável pela componente técnica do PTE são exercidas pelo Subcoordenador da secção de área
disciplinar TIC em articulação com o Diretor de instalações e o responsável pela segurança no estabelecimento de ensino.
Artigo 144º
Coordenador PTE
1. A função de coordenador da equipa PTE é exercida por inerência pelo Diretor, podendo ser delegada num docente do
agrupamento que reúna as competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao exercício das funções de
coordenação global dos projetos do PTE ao nível do agrupamento.
2. O coordenador da equipa PTE tem as seguintes competências:
a) Zelar pelo funcionamento dos computadores e das redes no agrupamento;
b) Ser interlocutor junto dos serviços centrais e regionais de educação para todas as questões relacionadas com os
equipamentos, redes e conectividade, estando disponível para receber a formação necessária proposta por aqueles
serviços;
c) Articular com os técnicos da Câmara Municipal que apoiam o 1º ciclo do ensino básico;
d) Articular com as empresas que, eventualmente, prestem serviço de manutenção ao equipamento informático;
e) Proporcionar aos colegas educadores e professores o apoio técnico de que venham a necessitar na utilização das
diversas aplicações informáticas e sistemas de tecnologia educativa, na diversificação de estratégias, no
desenvolvimento de projetos e na produção de recursos educativos, contemplando mecanismos presenciais e à
distância.
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Artigo 145º
Competências da equipa PTE
Compete à equipa:
a) Elaborar um plano de ação anual para as TIC (Plano TIC), o qual visa a promoção e integração da utilização das TIC nas
atividades lectivas e não lectivas, rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por
todos os elementos da comunidade educativa;
b) Colaborar no levantamento de necessidades de formação em TIC dos professores do agrupamento;
c) Incrementar o acesso e o uso da tecnologia pela comunidade educativa;
d) Promover uma efetiva utilização das TIC nos processos de ensino/aprendizagem, na avaliação e nas tarefas
administrativas e de gestão escolar;
e) Estimular e consolidar atitudes e metodologias de trabalho colaborativo ao nível docente e discente, desenvolvendo
novas competências e partilhando recursos e boas práticas;
f) Promover o uso das TIC em contexto interdisciplinar e transdisciplinar, fomentando o desenvolvimento de projetos
educacionais, colaborativos e comunidades virtuais de aprendizagem;
g) Promover o acesso de toda a comunidade escolar ao sítio da escola na internet, bem como ao espaço moodle;
b) Promover o reforço da utilização das TIC, nas práticas lectivas das diferentes áreas curriculares disciplinares e não
disciplinares;
c) Respeitar as questões éticas relacionadas com as TIC, tais como direitos de autor, obrigações legais relacionadas com
software e manifestar preocupação com questões pedagógicas relacionadas com a segurança no uso das TIC, em
particular da Internet;
d) Elaborar, no final de cada ano lectivo, e em conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço e a avaliação dos
resultados obtidos, a apresentar aos órgãos de gestão do agrupamento e à Direção Regional de Educação do Norte;
e) Conceber, construir e atualizar a página Web do Agrupamento.
SUBSECÇÃO VIII
EQUIPA DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Artigo 146º
Definição
A Equipa da Educação para a Saúde é uma estrutura que pretende assegurar o acompanhamento, monitorização e
desenvolvimento das atividades da saúde em meio escolar, na vertente da Educação para a Saúde.
Artigo 147º
Composição
A Equipa da Educação para a Saúde tem a seguinte composição:
a) Coordenador da Equipa;
b) Coordenador de Departamento da Educação Pré-Escolar;
c) Coordenador de Departamento do 1º Ciclo;
d) Outros docentes cooptados pelo coordenador da equipa;
e) Representante do Centro de Saúde de Braga;
f) Outros no âmbito de protocolos a celebrar.
Artigo 148º
Competências do Coordenador
1. O coordenador da educação para a saúde é designado pelo Diretor.
2. Ao coordenador da educação para a saúde compete:
a) Apresentar, no início do ano, o Plano Anual de Atividades a desenvolver pela equipa;
b) Coordenar projetos e articular atividades no âmbito da educação para a saúde;
c) Articular com a Equipa de Projetos do Agrupamento;
d) Apresentar, no final do ano lectivo, um relatório ao Conselho Pedagógico, sobre o trabalho desenvolvido.
Artigo 149º
Competências da Equipa
À equipa de Educação para a Saúde compete:
1. Desenvolver projetos em articulação com os educadores, os titulares de turma, os Diretores de turma, as famílias e o
centro de saúde, de acordo com as seguintes temáticas prioritárias:
a) Alimentação e atividade física;
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b) Consumo de substâncias psicoactivas (tabaco, álcool e drogas);
c) Sexualidade e afectos;
d) Infecções sexualmente transmissíveis, designadamente o VIH/SIDA;
e) Saúde oral;
2. Estabelecer contactos com o exterior, necessários à realização de atividades;
3. Elaborar programas e instrumentos de divulgação das atividades.
SUBSECÇÃO IX
COMISSÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO
Artigo 150º
Definição
A Comissão de Apoio às Atividades do Agrupamento coordena e assegura o desenvolvimento de atividades envolvendo
crianças e alunos de mais do que um nível de educação e ensino.
Artigo 151º
Composição
1. A Comissão é constituída pelos representantes de todas as secções disciplinares, o Coordenador do Departamento de
Educação Pré-Escolar e o Coordenador do Departamento do 1º Ciclo.
2. A equipa é coordenada por um docente, designado pelo Diretor.
Artigo 152º
Competências da equipa
Compete à Equipa de Apoio às Atividades do Agrupamento:
a) Elaborar instrumentos de recolha de atividades a desenvolver nas festividades;
b) Fazer o levantamento de necessidades em recursos materiais e/ou serviços;
c) Estabelecer contactos com o exterior, necessários à realização de atividades;
d) Elaborar programas e instrumentos de divulgação das atividades;
e) Fazer a gestão dos espaços disponíveis;
f) Fazer a gestão de recursos humanos necessários à realização das atividades;
g) Proceder à avaliação e à elaboração de um relatório de atividade.

CAPÍTULO V
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO
SECÇÃO I
ATIVIDADES LECTIVAS E NÃO LECTIVAS
SUBSECÇÃO I
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Artigo 153º
Definição
1. Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular as que incidem nos domínios desportivo, artístico, científico,
tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e
voluntariado e da dimensão europeia da educação.
2. As Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico são selecionadas de acordo com os objectivos
do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas e fazem parte do Plano Anual de Atividades.
3. No Plano de Atividades do Agrupamento constam obrigatoriamente, para todo o 1.º ciclo, as Atividades de
Enriquecimento Curricular de Apoio ao Estudo e Ensino do Inglês.
4. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo carecem da aprovação do Conselho Pedagógico e constam do
Plano Anual de Atividades.
5. As Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo são asseguradas por docentes contratados para o efeito pela
Câmara Municipal de Braga.
6. Os docentes referidos no ponto anterior devem trabalhar em articulação com o PTT e com os subcoordenadores de
secção disciplinar correspondente à AEC.
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7. No 2.º e 3.º ciclo do ensino básico as atividades de enriquecimento curricular são desenvolvidas no âmbito dos Projetos
e Clubes em funcionamento. A preparação, realização e avaliação das atividades constantes do plano de atividades são da
responsabilidade dos seus dinamizadores/organizadores constituídos para o efeito.
8. Devem ser comunicadas ao EE todas as atividades que provoquem alterações ao horário semanal do aluno.
Artigo 154º
Inscrições nas atividades de enriquecimento curricular
1. As inscrições nas AEC do 1.º ciclo são feitas, anualmente, no ato da matrícula ou na sua renovação.
2. As inscrições nas AEC do 2.º ciclo e 3.º são feitas anualmente, em ficha própria, a disponibilizar pelo responsável de
coordenação do Projeto, no início de cada ano lectivo.
Artigo 155º
Frequência
Uma vez realizada a inscrição, os Encarregados de Educação assumem o compromisso de honra no sentido de que os seus
educandos frequentem as Atividades de Enriquecimento Curricular até final do ano lectivo.
Artigo 156º
Supervisão Pedagógica
É da competência do professor Titular de Turma:
1. Assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AEC no 1º ciclo do Ensino básico.
2. Apresentar ao Diretor um relatório da supervisão efectuada ao longo do ano.
3. No acompanhamento e supervisão das AEC, aplicam-se as seguintes regras:
a) O Professor Titular de Turma deve informar o docente da data e hora em que vai decorrer a observação de aula;
b) Cada atividade é observada uma vez por período lectivo;
c) De cada observação deve haver um registo escrito assinado por ambos os docentes;
d) O modelo da ficha de observação é aprovado pelo Conselho Pedagógico, sob proposta do Departamento Curricular do
1º ciclo, ouvidos os subcoordenadores de secção de ano e os representantes de cada AEC, nomeados pelo Diretor,
sobre proposta dos docentes da atividade.
Artigo 157º
Dinamização de projetos/clubes
1. Até ao final de cada ano lectivo, os professores interessados na dinamização de clubes / projetos deverão dar
conhecimento ao Diretor, através da apresentação do Projeto a desenvolver, o qual, depois de devidamente apreciado, será
aprovado pelo CONSELHO PEDAGÓGICO, mediante proposta do Diretor.
2. Do referido Projeto deverá constar:
a) Designação;
b) Objectivos;
c) Estratégias;
d) Público-alvo;
e) Recursos financeiros;
f) Horário de funcionamento;
g) Formas de avaliação;
h) Responsáveis;
Artigo 158º
Competências dos coordenadores de Projetos/Clubes
São competências dos coordenadores de projetos/clubes:
a) Apresentar ao CONSELHO PEDAGÓGICO um relatório trimestral das atividades planeadas e desenvolvidas;
b) Manter o DT/PTT informado da assiduidade dos alunos;
c) Recolher os elementos de avaliação e assiduidade dos alunos inscritos nas atividades e entregá-los aos DT, no final de
cada período.
Artigo 159º
Divulgação
Todos os Clubes/Projetos e respectivos regulamentos são afixados, em local visível, para conhecimento de toda a
comunidade educativa.
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Artigo 160º
Visitas de Estudo
1. A preparação e realização das visitas de estudo respeitarão todas as orientações superiores relativas a esta matéria.
2. As visitas de estudo são consideradas ações de interesse relevante e deverão estar integradas no PAA do AETSM.
3. Do Projeto de cada visita deve constar:
a. Objectivos
b. Organizador responsável;
c. Itinerário (com indicação das horas previstas de partida e chegada à escola e locais a visitar);
d. Listagem dos alunos participantes com indicação das respectivas turmas e confirmação da autorização dos encarregados
de educação;
e. Lista dos professores e funcionários acompanhantes.
4. A cada grupo de dez alunos no 1.º e 2.º ciclo e de 15 alunos no 3.º ciclo deve corresponder um professor.
5. No final de cada visita de estudo deve ser entregue relatório de execução contendo apreciação crítica dos participantes.
6. Os Jardins de Infância e as Escolas do 1.º Ciclo podem, desde que devidamente informado o Diretor e com autorização
dos respectivos Encarregados de Educação, promover visitas de estudo no meio em que se integram, desde que não sejam
implicados recursos excepcionais e se enquadrem na concretização dos respectivos PCT.
7. Relativamente ao preenchimento de sumários em situações de visita de estudo:
a) Os professores cujas turmas saíram em visita, sumariam, numeram e assinam o livro de ponto;
b) Os professores que acompanham as turmas na visita deixam plano das atividades de substituição para as restantes
turmas e assinam os respectivos livros de ponto.
SUBSECÇÃO II
HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES
Artigo 161º
Definição
1. A definição do horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento, bem como a
duração dos intervalos, é da competência do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral.
2. Por princípio, procurando assegurar um horário comum de início e termo das atividades escolares para todos os alunos,
os Jardins-de-infância e as escolas do 1.º Ciclo organizam as suas atividades em regime normal.
3. Para além das atividades lectivas, são desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular por iniciativa do
Agrupamento, ou em articulação com outras entidades (Associações de Pais e Encarregados de Educação e Juntas de
Freguesia).
4. As atividades não lectivas dos alunos estão dependentes do horário a combinar com os diferentes intervenientes, sem
prejuízo do intervalo de almoço dos alunos.
Artigo 162º
Plano de ocupação plena dos tempos escolares
1. Em situação de falta prevista ou imprevista do docente da turma no Pré-escolar e no 1.º Ciclo, compete ao Coordenador
de Estabelecimento/Responsável de Coordenação garantir o cumprimento do horário das atividades lectivas, acionando o
Plano de ocupação plena dos tempos escolares (POPTE).
2. No segundo e terceiro ciclos do ensino básico, na falta do docente, prevista ou imprevista, o cumprimento da “escola a
tempo inteiro” é concretizado pela substituição por outro docente da mesma ou de outra disciplina, podendo também ser
utilizado o mecanismo da permuta.
3. Anualmente o POPTE é objecto de divulgação junto do pessoal docente e não docente, alunos e encarregados de
Educação.
SUBSECÇÃO III
ATIVIDADES
Artigo 163º
Definição
Ficam definidos 4 tipos de atividades:
1. ATIVIDADES INTEGRADORAS DO AGRUPAMENTO:
a) São atividades que envolvem toda a comunidade escolar do agrupamento;
b) São aprovadas no Conselho Pedagógico, no início de cada ano lectivo, devendo ficar registado em todos os projetos
curriculares de turma;
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c) A organização fica a cargo da Comissão de Organização de Atividades do Agrupamento, que deverá também elaborar o
relatório da atividade;
2. ATIVIDADES NO ÂMBITO DOS DEPARTAMENTOS:
a) São promovidas pelos Departamentos e secções disciplinares ou secções de ano do 1º ciclo, e aprovadas pelo Conselho
Pedagógico, preferencialmente no início de cada ano lectivo;
b) O Projeto de cada nova atividade, deverá dar entrada nos serviços administrativos e ser analisado em Conselho
Pedagógico em data anterior à da sua realização;
c) O Projeto é da responsabilidade do Coordenador de Departamento que poderá delegar a sua organização nos docentes
que preveem participar nessa atividade;
d) O relatório da atividade deve ser dado a conhecer ao Diretor no máximo até 10 dias úteis após a realização da atividade
e arquivado conjuntamente com o Projeto no dossier do Departamento.
3. ATIVIDADES NO ÂMBITO DOS PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR:
a) São promovidas pelas Equipas ou Coordenadores de Projetos e são definidas no início do ano lectivo;
b) Destinam-se a todos os alunos/turmas que queiram participar, sendo de carácter facultativo;
c) O Projeto de cada atividade é da responsabilidade do Coordenador do Projeto que poderá delegar a sua organização
nos docentes que prevê participarem nessa atividade e deve dar entrada nos serviços administrativos e ser aprovado
em Conselho Pedagógico;
d) O relatório da atividade deve ser dado a conhecer ao Diretor, no máximo até 10 dias úteis após a realização das
atividades, e arquivado conjuntamente com o Projeto no dossier do Projeto;
e) Os DT e os PTT que pretendem aderir a estas atividades devem anunciar o interesse em participar junto dos promotores
da atividade e incluí-las nos respectivos Projetos Curriculares de Turma;
f) A participação nestas atividades não requer Projeto individual, requer apenas preenchimento de impresso de
comunicação de participação, entregue nos serviços administrativos até 10 dias úteis antes da atividade;
4. ATIVIDADES NO ÂMBITO DOS PROJETOS CURRICULARES DE TURMA:
a) São aquelas que são especificamente organizadas pelo Conselho de Turma ou professor titular para aquela turma e
descritas no PCT;
b) São de carácter obrigatório para todos os alunos da turma e devem ter a participação dos docentes do Conselho de
Turma;
c) O Projeto de cada atividade é da responsabilidade do Diretor de Turma/Titular de Turma que poderá delegar a
organização nos docentes que irão participar nessa atividade;
d) Estes projetos devem dar entrada nos serviços administrativos no mínimo, 10 dias úteis antes da realização da
atividade;
e) A sua realização está dependente da aprovação em Conselho Pedagógico;
f) O relatório da atividade deve ser dado a conhecer ao Diretor, no máximo até 10 dias úteis após a realização da atividade
e arquivado conjuntamente com o Projeto no dossiê da turma.
Artigo 164º
Normas gerais
1. De todas as atividades que envolvam saída de sala de aula dos alunos e dos docentes, ou que envolvam pessoas
convidadas a participar na aula/estabelecimento devem ser elaborados projetos de organização e posteriormente os
respectivos relatórios.
2. Aos grupos/turmas são permitidas as seguintes participações em atividades que envolvem saídas do estabelecimento:
SECÇÃO II
INSTALAÇÕES
SUBSECÇÃO I
ACESSO AOS ESPAÇOS ESCOLARES
Artigo 165º
Acesso
O acesso ao recinto e/ou instalações escolares está condicionado aos seguintes aspectos:
a) Não é permitida a entrada no espaço escolar a pessoas estranhas à sua organização e funcionamento;
b) A entrada dos pais e encarregados de educação far-se-á mediante identificação, anúncio de propósitos e
acompanhamento aos locais próprios;
c) Todas as outras pessoas terão sempre acesso condicionado mediante identificação, devendo respeitar as normas
referidas no ponto anterior.
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Artigo 166º
Saída
1. A saída dos alunos do espaço escolar obedece aos seguintes princípios:
a) Só podem sair da escola após o toque de saída do último tempo lectivo;
b) Excepcionalmente, e com autorização escrita do encarregado de educação ou do órgão de gestão, poderão sair da
escola a qualquer momento.
2. No caso das deslocações entre a Escola e outros locais onde decorram as atividades lectivas (exemplo: pavilhão
gimnodesportivo), os alunos só poderão Efetuar o percurso se acompanhados por pessoal qualificado (docente e/ou não
docente devidamente identificado).
Artigo 167º
Princípios gerais de utilização dos edifícios e recintos escolares
1. No espaço escolar, todos os elementos da comunidade educativa estão obrigatoriamente sujeitos aos seguintes
princípios:
a) Tratar e ser tratados com respeito e correção;
b) Conhecer as responsabilidades e obrigações definidas na legislação em vigor e no presente regulamento;
c) Respeitar as instruções dadas pelos órgãos de direção, administração e gestão;
d) Manter as condições de limpeza e higiene de todos os locais;
e) Contribuir para a recolha seletiva dos resíduos;
f) Zelar pela conservação de todos os espaços;
g) Contribuir para o bem-estar geral.
2. No espaço escolar não é permitido:
a) Circular no recinto das escolas com bicicletas, veículos motorizados e outros considerados perigosos ou inconvenientes
para o normal funcionamento das atividades escolares;
b) Usar objetos considerados perigosos e assumir comportamentos e atitudes que ponham em perigo a sua própria
integridade física e/ou de outrem.
3. No espaço escolar deverão ser, ainda, observadas as seguintes orientações:
a) Com exceção de alunos, professores e funcionários, a circulação de pessoas no espaço escolar fica restringida à área de
serviços a contactar, mediante identificação e encaminhamento prévio junto da portaria;
b) A identificação é feita mediante a apresentação de um documento de identificação credível;
c) Poderá ser impedido o acesso a pessoas que, pelo seu porte ou conduta, se presuma possam perturbar o bom
funcionamento da escola;
d) Durante os tempos lectivos é vedada a permanência nos corredores, nas escadas de acesso às salas de aula e junto às
janelas das mesmas;
e) A permanência de alunos nas salas de aula sem a presença de um professor, durante os intervalos ou nos períodos em
que estas estão livres, carece de autorização prévia do pessoal de serviço no sector e/ou do Diretor;
f) Não é permitida a afixação do que quer que seja nas paredes, expositores, vidros ou outras superfícies, sem o
conhecimento e o consentimento prévio do Diretor ou Coordenador de Estabelecimento;
g) Os corredores, nos diferentes estabelecimentos de ensino, devem ter acesso condicionado aos alunos, no decurso das
atividades lectivas. Os alunos poderão ter acesso aos cacifos que se encontrem nos corredores, apenas nos intervalos.
SUBSECÇÃO II
ESPAÇOS ESPECÍFICOS
Artigo 168º
Salas de aula normais
1. Em cada sala deve estar afixado o seu horário semanal de ocupação.
2. Os alunos só entram na sala após o professor ou por indicação do funcionário do sector.
3. Apenas o professor, ou alunos autorizados por ele, têm acesso aos armários existentes nas salas de aula e arrecadações.
4. Não é permitido abandonar a sala de aula antes do toque de saída, mesmo tratando-se de aulas em que se realizem
fichas de trabalho ou avaliação.
5. No final da aula, a sala deve ser deixada na situação de limpeza e de disposição do mobiliário encontrado no início.
6. A limpeza geral da sala é da responsabilidade dos assistentes operacionais; no entanto, verificadas as circunstâncias, os
alunos podem ser chamados a limpar o que sujaram.
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Artigo 169º
Salas específicas
1. São consideradas salas específicas, as estruturadas e equipadas para a leccionação de determinadas disciplinas,
nomeadamente: o Laboratório e arrecadações de Ciências Físico-Químicas, as salas e arrecadações de Ciências da Natureza
/ Ciências Naturais, a sala de Educação Visual, a sala e arrecadação de Educação Visual e Tecnológica, a sala e arrecadação
de Educação Tecnológica, a sala de Educação Musical e a sala TIC.
2. As condições de utilização destes espaços e dos respectivos equipamentos são definidas pelas respectivas secções
disciplinares e aprovadas pelo Conselho Pedagógico.
Artigo 170º
Sala de convívio dos funcionários
A sala dos funcionários é um espaço de convívio de acesso reservado ao pessoal não docente, nos seus intervalos de
trabalho.
Artigo 171º
Sala dos professores
1. A sala dos professores é simultaneamente um espaço de convívio e um espaço de trabalho reservado ao pessoal
docente do agrupamento.
2. Do equipamento da sala dos professores também faz parte um bar que se destina a ser utilizado primordialmente pelos
professores e educadores do agrupamento e ocasionalmente pelo restante pessoal e visitantes.
3. Os expositores existentes na sala dos professores destinam-se à afixação de informação do interesse dos docentes e da
Escola, nomeadamente as convocatórias das reuniões.
4. Não é permitido qualquer tipo de afixação de documentos sem o conhecimento e o consentimento prévio do Diretor.
Artigo 172º
Sala de convívio dos alunos
1. A sala de convívio dos alunos é um espaço vocacionado para a ocupação dos tempos livres dos alunos e deve ser
utilizado em condições de asseio e arrumação.
2. Não é permitida a afixação do que quer que seja nas paredes, expositores, vidros ou outras superfícies, sem o
consentimento prévio do Diretor.
3. Não é permitido alterar a arrumação da sala, excepto em situações autorizadas pelo Diretor.
Artigo 173º
Pavilhão Gimnodesportivo, Campos de Jogos e Balneários
1. Os equipamentos desportivos destinam-se primordialmente à prática da Educação Física, podendo também ser
utilizados em atividades do âmbito do Desporto Escolar e torneios integrados no Plano Anula de Atividades.
2. Não tendo a escola um equipamento próprio, utiliza o Pavilhão Gimnodesportivo de Tadim ao abrigo de um protocolo
de aluguer daquelas instalações assinado entre a DREN e a Autarquia Municipal;
3. A utilização dos equipamentos deve articular-se com as normas específicas da disciplina de Educação Física e com as
normas gerais da escola.
4. As normas referidas no ponto anterior estão preceituadas no regimento interno da disciplina de Educação Física.
Artigo 174º
Espaços sujeitos a requisição prévia
1. A escola sede do agrupamento dispõe dos seguintes espaços cuja utilização está sujeita a requisição prévia: Biblioteca
Escolar/Centro de Recursos Educativos e Sala TIC.
2. A requisição destes espaços é feita em documento próprio, com indicação do espaço a requerer, data e duração da
atividade a desenvolver, professor responsável e turma.
Artigo 175º
Espaços de acesso reservado
São locais de acesso reservado aos seus utilizadores os gabinetes da direção, os espaços reservados aos serviços de
administração escolar, a sala de convívio do pessoal não docente, a sala dos professores, a sala dos Diretores de turma, o
gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação, o Gabinete da Educação Especial, a sala do Projeto de Promoção e
Educação para a Saúde.

Rua Nova do Trigal 4705-671 Tadim  agrupamentoescolastrigal@gmail.com  253 67 12 52 / Fax: 253 67 35 20  http://aetsm.pt

Página | 49

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TRIGAL DE SANTA MARIA -Tadim

REGULAMENTO INTERNO
SUBSECÇÃO III
DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES
Artigo 176º
Definição
1. A Direção de Instalações é o serviço de apoio às atividades lectivas e não lectivas dos departamentos curriculares,
responsável pelas instalações e pelos respectivos equipamentos.
2. São abrangidos pelo regime de direção de instalações:
a) Biblioteca / Centro de Recursos Educativos;
b) Salas e arrecadações de Ciências Naturais;
c) Laboratório e arrecadações de Ciências Físico-Químicas;
d) Sala e arrecadação de Educação Visual e Tecnológica;
e) Sala e arrecadação de Educação Tecnológica;
f) Pavilhão Gimnodesportivo e outras instalações de Educação Física;
g) Sala de Educação Musical;
h) Sala TIC e equipamentos informáticos;
i) Clube da Matemática;
j) Clube de Inglês;
k) Material didático e outros equipamentos existentes nas escolas do 1.ºciclo e Pré-escolar.
Artigo 177º
Designação e mandato do Diretor de Instalações
1. Na escola sede o Diretor de instalações é, por inerência de funções, o representante da secção disciplinar.
2. Nas Escolas do 1.º ciclo e nos Jardins, a direção de instalações é uma competência do Coordenador do Estabelecimento.
3. A direção de instalações da BE /CRE é assegurada pelo Professor Bibliotecário.
Artigo 178º
Competências do Diretor de Instalações
Compete ao Diretor de Instalações:
a) Organizar e inventariar o material existente;
b) Zelar pela boa utilização e conservação do material e das instalações;
c) Atualizar o inventário sempre que a escola adquira ou lhe seja fornecido material;
d) Comunicar ao Diretor a eventual inutilização ou o desaparecimento de qualquer material ou equipamento;
e) Elaborar, no final do ano lectivo, um relatório onde registará, para além da inventariação do material, sugestões para
novas aquisições para o ano seguinte.
SUBSECÇÃO IV
SEGURANÇA
Artigo 179º
Plano de emergência
1. Cada estabelecimento deve dispor de um plano de emergência, destinado à evacuação das instalações em caso de
incêndio ou catástrofe.
2. Nos estabelecimentos do pré-escolar e do 1º ciclo, a responsabilidade da segurança é uma competência do
Coordenador da Escola.
3. Em cada edifício do AETSM deve encontrar-se afixada a respectiva planta de emergência.
4. A segurança e os respectivos planos de emergência de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento são
supervisionados pelo Delegado de Segurança do Agrupamento, designado pelo Diretor.
Artigo 180º
Controlo da portaria
1. Os portões de acesso aos estabelecimentos escolares deverão estar sempre fechados.
2. O controlo das entradas e saídas dos alunos dos estabelecimentos deve ser assegurado em permanência por um
assistente operacional.
3. Todos os visitantes terão de apresentar um documento de identificação com fotografia para entrarem nas instalações
escolares.
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4. Ao visitante é entregue uma ficha de contacto do Agrupamento, parcialmente preenchida, a ser rubricada pela pessoa a
contactar.
5. Estão dispensados de identificação o pessoal docente e não docente que presta serviço na escola ou jardim, os
fornecedores habituais, os elementos da direção do Agrupamento e outros visitantes se acompanhados pelo coordenador
do estabelecimento.
6. A supervisão deste serviço é da responsabilidade do Coordenador do estabelecimento.
SECÇÃO III
SERVIÇOS
SUBSECÇÃO I
ESPAÇOS COMUNS PRESTADORES DE SERVIÇOS
Artigo 181º
Definição
1. Na sede do Agrupamento existem os seguintes espaços comuns que prestam os respectivos serviços dentro do horário
definido, no início de cada ano escolar, pelo Órgão de Gestão.
a) Serviços Administrativos;
b) Reprografia e papelaria;
c) Primeiros socorros;
d) Refeitório;
e) Bufete;
f) Recepção;
g) Central telefónica.
2. Os horários e funcionamento dos espaços encontram-se afixados nos respectivos serviços.
Artigo 182º
Serviços Administrativos
1. Os Serviços Administrativos são um serviço de atendimento que está aberto aos alunos, professores, funcionários,
encarregados de educação e público em geral.
2. Colaborando com todos os restantes órgãos de administração e gestão escolares, destina-se primordialmente a:
a) Assegurar a execução do expediente relativo aos serviços escolares, circum-escolares e administrativos;
b) Dar apoio técnico a todas as iniciativas das escolas, no âmbito legislativo e nos procedimentos burocráticos;
c) Apoiar o Diretor na tarefa da gestão e administração escolar;
d) Dentro das suas competências, informar os professores, funcionários, alunos, pais e encarregados de educação dos seus
direitos e ajudá-los no cumprimento das suas obrigações legais.
Artigo 183º
Reprografia e papelaria
1. A reprografia destina-se a satisfazer as necessidades decorrentes da atividade escolar de todo o agrupamento, em
matéria de reprodução e encadernação de documentos.
2. A papelaria tem por principal função a venda de material escolar.
3. O serviço de reprodução de documentos destina-se, primordialmente, aos materiais para utilização no agrupamento,
sendo os pedidos para uso particular autorizados desde que não prejudiquem a realização dos primeiros.
4. O horário de funcionamento e tabela de preços deverão estar afixados em local visível.
Artigo 184º
Posto de primeiros socorros
1. O atendimento é realizado na recepção, excepto nos casos que obriguem à imobilidade do acidentado ou em que o
mesmo se encontre fora das instalações escolares.
2. O atendimento deve ser operacionalizado pela equipa de triagem constituída pelo assistente operacional de serviço na
recepção, o encarregado dos assistentes operacionais e um elemento da direção do agrupamento.
3. Devem ser implementados os seguintes procedimentos:
a) Observação do aluno e prestação dos primeiros cuidados de apoio;
b) Caso os sintomas suscitem preocupação à equipa de triagem, devem ser contactados de imediato:
1. O encarregado de educação ou um familiar próximo, informando-o da ocorrência e solicitando a sua presença
urgente na escola para acompanhamento do aluno;
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2. INEM/112 ou linha telefónica Saúde 24, indagando da necessidade de encaminhamento para o serviço de saúde
mais adequado e solicitando o transporte de ambulância;
c) Proceder ao preenchimento da “ficha de atendimento interno” e o “inquérito do seguro escolar”.
4. O serviço de primeiros socorros é supervisionado pelo Coordenador do Programa de Educação para a Saúde.
Artigo 185º
Refeitório
1. O serviço da cantina destina-se a alunos, professores e pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento.
2. A ementa semanal a ser servida na cantina é afixada até ao último dia de aulas da semana anterior.
3. O pagamento do almoço processa-se nos pontos de carregamento do cartão electrónico individual, até ao dia anterior,
podendo, em casos excepcionais, ser processado no próprio dia, até às 10 horas, com a aplicação de uma taxa adicional.
4. A pedido do interessado por questões de saúde, podem confeccionar-se refeições especiais (dieta) ao custo da refeição
normal.
5. O pessoal docente e não docente tem prioridade no atendimento da cantina.
6. O acesso ao refeitório é supervisionado por um assistente operacional, que garante que cada utilizador cumpre as
orientações por ele indicadas e possui pedido de refeição.
7. No final da refeição, o utente coloca o tabuleiro no local definido.
Artigo 186º
Bufete
1. Os serviços do bufete podem ser utilizados por alunos, professores e pessoal não docente em exercício de funções no
Agrupamento, excepcionalmente por visitantes quando autorizados pelo Diretor.
2. O horário de funcionamento e tabela de preços deverão estar afixados em local visível.
3. Os preços a praticar são os definidos por despacho do Presidente do Conselho Administrativo e deverão estar afixados
em local de fácil visibilidade.
4. O pagamento dos artigos do bufete processa-se exclusivamente pela apresentação do cartão electrónico individual, de
onde é abatido o custo do consumo efectuado;
5. Os utentes ficam obrigados a entregar no balcão os utensílios de que se serviram.
6. A gestão deste serviço é supervisionada pelo Diretor.
Artigo 187º
Recepção
Ao serviço da recepção compete:
a) Receber todos os visitantes;
b) Avisar os serviços ou pessoas a contactar;
c) Solicitar ao visitante que aguarde, na recepção, a disponibilidade de atendimento;
d) Encaminhar o visitante para a pessoa ou serviço que pretende contactar, prestando os esclarecimentos necessários.
Artigo 188º
Central telefónica
1. Para satisfazer as necessidades da população escolar em matéria de comunicação, a escola – sede dispõe de uma
central telefónica exclusivamente para o serviço.
2. Compete ao serviço da central telefónica:
a) Receber, identificar e reencaminhar chamadas;
b) Receber os pedidos, proceder à marcação e fazer o registo das chamadas para o exterior;

SUBSECÇÃO II
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Artigo 189º
Âmbito
1. Os alunos de agregados familiares integrados no 1º e 2º escalão de rendimentos, determinados para efeitos de
atribuição do abono de família, têm o direito a beneficiar de apoio socioeducativo: atribuição de benefícios em espécie no
que diz respeito ao apoio alimentar e atribuição de auxílios económicos.
2. Para o efeito, os Encarregados de Educação deverão fazer prova do seu posicionamento nos escalões de atribuição de
abono de família, nos Serviços Administrativos do Agrupamento em data a fixar no final de cada ano lectivo.
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Artigo 190º
Bolsas de mérito
Os alunos que obtenham classificação igual ou superior a 4 no 9º ano de escolaridade e se encontrem em situação de poder
beneficiar de auxílios económicos atribuídos no âmbito da ação social escolar podem candidatar-se às bolsas de mérito.
Artigo 191º
Livros e material escolar
Os alunos economicamente carenciados recebem um subsídio para livros e material escolar.
Artigo 192º
Atividades de complemento curricular
As atividades de complemento curricular que estejam inseridas no plano anual de atividades são subsidiadas de acordo com
os respectivos escalões de capitação aos alunos carenciados do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico.
Artigo 193º
Alunos portadores de deficiência integrados no Ensino Básico
Aos alunos portadores de deficiência é sempre atribuído o escalão A. O valor limite do rendimento per capita do agregado
familiar destes alunos é indexado ao valor da retribuição mínima mensal em vigor no início do ano lectivo.
Artigo n.º 194
Bolsa de manuais escolares
1. A bolsa de manuais escolares é destinada a apoiar os alunos que nos termos da legislação em vigor sejam considerados
carenciados.
2. Havendo disponibilidade poderão os alunos não carenciados recorrer ao empréstimo de manuais da bolsa, dando-se
preferência aos alunos que simultaneamente se tenham constituído por doadores.
3. As regras de funcionamento da bolsa de manuais escolares são aprovadas pelo conselho pedagógico, sem prejuízo das
seguintes normas constantes do despacho n.º 11886-A/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 6 de
setembro:
a) A bolsa é constituída, nos termos do despacho, pelos manuais escolares devolvidos pelos alunos que deles foram
beneficiários e que se encontrem em estado de conservação adequado à sua reutilização, de acordo com as
especificidades das disciplinas a que respeitam e o tipo de utilização para que foram concebidos, bem como por aqueles
que sejam doados à escola, designadamente por outros alunos, por intercâmbio entre escolas ou sejam adquiridos com
verbas próprias ou, para o efeito, postas à sua disposição por quaisquer entidades públicas ou privadas.
b) Para os efeitos previstos no numero anterior, os alunos beneficiários de apoio em manuais escolares, bem como o
encarregado de educação do aluno menor, obrigam-se a conservá-los em bom estado, responsabilizando-se pelo seu
eventual extravio ou deterioração, ressalvado o desgaste proveniente do seu uso normal, prudente e adequado, face ao
tipo de uso e disciplinas para que foram concebidos e do decurso do tempo, obrigando-se ainda a devolvê-los à escola
ou agrupamento, nos termos estabelecidos n.º seguinte.
c) A devolução dos manuais escolares postos à disposição do aluno ou cuja aquisição foi comparticipada pela ação social
escolar ocorre no final do ciclo de estudos, relativamente a todos os manuais escolares correspondentes aos anos de
escolaridade do ciclo em que o aluno beneficiou do apoio.
d) O dever de restituição a que se refere o presente artigo recai sobre o encarregado de educação ou no aluno, quando
maior, e ocorre nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do ano e ciclo de escolaridade
frequentado pelo aluno, só sendo exigível àqueles que concluíram os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, relativamente aos
manuais escolares cujo nível de atualização possibilite a respetiva reutilização, na mesma ou em qualquer outra escola
ou agrupamento.
e) Sempre que se verifique a retenção ou a não aprovação do aluno beneficiário, mantém-se o direito a conservar na sua
posse os manuais escolares relativos ao ciclo em causa até à respetiva conclusão.
f) A não restituição dos manuais escolares, nos termos dos números anteriores, ou a sua devolução em estado de
conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, implicam a impossibilidade de
atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte.
g) No ato da receção dos manuais escolares é emitido pela escola ou agrupamento o correspondente recibo de quitação,
com o averbamento sobre o estado de conservação dos mesmos, o qual, em caso de mudança de escola, deve ser
exibido no novo estabelecimento de ensino, para os efeitos previstos no número anterior.
Artigo 195º
Seguro Escolar
O seguro escolar atribui aos alunos de todos os níveis de ensino o direito de serem indemnizados apenas pelos danos
recorrentes de eventuais acidentes escolares de acordo com a legislação aplicável em vigor.
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Artigo 196º
Leite Escolar
Aos alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo do ensino Básico da rede pública de estabelecimentos de ensino é
assegurado diária e gratuitamente ao longo do ano lectivo o consumo de leite, com todos os cuidados necessários em
matéria de higiene e conservação.
SUBSECÇÃO III
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
Artigo 197º
Funcionamento
1. A componente de apoio à família (CAAF) funciona nos estabelecimentos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do ensino básico.
2. O horário da CAAF varia, devendo em cada estabelecimento e em cada ano lectivo ser ajustado às condições específicas
das famílias.
3. A CAAF é implementada pelas Juntas de Freguesia - podendo ser protocoladas com outras Instituições – sendo da sua
responsabilidade os recursos humanos, físicos e materiais.
4. As Juntas de Freguesia devem cumprir o disposto no Despacho Conjunto nº 300/97 de 4 de Setembro e definir o
número de escalões e o preço a praticar, bem como dar cumprimento à Circular nº 14/DGIDC/2007 – Refeitórios Escolares.
5. A supervisão pedagógica da Componente de Apoio à Família é feita pelos Educadores de Infância /Coordenadores de
Estabelecimento.
6. As funcionárias da CAAF devem respeitar escrupulosamente as indicações pedagógicas dadas pelos Educadores de
Infância /Coordenadores de Estabelecimento, enquanto responsáveis pela supervisão destes serviços.
7. As atividades da CAAF devem constar do PAA.
No decorrer do ano lectivo o Diretor e os responsáveis pelas Juntas de Freguesia deverão reunir para, em conjunto,
planificar, ajustar e garantir o bom funcionamento da Componente de Apoio à Família.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 198.º
Divulgação do Regulamento Interno
1. O Regulamento Interno (RI) é divulgado no início de cada ano lectivo a todos os membros da Comunidade Educativa.
2. O Regulamento deve estar sempre disponível para consulta e impressão na página do Agrupamento de Escolas Trigal
Santa Maria, http://www2.eb23-tadim.rcts.pt, podendo também ser consultado em formato papel em cada um dos
estabelecimentos que compõem o agrupamento.
Artigo 199º
Revisão do Regulamento Interno
Nos termos da lei, o regulamento interno deve ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua aprovação e,
extraordinariamente a todo o tempo, por deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos membros em
efetividade de funções.
Artigo 200º
Omissões
Os casos em que o presente Regulamento Interno for omisso, deverão ser decididos pelos órgãos de direção, administração
e gestão da escola, na sequência da análise das situações em concreto e de acordo com a legislação em vigor.
Aprovado na reunião do Conselho Geral realizada em 21 de julho de 2014
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria

_____________________________________________
Ana Maria Antunes Gonçalves Oliveira
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