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REGULAMENTO INTERNO 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
O presente Regulamento Interno tem como objectivo regular o funcionamento e modo de 
organização das Escolas que constituem o Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria. 
 
O Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria homologado por despacho do Exm.º Sr. 
Diretor Regional de Educação do Algarve, datado de 29 de Março de 2007, integra a 
Escola Básica Dr. Alberto Iria  que se assume como escola-sede e a Escola Básica n.º 1 de 
Olhão. 
 
 
O relacionamento funcional e articulação pedagógica entre a Escola Básica n.º 1 de Olhão 
e a Escola Básica Dr. Alberto Iria  tem vindo a consolidar-se de forma cada vez mais 
profícua, tendo o mesmo sido iniciado no ano letivo  de 1996/1997, aquando da 
constituição do Território Educativo de Intervenção Prioritária, o qual era composto pela 
Escola Básica Dr. Alberto Iria  e pelas então designadas EB1 n.º 1 e EB1 n.º 2 de Olhão. 
 
Actualmente, a Escola Básica n.º 1 de Olhão e a Escola Básica Dr. Alberto Iria , enquanto 
entidades estruturantes da constituição do Agrupamento de Escolas, reúnem condições 
para garantir a efectiva construção de uma comunidade educativa dotada de uma 
identidade própria que contribua para o desenvolvimento integral dos alunos. 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Artigo 1º 
(Objeto e âmbito) 

 
 
1. O presente Regulamento orienta e define o regime de funcionamento do Agrupamento 

de Escolas Dr. Alberto Iria, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 
suas estruturas de orientação educativa e dos seus serviços de apoio educativo e bem 
como os direitos e os deveres dos membros da sua comunidade educativa. 

 
 
2. Este documento aplica-se: 

 
a) Aos Órgãos de Direção, Administração e Gestão; 
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b) Às Assessorias do Diretor; 
 
c) Às Estruturas de Coordenação e Supervisão; 
 
d) Aos Serviços Especializados de Apoio Educativo; 
 
e) Aos Alunos; 
 
f) Ao Pessoal Docente; 
 
g) Ao Pessoal Não Docente; 
 
h) Aos Pais/Encarregados de Educação; 
 
i) A outras estruturas e serviços em funcionamento no Agrupamento; 
 
j) A todos os visitantes e utentes dos espaços e instalações escolares. 

 
 

Artigo 2º 
(Princípios orientadores) 

 
 
Sem prejuízo das normas específicas constantes neste Regulamento Interno, que se aplicam 
a cada um dos órgãos, estruturas, serviços e elementos da comunidade escolar, dever-se-á 
ter em consideração os seguintes princípios: 
 
1. Democraticidade e participação de todos os agentes da comunidade escolar no 

processo educativo, tendo como opções básicas a sua representatividade nos diferentes 

órgãos de administração e gestão e o estabelecimento de relações interpessoais 

harmoniosas entre todos os intervenientes, de modo a criar condições que propiciem 

um bom ambiente de trabalho e cooperação, o respeito por cada um e pelas funções 

que desempenham e a prevenir situações que prejudiquem o bom funcionamento do 

Agrupamento de Escolas; 

 

2. Eficácia das atividades curriculares disciplinares e não disciplinares, de complemento 

curricular e extracurriculares, nos diferentes domínios das práticas, dos saberes, das 

competências, indispensáveis para o desenvolvimento pessoal e social de cada 

educando, tendo em vista a formação de cidadãos conscientes e participativos numa 

sociedade democrática; 

 

3. Responsabilização do Estado, através dos competentes serviços da administração 

educativa central, regional e local, bem como dos vários parceiros envolvidos no 

processo educativo; 

 
4. Estabilidade e eficiência dos órgãos de administração e gestão escolares, garantindo 

a existência de mecanismos de comunicação e informação e a transparência dos seus 

actos; 
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5. Diversidade e flexibilidade que permitam a procura de soluções susceptíveis de 

legitimarem opções organizativas diferenciadas em função da realidade social e 

cultural em que o Agrupamento de Escolas se insere e a articulação com o Projeto 

Educativo e os Planos Anuais de Atividades a elaborar, tendo sempre por base o 

primado dos critérios de natureza pedagógica e científica sobre os de natureza 

administrativa; 
 
6. Equidade no acesso às oportunidades de formação do pessoal docente e não docente 

e de integração sócio-escolar dos alunos, de modo a permitir a promoção do sucesso 

educativo. 
 

 
Artigo 3º 

(Composição do Agrupamento de Escolas) 
 
 
O Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria é constituído por dois estabelecimentos de 
educação e ensino: a Escola Básica n.º 1 de Olhão e a Escola Básica Dr. Alberto Iria.  
 
 
Estes dois estabelecimentos de educação e ensino  ministram os diferentes níveis e ciclos 
de educação e ensino, que compõem a educação básica e encontram-se inseridos na mesma 
área de abrangência geográfica, sendo a Escola Básica Dr. Alberto Iria  o estabelecimento 
de ensino de frequência natural, para a quase totalidade dos alunos que concluem o 1.º 
ciclo na Escola Básica n.º 1 de Olhão. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
REGIME DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

 
 
 

SUBCAPÍTULO I 
NORMAS GERAIS DE REGIME INTERNO 

 
 

Sem prejuízo das normas específicas constantes no presente Regulamento Interno do 
Agrupamento de Escolas (RIAE), toda a comunidade escolar deverá ter em consideração 
as regras gerais abaixo definidas. 
 

Artigo 1º 
(Relacionamento) 

 
1. Estabelecer relações de sociabilidade que promovam o são convívio, no respeito 
mútuo, na disciplina e no espírito de solidariedade. 
 
2. Optar por atitudes de assertividade, salientando a tolerância e a compreensão. 
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3. Evitar comportamentos precipitados que possam comprometer o bom nome das    
Escolas que compõem o Agrupamento ou dos seus elementos. 
 
4. Respeitar as filas de espera, sempre que as circunstâncias o imponham. 
 
5. Manter, no espaço escolar, um ambiente saudável e organizado. 
 
 
 

Artigo 2º 
(Hierarquia) 

 
Acatar as ordens e disposições emanadas pelos Órgãos de Direção, Administração e 
Gestão e Serviços deles dependentes, assegurando-se contudo o direito inalienável à crítica 
e ao recurso de decisões consideradas injustas.  
 
 
 

Artigo 3º 
(Manutenção das instalações/equipamentos) 

 
1. Zelar pelo bom estado de conservação dos edifícios, do equipamento, do material 
escolar e dos espaços exteriores. 
2. Manter as Escolas limpas, utilizando convenientemente os recipientes do lixo 
espalhados pelas Escolas e chamar a atenção de todos aqueles que o não façam. 

 
 
 

Artigo 4º 
(Material didáctico) 

 
Não reservar para seu uso exclusivo qualquer material que seja propriedade das Escolas, 
facultando a sua utilização sempre que seja necessário. 
 
 
 

Artigo 5º 
(Prevenção de ocorrências ilícitas) 

 
1. Colaborar com o Diretor no despiste de furtos, roubos, consumo de substâncias 
aditivas, em especial drogas, tabaco, bebidas alcoólicas ou outras. 
2. Participar ao Diretor, actos ilícitos, nomeadamente a manipulação de instrumentos 
ou engenhos passíveis de, objectivamente, causarem danos físicos a qualquer elemento da 
comunidade educativa. 
3. São proibidos jogos ilícitos. 
4. São proibidas consumos de substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco, 
bebidas alcoólicas ou outras. 
5. É proibido fumar em qualquer espaço das Escolas. 
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Artigo 6º 
(Circulação e estacionamento de veículos) 

 
1. É proibido circular de bicicleta, motorizada ou automóvel nos recintos das Escolas, 
excepto para cargas e descargas que, pela sua natureza, não possam ser efectuadas de outro 
modo. 
2. É proibido circular de bicicleta, skate, patins, trotineta ou outros veículos no 
interior dos edifícios das Escolas. 
3. As bicicletas, trotinetas e motorizadas podem ser estacionadas nos espaços criados 
para o efeito, à entrada das Escolas, desde que o façam apeados dos respetivos veículos. É 
da responsabilidade dos utentes dos veículos ou dos respetivos Encarregados de Educação 
a vigilância dos mesmos. 
4. Compete ao responsável pela portaria zelar para que sejam cumpridas estas 
determinações. 
5. Os veículos dos utentes com deficiência motora poderão circular no recinto escolar, 
desde que justificados e devidamente autorizados pelo Diretor. 
6. Em períodos de interrupção das atividades lectivas poderá o Diretor, a título 
excepcional, autorizar a que no recinto das Escolas possam ser estacionados veículos de 
elementos da comunidade escolar. 
7. É proibido estacionar qualquer veículo nos espaços exteriores assinalados no solo 
(Pontos de Encontro) e definidos no Plano de Evacuação das Escolas. 

 
 

Artigo 7º 
(Acesso e circulação de pessoas no recinto escolar) 

 
1. Todos os membros da comunidade escolar devem ser portadores de documento de 
identificação para apresentar ao funcionário da Portaria, sempre que este o solicite. 
2. Só têm acesso aos Estabelecimentos de Educação e Ensino do Agrupamento os alunos, 
o pessoal docente, o pessoal não docente que a ele pertençam, os pais e encarregados de 
educação dos alunos ou qualquer outra pessoa ou entidade que, por motivo justificado, 
aqui tenha qualquer assunto a tratar. 
3. As entradas e saídas dos alunos do recinto escolar encontram-se regulamentadas no 
presente regulamento. 
4. As pessoas que desejem contactar qualquer elemento ou serviço das Escolas devem 
dirigir-se à respetiva portaria, devendo o funcionário que aí presta serviço identificá-las e 
encaminhá-las para os respetivos serviços ou áreas de atendimento. 
5. Não é permitido o acesso a qualquer pessoa que, pelo seu porte e conduta, se presuma 
vir a perturbar o bom funcionamento das Escolas. 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
OFERTA EDUCATIVA 

 
 

Artigo 8º 
(Objeto e âmbito) 

 
1. As Escolas que compõem o Agrupamento, desenvolvem várias atividades educativas e 
disponibilizam diversos serviços de apoio, que visam contribuir para o desenvolvimento 
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global e harmonioso dos educandos, de modo a torná-los cidadãos livres, responsáveis, 
autónomos e solidários. 
2. A Escola Básica n.º 1 de Olhão oferece à comunidade educativa: 
a) Educação Pré-Escolar, abrangendo crianças dos 3 anos até à idade de ingresso no 
1.º ciclo; 
b) O 1.º Ciclo do Ensino Básico, correspondente aos primeiros quatro anos da 
escolaridade obrigatória. 
3. A Escola Básica Dr. Alberto Iria  oferece à comunidade educativa: 
a) Dois ciclos do ensino básico (2º e 3º ciclos), correspondentes aos últimos cinco 

anos da escolaridade obrigatória;  
b) Um conjunto de atividades curriculares, com um plano regular de estudos, para as 
turmas dos 2º e 3º ciclos; 
c) Cursos de Educação Formação (CEF); 
d) Outras Respostas Educativas/Formativas diversificadas e diferenciadas, a 
desenvolver nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento ou noutros espaços fora da 
Escola; 
e) A opção de Línguas Estrangeiras, designadamente Inglês 2.º e 3.º ciclos, Francês ou 
outra língua estrangeira para o 3º ciclo; 
f) Nas Áreas Curriculares Não Disciplinares do Ensino Regular as disciplinas de: 
Promoção de Competências Pessoais e Sociais (P.C.P.S.) no 2º ciclo e Património 
Português ou outra do âmbito da Formação Pessoal e Social ou Artística nos 7º e 8º anos; 
g) Várias atividades de enriquecimento curricular de índole cultural, desportiva e 
lúdica; 
4. As Escolas desenvolvem ainda outros projetos em articulação com: a Autarquia, 
Sociedades e Clubes Desportivos e Culturais e outras Instituições. 
 
 

Artigo 9º 
(Gestão de currículos, programas e atividades educativas) 

 
No domínio da gestão dos currículos, das orientações curriculares, dos programas e das 
atividades educativas, compete às Escolas: 
1. Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas definidos a 
nível nacional, no respeito pelas normas orientadoras estabelecidas e mediante a selecção 
de modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação, materiais pedagógico-
didácticos, de ensino - aprendizagem e manuais escolares coerentes com o Projeto 
Educativo do Agrupamento de Escolas e adequados à diversidade de interesses e 
capacidades dos alunos;  

2. Participar, em conjunto com outras escolas, na determinação de componentes 
curriculares regionais e locais que traduzam a inserção da escola no meio e elaborar um 
plano integrado de distribuição de tais componentes pelas diferentes escolas, de acordo 
com as características de cada uma;  
3. Organizar atividades de complemento e/ou enriquecimento curricular, de animação 
socioeducativa e de ocupação de tempos livres, de acordo com os interesses dos alunos e 
os recursos das Escolas; 
4. Planificar e gerir formas de complemento pedagógico e de compensação educativa, no 
que respeita à diversificação de currículos e programas, bem como à organização de grupos 
de alunos e individualização do ensino; 
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5. Estabelecer protocolos com entidades exteriores às Escolas para a concretização de 
componentes curriculares específicas, designadamente as de caráter vocacional ou 
profissionalizante; 
6. Conceber e implementar experiências e inovações pedagógicas, sem prejuízo de 
orientações genéricas definidas pelos serviços competentes do Ministério da Educação. 

 
 
 
 

SUBCAPÍTULO III 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 

 
 

Artigo 10º 
(Horário de funcionamento das Escolas) 

 
1. Na Escola Básica n.º 1 de Olhão, o horário de funcionamento é o seguinte: 
a) Na Educação Pré-Escolar  é fixado no início de cada ano escolar, ouvidos os pais e 
encarregados de educação e o município decorrendo, no máximo, entre as 08h30m e as 
18h30m; 
b)  No 1.º Ciclo do Ensino Básico decorre entre as 8 horas e as 18h. 
2. A EB2,3  Dr. Alberto Iria abre às 8 horas e encerra às 19 horas, embora o Pavilhão 
Gimnodesportivo esteja aberto à comunidade até às 23 horas e 30 minutos. 
 
 

Artigo 11º 
(Horário das atividades curriculares) 

 
1. Na educação pré-escolar a componente curricular desenvolve-se entre as 09h00 e as 
12h00, no período da manhã, e entre as 13h30m e as 15h30m, no período da tarde. 
2. No 1.º Ciclo, as atividades curriculares decorrem entre as 08h30m e as 16h 30m.  
3. Na Escola Básica Dr. Alberto Iria , o horário de funcionamento das atividades 
curriculares decorre das 8h 30m às 17h 30m. 
3.1. As atividades curriculares são interrompidas entre as 12h 00m e as 14h 00m, para 
almoço dos alunos e pessoal docente, variando de turma para turma. 
3.2. Todas as turmas têm, sempre que possível, durante a semana pelo menos um turno 
livre, podendo ser de manhã e/ou de tarde, mas nunca no mesmo dia. 
 
 

 
Artigo 12º 

(Componente de apoio à família) 
 
Na Educação Pré-Escolar a Componente de Apoio à Família assegura o serviço de almoço 
e o serviço de animação sócio - educativa. 
1. O almoço decorre entre 12:00h e as 13:30h. 
2.  A animação sócio - educativa decorre em dois períodos: na manhã, entre as 08:30 h e as 
09:00h e na tarde, entre as 15:30h e as 18:30h. 
3. Os princípios orientadores das atividades de animação sócio - educativa são os 
seguintes: 
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a) A animação sócio-educativa é diferente da componente curricular, na natureza e 
nos objetivos que pretende atingir. As atividades que lhe dão corpo não podem ser 
uma repetição do que se passou nas cinco horas lectivas. O que se pretende é a 
criação de um outro tempo com dinâmica e estruturação diferentes. 

b) Os espaços físicos a utilizar devem ser diversificados e distintos das salas de 
atividades curriculares, pois é sabido que a permanência num mesmo espaço 
durante muitas horas seguidas gera cansaço e desmotivação nas crianças sendo, por 
isso, prejudicial para o seu equilíbrio e bem-estar. 

c) Os materiais a utilizar devem ser, tanto quanto possível diferentes dos utilizados na 
parte curricular para que não sejam desenvolvidas as mesmas atividades que na 
componente lectiva. 

d) O mais importante, nas atividades de animação sócio-educativa, é o grau de 
envolvimento e de satisfação das crianças e não o produto final (M. E. , 2002). 

e) A organização das atividades e do espaço devem permitir a livre e espontânea 
escolha das crianças. 

 
 

Artigo 13º 
(Horário das atividades de enriquecimento curricular) 

 
1. No 1º ciclo as atividades de enriquecimento curricular decorrem entre as 08h30m e as 

10h00m, no período da manhã, e entre as 15h30m e as 18h00m, no período da tarde. 
2. As atividades de enriquecimento curricular também poderão decorrer, antes ou após o 
período de almoço, sem prejuízo do horário das atividades lectivas, desde que as 
instalações o permitam. 
 

 
Artigo 14º 

(Horário das atividades de apoio educativo /enriquecimento e complemento 
curricular) 

 
1. Na Escola Básica Dr. Alberto Iria , o horário de funcionamento dos Clubes e das 

atividades dos grupos/equipas do Desporto Escolar decorre entre as 15h 00m às 18h 
15m. 

2. As atividades referidas no ponto anterior também poderão decorrer noutro horário, sem 
prejuízo do horário das atividades lectivas.  

3. Todas as atividades de apoio educativo previstas serão incluídas, no início do ano 
letivo , nos horários das turmas, no princípio ou no fim de cada turno com atividades 
lectivas. 
4. Na impossibilidade do disposto no ponto anterior, atividades de apoio educativo 
poderão funcionar num dos turnos livres, embora preferencialmente nos tempos 
imediatamente anteriores ou a seguir à hora de almoço, conforme o turno livre seja de 
manhã ou de tarde. 
 

 
Artigo 15.º 

(Ausência do docente) 
 

1. No Jardim de Infância durante a ausência de docentes titulares de grupo deverá 
adoptar-se a seguinte organização:  
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 1.1. Verificando-se a ausência de um dos docentes titulares de grupo, este docente 
deverá ser substituído por outro docente da educação pré-escolar que, no Agrupamento, 
não tenha grupo atribuído. 
 1.2. Nos casos em que ocorra a ausência de um ou dois docentes titulares de grupo, 
e se verifique a total impossibilidade de assegurar a respetiva substituição, conforme 
referido no ponto 1.1. do presente artigo, o(s) grupo(s) deverão manter-se nas salas de 
atividades respetivas, vigiados pelas auxiliares e assistentes de acção educativa e sob 
orientação de docentes presentes no estabelecimento de educação. 
 1.3. Na ausência  de todos os docentes titulares de grupo, o Jardim de Infância 
apenas assegura a ocupação das crianças que usufruem do prolongamento de horário, as 
quais ficarão sob a responsabilidade das animadoras, em atividades de animação sócio-
educativa. 
2. No 1º ciclo, caso se verifique a ausência do docente titular de turma, este poderá ser, 
preferencialmente, substituído por um dos seguintes docentes do apoio sócio-educativo. 
 2.1. Caso não seja possível assegurar a substituição prevista no ponto anterior, os 
alunos poderão ser distribuídos pelas turmas do mesmo ano de escolaridade em 
funcionamento, desde que se verifique que tal situação não prejudica o normal 
funcionamento das turmas.  
3. Na E. B. 2,3 Dr. Alberto Iria, durante a ausência do docente ou quando não existirem 
aulas de substituição: 
3.1.  Devem os alunos, após informação do funcionário, abandonar de imediato o sector de 
aulas, dirigindo-se aos espaços a eles destinados para ocupação dos tempos livres. 
3.2. Os funcionários são responsáveis pela saída rápida e silenciosa dos alunos, 
comunicando por escrito ao respetivo Diretor de Turma ou ao Diretor, sempre que os 
alunos não acatem as suas indicações. 
4. Quando da ausência do docente, deverá o funcionário de serviço no sector ou o 
Coordenador de estabelecimento registar a respetiva ausência no livro de ponto, no espaço 
destinado à rubrica do docente. 

 
 

SUBCAPÍTULO IV 
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
 

SECÇÃO I  

ATIVIDADES LECTIVAS 

 

 

As atividades lectivas ocupam a maior parte do tempo de funcionamento das Escolas. Para 
cumprimento dos horários devem os intervenientes da comunidade escolar actuar em 
sintonia, observando as normas que a seguir se definem. 
 
 

Artigo 16.º 
(Entrada e saída das aulas/atividades) 

 
1. No 1.º ciclo e na Educação Pré-Escolar os alunos dirigem-se às respetivas salas de 
aula/atividades, sendo na educação pré-escolar acompanhados por adultos. 
2. Na Escola Básica Dr. Alberto Iria , os alunos dirigem-se para o espaço exterior das 
salas de aula e aí esperam que lhes seja aberta a porta. 
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3. Os docentes e os alunos devem encontrar-se na sala de aula/atividades de acordo com 
o respetivo horário. 

4. Os alunos não podem ser impedidos de entrar na sala de aula depois da entrada do 
docente, mesmo que já lhes tenha sido marcada falta. 

5. Se o docente estiver impedido de se encontrar na sala de aula/atividades à hora 
marcada, por motivo oficial, deverá informar o assistente/auxiliar de acção educativa, 
para que este acompanhe os alunos até à sua chegada. 

 
 

Artigo 17.º 
(Funcionamento do tempo letivo ) 

 
1. Na Escola Básica n.º 1 de Olhão os tempos letivo s organizam-se em conjuntos de 5 
horas diárias. 
2. Na Escola Básica Dr. Alberto Iria  os tempos letivo s estão organizados por blocos de 
50 minutos. 
3. É da responsabilidade do docente o controlo da duração da aula, de acordo com o 
respetivo horário. 
4. Durante a aula deve ser feito o menor ruído possível, de modo a não interferir com o 
funcionamento das aulas das salas contíguas. 
5. No fim de cada bloco o docente deve verificar a limpeza, a arrumação dos materiais e 
da sala e se as janelas (rés do chão) e as portas ficam devidamente fechadas. 
6. No decorrer da aula o docente não deve abandonar a sala, a não ser em casos 
excepcionais, devendo então ser solicitada a presença de um auxiliar de acção educativa 
que fará o acompanhamento dos alunos. 
 
 

Artigo 18.º 
(Incidentes) 

 
Qualquer ocorrência ou incidente grave ocorrido num dos estabelecimentos de ensino deve 
ser imediatamente comunicado, por escrito, ao Coordenador de Estabelecimento, Diretor 
de Turma ou Diretor. 
 
 

Artigo 19.º 
(Interrupção das aulas) 

 
As aulas só podem ser interrompidas com o consentimento do docente, por assistentes 
operacionais e docentes ou, pelo toque de alarme em situação de emergência. 
 
 

Artigo 20.º 
(Funcionário de sector) 

 
Sempre que possível, em cada Sector ou Bloco deve permanecer sempre um ou mais 
assistentes operacionais que zelam pela não ocorrência de barulho nos acessos às salas de 
aula e que apoiam os professores e os alunos nas suas solicitações. 
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Artigo 21.º 
(Permuta de sala de aula) 

 
1. Na Escola Básica Dr. Alberto Iria, caso seja pontualmente necessária uma troca de 
salas de aula, de sectores diferentes, devem os professores envolvidos comunicar o facto, 
com antecedência mínima de 24 horas ao Encarregado dos Assistentes Operacionais. 
2. Se a troca envolver apenas salas do mesmo sector, bastará avisar antecipadamente o 
funcionário respetivo. 
 
 

Artigo 22.º 
(Livro de ponto) 

 
1. Na Escola Básica n.º 1 de Olhão o livro de ponto dos docentes da educação pré-escolar 
encontra-se na sala de educadores e o livro de ponto dos docentes do 1.º ciclo encontra-se 
na sala de professores. 
2. Na Escola Básica Dr. Alberto Iria , o livro de ponto é transportado para a aula pelo 
professor e em caso de esquecimento ou impossibilidade temporária, deve solicitá-lo ao 
funcionário do sector, não devendo encarregar os alunos desta tarefa. 
2.1. Os professores devem registar no livro de ponto as faltas dos alunos e o sumário dos 
conteúdos leccionados durante a aula, comunicando-os aos alunos. 
2.2. Quando ocorra uma visita de estudo deverá o professor sumariá-la no livro de ponto 
da(s) turma(s) envolvida(s), assim como daquela(s) a que eventualmente não possa 
comparecer, numerando apenas as aulas das turmas implicadas na visita. 
 
 

Artigo 23.º 
(Permanência de alunos nos espaços interiores) 

 
Na Escola Básica Dr. Alberto Iria  não é permitida a permanência de alunos nos 
corredores, átrios dos blocos de aulas e átrios de acesso ao Diretor, Secretaria e Sala dos 
Professores durante os tempos letivo s e nos intervalos das aulas. 
 
 
 

Artigo 24.º 
(Aulas no exterior, dentro do recinto escolar) 

 
1. As aulas no exterior da sala de aula mas dentro do recinto escolar não carecem de 
autorização dos pais ou encarregados de educação, nem do Diretor, devendo o professor 
dar apenas conhecimento ao funcionário do bloco/sector. 
2. As aulas no exterior são da responsabilidade do professor da turma/disciplina. 
 
 
 

Artigo 25.º 
(Aulas no exterior fora do recinto escolar) 

 
 
1. As aulas a leccionar no exterior da sala de aula e fora do recinto escolar carecem de 
autorização: 

a) Do Diretor, devendo a mesma ser solicitada com 48 horas de antecedência; 
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b) Dos respetivos pais ou encarregados de educação, através da caderneta do aluno ou 
de impresso próprio. 

2. No caso de aulas fora do recinto escolar que decorram aos últimos tempos do turno da 
manhã ou da tarde, os encarregados de educação poderão autorizar a sua ida directa para 
casa. 
3. Os alunos não autorizados a participar nas aulas no exterior, permanecem na escola em 
atividades alternativas planificadas pelo próprio professor. 
4. As aulas no exterior são da responsabilidade do professor que as solicita. 
5. O professor é responsável pelo retorno dos alunos ao recinto escolar, excepto daqueles 
cujos pais ou encarregados de educação autorizaram a sua ida directa para casa. 
6. Quando uma aula a leccionar no exterior do recinto escolar implique perturbação ou 
prejuízo para outras disciplinas ou turmas previstas para as horas imediatas, proceder-se-á 
de acordo com o regulamentado para as visitas de estudo. 
 
 

SECÇÃO II 

VISITAS DE ESTUDO 
 
 

Artigo 26.º 
(Definição e âmbito) 

 
 

1. A visita de estudo é uma atividade de caráter curricular ou de complemento curricular, 
que consiste na deslocação de uma ou mais turmas a um local de interesse fora da 
escola, por um período de tempo variável, com objetivos de aprendizagem bem 
definidos, visando motivar, reforçar ou sistematizar os conhecimentos teórico-práticos 
previstos nos conteúdos programáticos. 

2. A visita de estudo pode assumir as seguintes modalidades: 
a) Deslocação de uma ou mais turmas em visita local, regional ou nacional ocupando 

um só dia, parcial ou totalmente, com ou sem interrupções de aulas; 
b) Deslocação de uma ou mais turmas ocupando mais de um dia a locais de interesse 

regional, nacional ou internacional. Neste caso, poder-se-á fazer coincidir a visita 
com o fim-de-semana. 

 
 

Artigo 27.º 
(Princípios gerais) 

 
As visitas de estudo regem-se pelos seguintes princípios: 
1. Predomínio da componente sociopedagógica na elaboração do Projeto. 
2. Inserção no Plano Anual de Atividades (PAA).  
 
 

Artigo 28.º 
(Elaboração dos projetos) 

 
1. Compete aos docentes das disciplinas ou dos grupos/turmas envolvidas elaborarem o 

Projeto. 
2. O Projeto é entregue pelo docente responsável ao Diretor, para apreciação ou 

aprovação atempada em Conselho Pedagógico.  
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Artigo 29.º 

(Relação professores acompanhantes/alunos) 
 

1. Na Escola Básica n.º 1 de Olhão cada grupo/turma deverá ser acompanhada, pelo 
menos por dois adultos, sendo um deles, obrigatoriamente, o titular de grupo/turma. 

2. Na Escola Básica Dr. Alberto Iria , cada turma deverá ser acompanhada por um 
mínimo de dois professores, sendo a relação de um adulto acompanhante por cada dez 
alunos. 

3. O número de docentes acompanhantes poderá ser diferente, desde que devidamente 
fundamentado no respetivo Projeto. 

 
 
 

Artigo 30.º 
(Autorizações) 

 
1. Nos casos em que não seja cumprido o referido no ponto 2 do artigo 27º a apreciação e 

autorização da visita de estudo compete ao Conselho Pedagógico ou, na sua 
impossibilidade, ao Diretor. 

2.  As visitas ao estrangeiro ou as realizadas em território nacional que tenham duração 
superior a três dias letivo s carecem de autorização superior, devendo a mesma ser 
solicitada com a antecedência de 30 dias. 

3. Todos os alunos participantes nas visitas devem estar devidamente autorizados pelos 
pais ou encarregados de educação. 

 
 
 

Artigo 31.º 
(Visitas ao Estrangeiro) 

 
1. As visitas de estudo ao estrangeiro têm a duração máxima de 5 dias úteis e devem 

incluir preferencialmente um dia não útil. 
2. Para as visitas de estudo ao estrangeiro é obrigatório a celebração de um seguro de 

assistência em viagem com uma Companhia de Seguros. 
3. Estas visitas carecem da autorização superior, devendo a proposta ser elaborada em 

modelo próprio e solicitada com a antecedência mínima de 30 dias. 
4. Os responsáveis pelas visitas de estudo devem apresentar, no prazo máximo de 30 dias 

após a sua realização, um relatório circunstanciado sobre o aproveitamento pedagógico 
das mesmas.  

 
 

Artigo 32.º 
(Competências dos professores organizadores) 

 
Para além da responsabilidade da organização da visita de estudo, compete aos 
docentes envolvidos:  
a) Informar por escrito os pais e encarregados de educação de todos os detalhes do 

Projeto da visita e recolher as autorizações dos alunos; 
b) Informar o Diretor de turma de todos os detalhes do Projeto da visita e do número 

de alunos envolvidos; 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA – OLHÃO 
 

 

14 REGULAMENTO INTERNO – ALTERAÇÕES APROVADAS EM REUNIÃO 
 DE CONSELHO GERAL REALIZADA EM 05.ABRIL.2019 

c) Zelar pelo bom comportamento dos alunos e pelo bom nome da instituição escolar; 
d) Zelar pela segurança dos alunos e tomar as medidas educativas que considerar mais 

adequadas; 
e) Estabelecer contacto telefónico regular com a Escola no decorrer da visita; 
f) Propor atividades alternativas para os alunos que não participem na visita; 
g) Informar os serviços do S.A.S.E., com, pelo menos, 30 dias de antecedência, do 

Projeto da visita e da lista de intervenientes, para que este proceda à requisição dos 
subsídios e accione o seguro escolar ou o seguro de assistência em viagem. 

 

 

 

SECÇÃO III 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E DE APOIO EDUCATIVO 
 
 

Artigo 33.º 
(Objeto e âmbito) 

1. As atividades de enriquecimento curricular promovem o desenvolvimento de projetos, 
nas vertentes artística, ambiental, científica, técnica, desportiva, recreativa, cultural e 
social cuja frequência não tem caráter obrigatório. 

2. As atividades do Desporto Escolar podem ser articuladas com a disciplina de Educação 
Física, com outros projetos educativos globais e com o Desporto Federado 

 
 

Artigo 34.º 
(Projetos) 

 
1. Os projetos de continuação ou criação de novas atividades devem ser apresentadas 

pelos respetivos coordenadores para aprovação em Conselho Pedagógico no final de 
cada ano letivo . 

2. Os projetos são incluídos no Plano Anual de Atividades para o ano seguinte. 
3. Os projetos surgidos posteriormente têm que ser aprovados pelo Conselho Pedagógico 

até ao final do primeiro período e acrescentados ao Plano Anual de Atividades. 
4. A divulgação dos projetos é feita pelos professores responsáveis e pelos Diretores de 

turma no final do ano letivo , ou no início do primeiro período para as situações 
previstas no ponto anterior. 

 
 

Artigo 35.º 
(Inscrições) 

 
1. Cada aluno poderá inscrever-se apenas em duas atividades: dois clubes, ou duas 

modalidades de Desporto Escolar ou num clube e numa modalidade. 
2. A opção pelas duas modalidades de Desporto Escolar está condicionada ao mesmo 

escalão etário e sexo sendo uma de âmbito individual e a outra de âmbito coletivo . 
3. A inscrição nas atividades é feita junto dos professores responsáveis, durante o mês 

de Setembro, excepto nas situações prevista no ponto 4 do artigo 35º. 
4. A inscrição só será validada após a autorização escrita do encarregado de educação. 
5. Compete ao professor responsável recolher as autorizações e dar conhecimento aos 

respetivos Diretores de turma dos alunos cujas inscrições foram autorizadas. 
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Artigo 36.º 

(Funcionamento) 
 

1. O horário de funcionamento das atividades é o estipulado no artigo 11º. deste capítulo. 
2. As atividades que funcionam em salas específicas obedecem às regras de 

funcionamento determinadas para as mesmas. 
3. Sempre que se verifique uma fraca adesão a uma qualquer atividade, deve o professor 

responsável informar o respetivo coordenador e o Diretor, a fim de serem definidas 
novas estratégias, o seu cancelamento ou a substituição por outra atividade. 

4. Nas horas em que não houver a comparência de alunos às atividades, devem os 
professores responsáveis informar de imediato o Diretor, que definirá qual a atividade 
de substituição. 

5. Todas as atividades são sumariadas e registada a assiduidade em dossier próprio 
existente na sala de professores ou no gabinete de Educação Física para o Desporto 
Escolar. 

6. A assiduidade dos alunos é comunicada mensalmente, por escrito, ao respetivo Diretor 
de turma pelo professor responsável. 

7. Compete ao Diretor de turma informar os encarregados de educação sobre a 
assiduidade dos alunos. 

 
 

Artigo 37.º 
(Atividades) 

 
1. Todas as atividades desenvolvidas são da inteira responsabilidade dos professores. 
2. Qualquer atividade fora do espaço onde decorre habitualmente, mas dentro do recinto 

escolar tem que ser comunicada ao funcionário do sector. 
3. As atividades que impliquem saída do recinto escolar, têm que ser autorizadas pelo 

Diretor, comunicadas ao Diretor de turma e autorizadas por escrito pelos respetivos 
encarregados de educação. 

4. As atividades competitivas no âmbito do Programa do Desporto Escolar regem-se pelo 
respetivo regulamento geral fornecido no inicio do ano letivo  pela Direção de Serviços 
Região Algarve - Departamento de Desporto Escolar. 

 
 
 

Artigo 38.º 
(Avaliação) 

 
1. No final de cada período, os alunos são avaliados quanto à assiduidade, participação, 

sociabilidade, responsabilidade, iniciativa e criatividade, pelo professor responsável 
pela atividade.  

2. A avaliação do aluno no final de cada período, é registada pelo professor responsável 
pela atividade, na Ficha de Registo de Avaliação e contribui para a apreciação global 
do seu desempenho. 

3. No final de cada período os professores responsáveis têm que elaborar um relatório das 
atividades desenvolvidas e apresentá-lo ao respetivo coordenador. 

4.  No final de cada período os coordenadores têm que elaborar um relatório das 
atividades desenvolvidas e apresentá-lo ao Diretor. 
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5. Todos os relatórios finais são aprovados pelo Conselho Pedagógico, sendo o relatório 
do Desporto Escolar enviado para a Direção de Serviços Região Algarve. 

 

 

 

 

SUBSECÇÃO I 

CLUBES 
 
 

Artigo 39.º 
(Objetivos) 

 
As atividades dos clubes visam promover: 
1. A ocupação saudável dos tempos não letivo s; 
2. A integração na Escola; 
3. A interdisciplinaridade de competências; 
4. O interesse ou o aprofundamento por temáticas transversais; 
5. Interacções sociais equilibradas; 
6. A auto-estima, atitudes de justiça, solidariedade, responsabilidade, cooperação, 

tolerância, respeito, intervenção, sentido crítico e criatividade. 
 
 
 
 
 

SUBSECÇÃO II 

DESPORTO ESCOLAR 
 
 

Artigo 40.º 
(Objetivos) 

 
As atividades do Desporto Escolar visam: 
1. Ocupar os alunos com atividades orientadas para uma vida activa e saudável. 
2. Dar resposta às motivações e necessidades das crianças e dos jovens em relação à 

cultura motora, facilitando e estimulando o seu acesso às diferentes práticas lúdicas e 
desportivas. 

3. Desenvolver atividades individuais e colectivas que sejam adequadas aos diferentes 
níveis de prestação motora e de estrutura corporal dos alunos. 

4. Dar continuidade às aprendizagens realizadas na disciplina de Educação Física. 
5. Promover hábitos de uma prática desportiva, recreativa ou competitiva, na Escola. 
6. Desenvolver o respeito pelas normas do espírito desportivo. 
7. Promover o cumprimento das regras gerais de segurança e higiene nas atividades 

físicas. 
8. Incentivar a participação dos alunos na planificação e gestão das atividades desportivas 

escolares, nomeadamente, o seu papel como dirigentes, árbitros, juízes e 
cronometristas. 

9. Dar a conhecer aos alunos, ao longo do seu processo de formação, as implicações e 
benefícios de uma participação regular nas atividades físicas e desportivas escolares, 
valorizá-las do ponto de vista cultural e compreender a sua contribuição para um estilo 
de vida activa e saudável. 
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10. Participar em torneios e campeonatos organizados pela Direção de Serviços Região 
Algarve, escolas e outras entidades. 

 
 
 

Artigo 41.º 
(Projetos) 

 
1. O Projeto do Desporto Escolar é obrigatoriamente plurianual, de modo a consolidar a 

sua afirmação e continuidade, contribuindo para a criação de uma cultura desportiva de 
Escola. Deve corresponder aos interesses dos alunos, às possibilidades e condições 
reais da Escola e estar estruturado com a objectividade e a especificidade que o tornem 
próximo do Projeto Final, principalmente no que respeita às práticas desportivas e 
número de créditos global. 

2. O Projeto do Desporto Escolar é parte integrante do Projeto Educativo e do Plano de 
Atividades. É um Projeto transversal (interdisciplinar) operacionalizado em perfeita 
complementaridade com o trabalho efectuado na disciplina de Educação Física e em 
articulação com os respetivos docentes. 

3. O Projeto da Escola de Adesão ao Programa do Desporto Escolar deve ser elaborado de 
acordo com o estipulado no artigo 38º desta Secção. 

4. Os prazos de entrega na Direção de Serviços Região Algarve do Algarve do Projeto da 
Escola de Adesão ao Programa do Desporto Escolar são estipulados anualmente por 
esta Entidade. 

 
 
 

Artigo 43.º 
(Funcionamento) 

 
1. As atividades do Desporto Escolar decorrem no Pavilhão Gimnodesportivo e no 

Polidesportivo da Escola, de acordo com a sua especificidade e obedecem às regras de 
funcionamento determinadas para estes espaços.  

2. O funcionamento das atividades do Desporto Escolar rege-se pelo estipulado no artigo 
41º desta Secção. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 

SUBCAPÍTULO I  
ORGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 
 
Nos termos do artigo 10º do Decreto – Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril são órgãos de 
Direção, administração e gestão os seguintes: 
 O Conselho Geral; 
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 O Diretor; 
 O Conselho Pedagógico; 
 O Conselho Administrativo. 

 
 
 

SECÇÃO I  

CONSELHO GERAL 

 
 

Artigo 1.º 
(Definição e composição) 

 
1. O Conselho Geral é o órgão de Direção estratégica responsável pela definição das 

linhas orientadoras da atividade do Agrupamento de Escolas, assegurando a 
participação e representação da comunidade educativa, com respeito pelos princípios 
consagrados na Constituição da República, na Lei de Bases do Sistema Educativo e 
demais legislação aplicável.  

2. O Conselho Geral é composta por 19 elementos: 
 7 representantes do Pessoal Docente; 
 2 representantes do Pessoal Não Docente; 
 5 representantes dos Pais/Encarregados de Educação; 
 2 representantes da Autarquia Local; 
 3 representantes da comunidade local; 

3. O Diretor participa sem direito a voto. 
 
 

Artigo 2º 
(Competências) 

 
1. Ao Conselho Geral compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros; 
b) Aprovar a recondução do Diretor cessante ou deliberar a abertura do procedimento 

concursal para eleição de novo Diretor; 
c) Aprovar o Projeto educativo do Agrupamento e acompanhar e avaliar a sua 

execução; 
d) Aprovar o regulamento interno do Agrupamento; 
e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades verificando da sua 

conformidade com o Projeto Educativo; 
f) Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de 

atividades; 
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia, após emissão de parecer por parte 

do Conselho Pedagógico; 
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das 

atividades no domínio da acção social escolar; 
j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
k) Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação ; 
l)  Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 
m) Acompanhar a acção dos demais órgãos de administração e gestão; 
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n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 
o) Definir os critérios para a participação do Agrupamento de Escolas em atividades 

pedagógicas, cientificas, culturais e desportivas; 
p) Constituir, no seu seio, uma comissão permanente, nos termos da legislação em 

vigor; 
q) Aprovar, sob proposta da comissão permanente, os métodos a utilizar para 

avaliação das candidaturas apresentadas no âmbito do procedimento concursal 
destinado à eleição do Diretor;    

r) Conferir posse ao Diretor, na sequência da respetiva eleição; 
s) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas pela legislação em vigor; 
t) Elaborar ou rever o respetivo Regimento de Funcionamento, nos primeiros 90 dias 

de mandato.   
2. Para o exercício das suas competências o Conselho Geral tem os seguintes direitos: 

a) Requerer, ao Diretor, ao Conselho Pedagógico ou ao Conselho Administrativo, as 
informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação 
do funcionamento do Agrupamento de Escolas; 

b) Dirigir recomendações, aos órgãos referidos na alínea anterior, com vista ao 
desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento e ao cumprimento do 
Plano Anual de Atividades. 

 
 

Artigo 3º 
(Comissão Permanente) 

 
1. A composição da comissão permanente prevista na alínea p) do ponto 1 do artigo 

anterior, deve respeitar a proporcionalidade dos corpos que têm representação no 
Conselho Geral; 

2. À comissão permanente compete:  
a)  Assumir as competências que vierem a ser delegadas pelo Conselho Geral, no     

âmbito  do acompanhamento da atividade do Agrupamento de Escolas; 
b) Proceder à apreciação das candidaturas apresentadas pelos candidatos a Diretor, no 

âmbito do procedimento concursal conducente ao recrutamento do titular   daquele 
órgão, elaborando, para este efeito, um relatório de avaliação, nos termos da 
legislação em vigor.  

 
 

Artigo 4º 
(Presidente do Conselho Geral) 

 
1. O Presidente do Conselho Geral é eleito de entre os seus membros em efectividade de 

funções, por maioria absoluta dos votos. 
2. Compete ao Presidente do Conselho Geral: 

a) Convocar as assembleias eleitorais para a designação dos representantes dos 
docentes e do pessoal não docente, nos 90 dias anteriores ao termo do respetivo 
mandato; 

b) Desencadear a abertura do procedimento concursal destinado ao recrutamento do 
Diretor e coordenar todas as fases processuais até à respetiva eleição; 

c) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Geral; 
d) Convocar, no prazo referido na alínea a), uma assembleia de representantes de pais 

e encarregados de educação de cada turma, para a designação dos seus 
representantes, caso não exista associação de pais e encarregados de educação; 
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e) Solicitar, no prazo referido na alínea a), à associação de pais e encarregados de 
educação e à autarquia local a designação dos respetivos representantes; 

f) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das reuniões, tendo em vista o 
cumprimento das suas competências; 

g)  Exercer os demais poderes que lhe são atribuídos por lei, pelo regulamento ou pelo 
Conselho Geral. 

  
 
 

Artigo 5º 
(Regime de funcionamento) 

 
1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre. 
2. O Conselho Geral reúne extraordinariamente sempre que seja convocada pelo respetivo 

Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
efectividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

 
 
 

Artigo 6º 
(Designação de representantes) 

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

eleitos por distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelo pessoal 
docente e pelo pessoal não docente em exercício efectivo de funções na escola. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são designados:  
a) Pela associação de pais e encarregados de educação; 
b) Pelos representantes dos pais e encarregados de educação de cada turma (eleitos 

anteriormente em reunião com o respetivo Diretor de turma), convocados para o 
efeito. 

3. Os representantes da autarquia local são designados pela Câmara Municipal de Olhão. 
4. Os representantes das atividades culturais, artísticas, ambientais ou económicas são 

cooptados, com o parecer favorável da maioria dos restantes membros do Conselho 
Geral, tendo em conta a sua relevância para as atividades do Projeto Educativo da 
Escola. 

Artigo 7º 
(Convocatórias) 

 
1. Todas as convocatórias devem mencionar as normas práticas do processo eleitoral, o 

dia, a hora e o local de escrutínio e os locais de afixação das listas de candidatos. 
2. Todas as convocatórias dos representantes referidos no ponto 1 do artigo anterior são 

afixadas no átrio de entrada das Escolas, com a antecedência mínima de oito dias. 
3. As convocatórias para os representantes mencionados nos pontos 2, 3 e 4 do artigo 

anterior são enviadas por ofício, com a antecedência mínima de oito dias. 
4. As convocatórias das reuniões do Conselho Geral para os representantes exteriores à 

escola são enviadas por ofício, com a antecedência mínima de oito dias. 
5. Para os representantes que exerçam funções no Agrupamento de Escolas é dado 

conhecimento personalizado das reuniões do Conselho Geral através de convocatória, 
com a antecedência mínima de oito dias. 
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Artigo 8º 
(Mesa eleitoral) 

 
O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem em separado, previamente à data da 
realização das assembleias eleitorais, para eleger individualmente o presidente e os dois 
secretários das mesas eleitorais, bem como os três suplentes.  

 
 
 

Artigo 9º 
(Eleição dos representantes dos docentes) 

 
1. Os representantes dos docentes candidatam-se à eleição, constituídos em listas. 
2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efectivos, em número 

igual aos dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a 
membros suplentes, em igual número. 

3. A composição das listas deverá integrar representantes de cada um dos níveis ou ciclos 
de ensino em funcionamento no Agrupamento, devendo, pelo menos um terço dos 
candidatos pertencer à categoria de professor titular;  

4. As listas deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos, que assim manifestarão a 
sua concordância. 

5. As listas serão entregues, até cinco dias antes do início do acto eleitoral, ao presidente 
do Conselho Geral ou a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as rubricará, 
datará, lhes atribuirá uma letra, por ordem alfabética e as fará afixar. 

6. As listas de candidatos dos docentes são afixadas no átrio de entrada das Escolas e na 
sala de professores. 

7.  Cada lista poderá indicar um representante para acompanhar todos os actos das 
eleições. 

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

9. A abertura das urnas é efectuada perante a respetiva assembleia eleitoral, lavrando-se 
acta, a qual será assinada pelos componentes da mesa e pelos restantes membros da 
Assembleia que o desejarem. 

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

11. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva acta, a qual será 
assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas 
concorrentes e publicitada até 24 horas após o acto eleitoral no átrio de entrada das 
Escolas, na sala dos professores, na sala dos funcionários Assistentes operacionais e na 
sala de convívio dos alunos. 

 
 

Artigo 10º 
(Eleição dos representantes do pessoal não docente) 

 
1. A organização do processo eleitoral para os representantes do pessoal não docente faz-

se separadamente à eleição dos representantes dos docentes, seguindo os mesmos 
trâmites enunciados no artigo anterior. 

2. As listas dos candidatos são afixadas no átrio de entrada das Escolas e na sala de 
convívio do pessoal auxiliar de acção educativa. 
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Artigo 11º 

(Produção de efeitos após processo eleitoral) 
 

1. Os resultados do processo eleitoral para o Conselho Geral produzem efeitos após 
comunicação à Direção de Serviços da Região Algarve. 

 
 

Artigo 12º 
(Mandato) 

 
1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem 

prejuízo do disposto nos números seguintes. 
2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a duração de 

dois anos escolares, prorrogável até quatro anos escolares, desde que se verifiquem 
cumulativamente as seguintes condições: 
a) Continuação da frequência do seu educando na Escola; 
b) Não apresentação, ao presidente do Conselho Geral, de requerimento a solicitar a 

cessação das suas funções até 30 dias antes do final do ano letivo ; 
c) Inexistência de deliberação, por maioria de dois terços dos membros do Conselho 

Geral, sobre a necessidade da sua substituição, por manifesta desadequação ao 
cargo ou indisponibilidade para o exercer. 

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

4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo 
primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência na lista a que 
pertencia o titular do mandato. 

 
SECÇÃO II  
DIRETOR 

 
Artigo 13º 
(Definição) 

 
1. O Diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento de Escolas nas 

áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira e patrimonial. 
 
 

Artigo 14º 
(Subdiretor e adjuntos do Diretor) 

 
1. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por um 

número de adjuntos a definir através de despacho do membro do Governo. 
2. O Subdiretor e os adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre os docentes dos quadros 

de nomeação definitiva que possuam, pelo menos, cinco anos de serviço e se 
encontrem em exercício de funções numa das escolas do Agrupamento. 

3. O Diretor designa o Subdiretor e os adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a sua 
tomada de posse. 

4. O Subdiretor e os adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua 
designação pelo Diretor. 
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Artigo 15º 

(Competências) 
 

2. Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto educativo do 
Agrupamento, elaborado pelo Conselho Pedagógico; 

3. Compete, também, ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico: 
a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: 
 i As alterações ao Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas; 
 ii Os planos anual e plurianual de atividades; 
 iii O relatório anual de atividades; 
 iv As propostas de celebração dos contratos de autonomia. 
b) Aprovar o plano de formação e de actualização do pessoal docente e não docente, 

ouvido, no último caso, o município. 
4. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, 

compete ao Diretor em especial: 
a) Definir o regime de funcionamento das Escolas do Agrupamento; 
b) Elaborar o Projeto de orçamento, de acordo com as linhas orientadoras definidas 

pelo Conselho Geral; 
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
d) Distribuir o serviço docente e não docente; 
e) Designar o Coordenador de estabelecimento; 
f) Designar os Coordenadores de Departamento e os Diretores de turma; 
g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da acção social escolar; 
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos 

educativos; 
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com 

outras escolas e instituições de formação, autarquias e colectividades; 
j) Proceder à selecção e recrutamento de pessoal docente e não docente, 

salvaguardado o regime legal de concursos; 
k) Definir os critérios para a gestão de créditos horários; 
l) Propor ao Conselho Geral a constituição de assessorias técnico-pedagógicas para 

apoio ao exercício da sua atividade; 
m) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos; 
n) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no Regulamento 

Interno. 
5. Compete, ainda ao Diretor: 

a) Representar o Agrupamento de Escolas; 
b) Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação 

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

6. O Diretor pode delegar ou subdelegar as suas competências no Subdiretor e nos 
adjuntos. 

7. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor. 
8. O Diretor deverá providenciar a elaboração do regimento interno do órgão de Direção 

nos primeiros trinta dias após a tomada de posse, definindo as respetivas regras de 
organização e de funcionamento, assim como as funções e competências a atribuir a 
cada um dos seus membros.  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA – OLHÃO 
 

 

24 REGULAMENTO INTERNO – ALTERAÇÕES APROVADAS EM REUNIÃO 
 DE CONSELHO GERAL REALIZADA EM 05.ABRIL.2019 

9. O Diretor é disciplinarmente responsável perante o Diretor-geral da Administração 
Escolar. 

 
 

Artigo 16º 
(Recrutamento) 

 
1. O Diretor pode ser reconduzido ou eleito pelo Conselho Geral, de acordo com os 

tramites definidos na legislação em vigor. 
2. Para recrutamento do Diretor desenvolve-se um procedimento concursal que antecede a 

eleição. 
3. Podem ser opositores ao procedimento concursal para recrutamento do Diretor 

docentes dos quadros de nomeação definitiva do ensino público ou professores 
profissionalizados com contrato por tempo indeterminado do ensino particular e 
cooperativo, com pelo menos, cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de 
funções de administração e gestão escolar, nos termos do número seguinte. 

4. Consideram-se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão 
escolar os docentes que preencham uma das seguintes condições: 
a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e 

c) do n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira Docente; 
b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no 

exercício dos cargos de Diretor ou adjunto do Diretor, presidente ou vice-presidente 
do conselho executivo, Diretor executivo ou adjunto do Diretor executivo, ou 
membro do conselho directivo, nos termos dos regimes previstos na legislação em 
vigor. 

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

 
Artigo 17º 

(Procedimento concursal) 
 

1. O Conselho Geral,  até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor cessante, e caso 
este não seja ou não possa ser reconduzido para novo mandato, delibera a abertura de 
procedimento concursal para recrutamento de novo Diretor. 

2. O procedimento concursal desenvolver-se-á de acordo com as regras definidas na 
legislação em vigor e termina com a entrega, ao Conselho Geral, do relatório de 
avaliação dos candidatos opositores ao procedimento concursal para Diretor, 
elaborado pela comissão permanente. 

 
 

Artigo 18º 
(Eleição) 

 
1. Após a discussão e apreciação do relatório referido no número dois do artigo anterior, o 

Conselho Geral procede à eleição do Diretor, considerando-se eleito o candidato que 
obtenha maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efectividade 
de funções. 
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2. Antes de proceder à eleição do Diretor,  o Conselho Geral, por deliberação tomada por 
maioria dos membros presentes ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus 
membros em efectividade de funções, poderá efectuar a audição dos candidatos. 

3. O resultado da eleição do Diretor é diretor é homologado pelo diretor-geral da 
Administração Escolar nos 10 dias úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente 
do Conselho Geral. 

 
 

Artigo 19º 
(Posse) 

 
O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à homologação 
dos resultados eleitorais pelo diretor-geral da Administração Escolar. 
 
 

Artigo 20º 
(Mandatos) 

 
1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos. 
2. Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o Conselho Geral pode deliberar, 
por maioria absoluta dos respetivos membros em efectividade de funções, no sentido de 
proceder à recondução do Diretor. 
3. Não é permitida a recondução do Diretor para um terceiro mandato consecutivo.  
4. Não é permitida a eleição do Diretor para um quinto mandato consecutivo ou durante o 
quadriénio imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo. 
5. O mandato do Diretor pode cessar: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor-geral da Administração Escolar , 
com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente 
justificados. 

b) No final do ano escolar, quando assim for deliberado por maioria de dois terços dos 
membros do Conselho Geral em efectividade de funções, em caso de manifesta 
desadequação da respetiva gestão, fundada em factos comprovados e informações, 
devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do Conselho 
Geral; 

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

3. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de novo procedimento 
concursal. 

4. Os mandatos do Subdiretor e dos adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com 
o mandato do Diretor. 

5. O Subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão 
fundamentada do Diretor. 

 
Artigo 21º 

(Assessorias Técnico-Pedagógicas) 
 

1. As Assessorias Técnico-Pedagógicas são desempenhadas por docentes, em exercício de 
funções no Agrupamento de Escolas, que apoiarão o Diretor no exercício de toda a sua 
atividade.  
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2. A constituição de Assessorias Técnico-Pedagógicas carece de autorização do Conselho 
Geral. 
3. O cargo de assessor deverá ser, preferencialmente, atribuído a docentes com 
experiência pedagógica e conhecedores do meio envolvente, cujo perfil de formação 
corresponda às necessidades da Escola, de acordo com o respetivo Projeto Educativo. 
4. Os critérios para a constituição e dotação das Assessorias Técnico-Pedagógicas serão 
definidos por despacho do membro do Governo. 
 
 
 

SECÇÃO III  

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 

Artigo 22º 
(Definição e composição) 

 
1. Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 
educativa do Agrupamento de Escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico–
didáctico, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do 
pessoal docente e não docente. 
2. Na definição dos elementos que compõem o Conselho Pedagógico, o Agrupamento de 
Escolas deve ter em consideração a necessidade de conferir uma maior eficácia a este 
órgão no desempenho das suas competências, assegurando a representatividade da(s): 
 Estruturas de Coordenação e Supervisão; 
 Serviços Especializados de Apoio Educativo; 
 Pessoal Não Docente; 
 Pais/Encarregados de Educação. 

3. O Conselho Pedagógico é composto por 14 elementos: 
 1 Diretor; 
 7 Coordenadores dos Departamentos Curriculares; 
 2 Coordenadores de Ciclo; 
 1 Coordenador das Bibliotecas Escolares; 
 1 Representante dos Serviços Especializados de Apoio Educativo; 
 1 Representante dos Pais/Encarregados de Educação; 
 1 Representante do Pessoal Não Docente 

4. O Diretor é presidente do Conselho Pedagógico. 
5. O representante dos Serviços Especializados de Apoio Educativo é designado pelos 
elementos que compõem aqueles serviços, devendo ser levado em conta a experiência, o 
conhecimento do meio envolvente e o maior número de horas de permanência na Escola. 
6. O representante dos pais/encarregados de educação é designado nos termos definidos 
no nº 2 alínea b) do artigo 6º deste Capítulo, e a respetiva participação faz-se no âmbito da 
comissão especializada referida no artigo 25.º do presente Regulamento. 
7. O representante do pessoal não docente é eleito entre os seus pares. 
8. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente 
sobre matéria de provas de exame ou de avaliação global, apenas participam os membros 
docentes. 
9. Poderão também participar, sempre que se considerar necessário, sem direito a voto, 
outros elementos representativos dos Órgãos de Direção, Administração e Gestão, das de 
Coordenação e Supervisão, dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, ou de outras 
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estruturas e Serviços da Escola, desde que tenha o parecer favorável da maioria absoluta 
dos elementos presentes. 
10. Os representantes do pessoal docente e não docente e dos pais e encarregados de 
educação, com assento no Conselho Geral, não podem ser membros do Conselho 
Pedagógico. 

 
 

Artigo 23º 
(Competências) 

 
1. Ao Conselho Pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas a 
submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; 

b) Apresentar propostas e emitir parecer para a elaboração do Regulamento 
Interno e dos planos anual e plurianual de atividades e emitir parecer sobre os 
respetivos projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do Plano de 

Formação e de actualização do pessoal docente e não docente; 
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 

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

de conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação 

curricular, dos apoios e complementos educativos e das modalidades especiais 
de educação escolar; 

h) Acompanhar e supervisionar a prática letiva; 
i) Adoptar manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares; 
j) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 

formação, no âmbito da escola e em articulação com instituições ou 
estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a 
formação/investigação; 

k) Promover e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 
l) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos 

horários/distribuição do serviço docente e na formação de turmas; 
m) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de 

acordo com o disposto na legislação aplicável; 
n) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações. 
 
 

Artigo 24º 
(Funcionamento) 

 
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês. 
2. O Conselho Pedagógico reúne extraordinariamente sempre que seja convocado 
pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 
membros em efectividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do 
Conselho Geral o justifique. 
3. As reuniões ordinárias são convocadas com 48 horas de antecedência.  
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4. As reuniões extraordinárias são convocadas com 24 horas de antecedência. 
5. As convocatórias são afixadas na sala dos professores, em local próprio, sendo 
dado conhecimento personalizado das mesmas pelo funcionário de serviço na sala de 
professores ou pelo do PBX. 

 

 

Artigo 25º 
(Comissão especializada) 

 

1. No âmbito do Conselho Pedagógico será constituída uma comissão especializada, a 
qual participa nas competências previstas nas alíneas a), b), e), f), k) e l) do artigo 23.º 
do presente Regulamento. 

2. Cabe ao Conselho Pedagógico definir a composição e modo de funcionamento da 
comissão especializada referida no número anterior, devendo ser garantida a 
representação dos pais e encarregados de educação.  

 

 

 

SECÇÃO IV 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
 

Artigo 26.º 
(Definição e composição) 

 
1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-
financeira do Agrupamento de Escolas, nos termos da legislação em vigor. 
2. O Conselho Administrativo é composto pelo Diretor, pelo Chefe dos Serviços de 
Administração Escolar e pelo Subdiretor ou por um dos adjuntos do Diretor, por ele 
designado. 
3. O Conselho Administrativo é presidido pelo Diretor. 
 
 
 

Artigo 27º 
(Competências) 

 
1. Ao Conselho Administrativo compete: 

a) Aprovar o Projeto de orçamento anual do Agrupamento de Escolas, em 
conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança 

de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira do Agrupamento de 
Escolas; 

d) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial das Escolas do Agrupamento; 
e) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 
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Artigo 28º 

(Funcionamento) 
 

1. 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. 
2. O mandato do Conselho Administrativo é de quatro anos, excepto se se verificar 
qualquer das seguintes situações: 

a) A cessação do mandato do Diretor; 
b) A dissolução dos órgãos de Direção, administração e gestão do Agrupamento de 

Escolas. 
 

 

 

 

 

SECÇÃO V 

DISPOSIÇÕES COMUNS  

 
 
 

Artigo 29º 
(Responsabilidade) 

 
Os docentes e os elementos do pessoal não docente que integram os diferentes órgãos de 
Direção, administração e gestão respondem disciplinarmente perante o Diretor e, nos 
termos do direito, perante a administração educativa. 
 

Artigo 30º 
(Processo eleitoral) 

 
Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial. 
 
 

Artigo 31.º 
(Mandatos de substituição) 

 
Os membros dos órgãos de Direção, administração e gestão e das estruturas previstas no 
presente Regulamento, que forem eleitos ou designados em substituição de anteriores 
titulares, terminam os seus mandatos na data prevista para a conclusão do mandato dos 
membros anteriores. 

 
 

Artigo 32.º 
(Inelegibilidade) 

 
O pessoal docente e o pessoal não docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar, 
superior a multa, não pode ser eleito ou designado para os órgãos de Direção, 
administração e gestão ou para as diferentes estruturas do Agrupamento, durante o 
cumprimento da pena e nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento. 
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SUBCAPÍTULO II 
 

COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
 

Artigo 33.º 
(Definição) 

 
1. A coordenação da Escola Básica n.º 1 de Olhão é assegurada por um coordenador de 

estabelecimento.  
2. O cargo de coordenador de estabelecimento é desempenhado por um docente da 

educação pré-escolar ou do 1.º ciclo do ensino básico, em exercício efectivo de funções 
no Agrupamento de Escolas. 

 
Artigo 34.º 

(Competências) 
 

Para além de outras competências que venham a ser atribuídas pelo Diretor compete, de 
um modo geral, ao coordenador de estabelecimento: 

a) – Coordenar as atividades educativas da Escola Básica n.º 1 de Olhão, 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. 
 

Artigo 35.º 
(Designação e mandato) 

 
1. O coordenador de estabelecimento é designado pelo Diretor. 
2. O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos, e 

cessa com o mandato do Diretor. 
3. O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado, a todo o tempo, por 

despacho fundamentado do Diretor. 
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SUBCAPÍTULO III 
 

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 
 
 
 
Nos termos da legislação em vigor e tendo em vista o desenvolvimento do Projeto 
Educativo do Agrupamento, no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do percurso 
escolar dos alunos na perspectiva da promoção da qualidade educativa, constituem-se as 
seguintes estruturas de orientação educativa que colaboram com o Conselho Pedagógico e 
o com o Diretor: 
 
 
 Os Departamentos Curriculares; 
 Os Conselhos de Turma; 
 Os Conselhos de Diretores de Turma; 
 A Coordenação de Ciclos; 
 

 

 

 

 

 
SECÇÃO I 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 

 

 

 

Artigo 36.º 
(Definição e Composição) 

 
 

1. O Departamento Curricular é uma estrutura de orientação educativa, ao qual pertencem 
todos docentes da educação pré-escolar, todos os docentes do 1.º ciclo do ensino básico 
e os docentes das disciplinas/áreas disciplinares afins, dos 2.º e 3.º ciclos de ensino, e 
que visa sobretudo assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo. 

2. Cada Departamento Curricular do Ensino Básico tem um coordenador que conta com a 
colaboração de um ou mais Delegados de Disciplina/Ano de Escolaridade, bem como 
do(s) Diretor(es) de instalações adstritos às diferentes disciplinas/áreas disciplinares 
conforme o nº 3 deste artigo. 

3. Os Departamentos Curriculares têm a seguinte composição: 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA – OLHÃO 
 

 

32 REGULAMENTO INTERNO – ALTERAÇÕES APROVADAS EM REUNIÃO 
 DE CONSELHO GERAL REALIZADA EM 05.ABRIL.2019 

DEPARTAMENTOS 
CURRICULARES 

N.º de 
Coorde-
nadores 

ANO DE ESCOLARIDADE / 
DISCIPLINAS 

N.º de 
Delegados de Ano / 
Disciplina / Área 

Educação Pré-Escolar 1   

1.º Ciclo 1 
1.º Ano 
2.º Ano 
3.º Ano 
4.º Ano 

2 

Línguas  1 

- Português 2º ciclo 
- Português 3º ciclo 
- Inglês 2º ciclo 
- Inglês 3º ciclo 
- Francês 3º ciclo/Espanhol 3.º ciclo 

5 

Ciências Sociais e 
Humanas  

1 
 

- História Geografia Portugal 
- História 
- Geografia 

3 

Matemática e Ciências 
Experimentais 1 

- Matemática 2º ciclo 
- Matemática 3º ciclo 
- Ciências da Natureza 2º ciclo 
- Ciências Naturais 3º ciclo 
- Físico-Química 
- Informática 

6 

Expressões  1 

- Artes Visuais e Educação Tecnológica 
- Educação Visual 
- Educação Musical/Música 
- Educação Física 
 

5 

Educação Especial 1   
 
4. As disciplinas ou áreas disciplinares que não tenham um grupo de recrutamento serão 

integradas nos departamentos curriculares com disciplinas afins. 
5. O número de Delegados de Disciplina/Área, poderá ser alterado com a inclusão de 

novas disciplinas ou áreas. 
6. Para além do número de Delegados de Ano / Disciplina / Área definido no quadro 

apresentado no ponto 3 do presente artigo, sempre que, no 1.º ciclo, bem como nos 2.º 
e 3.º ciclos, um determinado ano de escolaridade ou disciplina tenha três ou mais 
turmas, poderá haver lugar à designação de um Delegado de Ano / Disciplina / Área. 

7. As horas de redução a atribuir aos Coordenadores de Departamento e aos Delegados de 
Ano / Disciplina / Área serão definidas, anualmente, por despacho do Diretor, ouvido o 
Conselho Pedagógico e de acordo com a legislação em vigor. 

8. Aos Delegados de Disciplina, poderá ser atribuída mais uma hora de redução, quando 
tiverem a seu cargo instalações específicas. 

9. O Coordenador de Departamento deverá, preferencialmente, acumular o cargo de 
Delegado de Disciplina. 
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Artigo 37.º 
(Competências) 

 
1. Ao Departamento Curricular compete: 

a) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores/educadores 
do departamento, no domínio da implementação dos Planos Curriculares nas suas 
componentes disciplinares e não disciplinares, bem como de outras atividades 
educativas constantes do Projeto Educativo / Plano Anual de Atividades; 

b) Analisar e debater em articulação com outros níveis de educação e ensino e com 
outras escolas, questões relativas à adopção de modelos pedagógicos, de métodos 
de ensino e de avaliação, de materiais de ensino-aprendizagem e manuais escolares; 

c) Analisar a conveniência do agrupamento flexível de cargas horárias semanais para 
as diferentes disciplinas; 

d) Desenvolver, em conjugação com os Serviços de Psicologia e Orientação e os 
Diretores de turma, medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e 
avaliação dos alunos, visando contribuir para o sucesso educativo; 

e) Colaborar com os Diretores de turma na elaboração de programas específicos 
integrados nas atividades e medidas de Apoio Educativo; 

f) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, numa 
perspectiva de investigação-acção, de acordo com os recursos da Escola ou através 
da colaboração com outras escolas e entidades; 

g) Colaborar com o Conselho Pedagógico na concepção de programas e na apreciação 
de projetos; 

h) Colaborar na definição de objetivos mínimos, competências essenciais, bem como 
na elaboração de provas aferidas, no quadro do sistema de avaliação dos alunos do 
Ensino Básico; 

i) Propor o desenvolvimento de medidas no domínio da formação dos docentes do 
departamento, quer no âmbito da formação contínua quer no apoio aos que se 
encontram em formação inicial; 

j) Sugerir critérios para a atribuição de serviço docente e gestão de espaços e 
equipamentos; 

k) Elaborar e avaliar o Plano Anual de Atividades do Departamento, tendo em vista a 
concretização do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas. 

 
 

Artigo 38.º 
(Funcionamento) 

 
1. Cada Departamento deve elaborar e aprovar o seu Regimento Interno no prazo máximo 
de um mês, após o início de funções. 
2. Cada Departamento Curricular reúne ordinariamente uma vez por mês, devendo a 
convocatória ser feita com a antecedência mínima de 48 horas e afixada, no caso do 2.º e 
3.º ciclo, no expositor do respetivo departamento, existente na sala de professores. No caso 
da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, a convocatória deverá ser dada a conhecer na sala 
de atividades/aula de cada docente, pelo funcionário de serviço.  
3. Realizar-se-ão reuniões extraordinárias sempre que o coordenador/delegados de 
disciplina/ano de escolaridade o entenda necessário, a requerimento de um terço dos seus 
membros em efectividade de funções ou sempre que se justifique por imperativos de 
funcionamento/organização da Escola, devendo a convocatória, ser dada a conhecer, com a 
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antecedência mínima de 24 horas, pelo funcionário de serviço na sala de professores ou 
pelo do PBX.  
4. Antes de convocar as reuniões deve o coordenador/ delegados de disciplina/ano de 
escolaridade verificar se já existe alguma reunião convocando os docentes do 
departamento para o mesmo dia e hora pretendidos. 
5. Nas convocatórias deve sempre constar a respetiva ordem de trabalhos, o dia, a hora e 
o local da reunião.  
6. De todas as reuniões serão lavradas actas, devendo as sugestões/propostas ou os 
assuntos tratados cuja resolução ou encaminhamento sejam da competência do Diretor ser-
lhe, de imediato, comunicadas por escrito. 
7. As faltas às reuniões deverão ser comunicadas aos Serviços Administrativos pelo 
coordenador/ delegados de disciplina/ano de escolaridade de cada Departamento. 
 
 

 
Artigo 39.º 

(Eleição e mandato do coordenador e delegado de ano / disciplina / área ) 
 
1. O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma 
lista de três docentes, propostos pelo diretor para o exercício do cargo. 
2. Os delegados de disciplina/ano de escolaridade serão, igualmente, designados pelo 
Diretor de entre os docentes pertencentes ao Quadro de Agrupamento ou a docentes 
profissionalizados, cuja continuidade na Escola esteja garantida, considerando a sua 
competência pedagógica e científica, bem como a sua capacidade de relacionamento e 
liderança. 
3. O mandato do coordenador e do delegado de ano / disciplina / área tem a duração de 
quatro anos, podendo, contudo, cessar a todo o tempo por decisão do Diretor, ouvido o 
Conselho Pedagógico, a pedido do interessado por razões justificadas ou mediante 
proposta fundamentada de, pelo menos, dois terços dos membros do Departamento 
Curricular. 
4. Quando se verificar a interrupção do mandato, o substituto do coordenador ou do 
delegado de ano / disciplina / área, ao ser designado pelo Diretor, terá um mandato 
correspondente ao tempo que falta cumprir, sem prejuízo do disposto no número anterior. 
 
 
 

Artigo 40.º 
(Competências do coordenador) 

 
1. Compete ao coordenador de Departamento Curricular: 

a) Convocar reuniões ordinárias ou extraordinárias das disciplinas/áreas disciplinares 
que integram o Departamento; 

b) Reunir com os delegados de disciplina/ano de escolaridade do Departamento 
sempre que considere necessário; 

c) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e proceder ao 
acompanhamento e avaliação da execução das deliberações e recomendações do 
Departamento e do Conselho Pedagógico; 

d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respetivo 
Departamento; 
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e) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de orientação 
educativa nos domínios curriculares e na análise e desenvolvimento de medidas de 
orientação pedagógica; 

f) Assegurar o acompanhamento e supervisão da prática letiva; 
g) Promover a articulação do Departamento com os Serviços Especializados de Apoio 

Educativo, nomeadamente nos apoios e complementos educativos e nas 
modalidades especiais de educação escolar; 

h) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas de agrupamentos flexíveis de 
tempos letivo s semanais para as diferentes disciplinas; 

i) Assegurar a participação do Departamento na elaboração, desenvolvimento e 
avaliação do Projeto Educativo da Escola, bem como do Plano Anual de Atividades 
e do Regulamento Interno; 

j) Estimular a cooperação com outras escolas da região no que se refere à partilha de 
recursos e à dinamização de projetos de inovação pedagógica; 

k) Promover a articulação didáctico-pedagógica entre os diferentes níveis de ensino 
nos domínios/áreas/disciplinares/atividades de enriquecimento curricular 
abrangidas pelos respetivos departamentos; 

l) Promover a articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos 
professores do Departamento; 

m) Colaborar, com as estruturas de formação contínua, na identificação das 
necessidades de formação dos professores do Departamento; 

n) Propor ao Conselho Pedagógico, ouvidos os elementos do Departamento, a 
designação dos professores responsáveis pelo acompanhamento da 
profissionalização em serviço, dos orientadores de prática pedagógica das 
licenciaturas em ensino e do ramo de formação educacional, bem como dos 
professores cooperantes na formação inicial; 

o) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas para o Plano de Formação e de 
Actualização dos professores de Departamento; 

p) Assegurar a articulação dos conselhos de ano/disciplina/área disciplinar com o 
Conselho Pedagógico e o Diretor, no que se refere à avaliação do desempenho 
global dos docentes do Departamento; 

q) Propor ao Diretor, de entre os professores do Departamento, quem deve assumir a 
Direção de instalações próprias ou adstritas às disciplinas/áreas disciplinares que o 
compõem; 

r) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas de critérios gerais no domínio da 
avaliação dos alunos;  

s) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de experiências de inovação 
pedagógica e de formação no âmbito da Escola e em articulação com os Centros de 
Formação, a DREAlg, o Instituto de Inovação Educacional ou outras instituições 
vocacionadas para a formação e investigação; 

t) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas de criação de disciplinas/áreas 
disciplinares de conteúdo local e regional, bem como as respetivas estruturas 
programáticas, sugeridas pelos professores do Departamento; 

u) Entregar ao Diretor, nos prazos definidos por lei, a relação dos manuais escolares 
adoptados pelos conselhos de disciplina/áreas disciplinares que integram o 
Departamento; 

v) Definir, de entre os manuais adoptados quais os passíveis de reutilização; 
w) Promover a avaliação das atividades do Departamento e apresentar ao Diretor, até 

quinze de Julho de cada ano, um relatório síntese das atividades desenvolvidas; 
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  z) Dar parecer, sobre matérias inseridas no âmbito das suas funções, sempre que 
solicitado pelo Diretor. 

 
 
 

Artigo 41.º 
(Competências do delegado de ano / disciplina / área) 

 
1. Compete ao(s) delegado(s) de ano / disciplina / área de Departamento Curricular: 

a) Apoiar o respetivo coordenador em todas as questões específicas da respetiva 
disciplina/área disciplinar; 

b) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias de ano/disciplina/área disciplinar, 
de acordo, respetivamente, com o estipulado no nº2 e 3 do artigo 38º deste 
Capítulo; 

c) Cumprir as normas estipuladas no nº 4, 5, 6 e 7 do artigo 38º deste Capítulo; 
d) Transmitir ao coordenador de Departamento curricular as informações dos 

conselhos de ano/disciplina/área disciplinar; 
e) Transmitir aos docentes do conselho de ano/disciplina/área disciplinar as directivas 

pedagógicas recebidas, quer do coordenador de Departamento Curricular quer do 
Diretor; 

f) Coordenar e orientar a acção pedagógica de todos os professores de 
ano/disciplina/área disciplinar; 

g) Dinamizar a planificação das atividades escolares e a actualização científica e 
pedagógica dos docentes que integram o conselho de ano/disciplina/área 
disciplinar; 

h) Verificar da adequação dos conteúdos de ano/disciplina/área disciplinar nos 
projetos e nos Planos Educativos Individuais dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais; 

i) Requisitar os materiais e equipamentos solicitados pelos docentes de 
ano/disciplina/área disciplinar a fim de serem adquiridos se houver disponibilidade 
financeira; 

j) Providenciar a reparação ou substituição dos equipamentos e/ou materiais 
danificados específicos da disciplina/área disciplinar em que não exista Diretor de 
instalações; 

k) Entregar ao coordenador de Departamento, até vinte de Junho de cada ano, um 
relatório síntese das atividades desenvolvidas; 

l) Proceder anualmente à actualização do inventário dos materiais e/ou equipamentos 
específicos da disciplina/área disciplinar em que não exista Diretor de instalações e 
entregar ao Diretor, bem como ao Diretor de departamento, até quinze de Julho, 
fotocópia do respetivo inventário; 

 
SECÇÃO II 

CONSELHO DE TURMA 

 
 

Artigo 42.º 
(Definição e composição) 

 
1. O Conselho de Turma é uma estrutura de orientação educativa dos 2.º e 3.º ciclos que 

visa contribuir para a melhoria das condições de aprendizagem dos alunos e promover 
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a articulação Escola-Família, através do acompanhamento e avaliação das atividades 
desenvolvidas ou a desenvolver. 

2. Os Conselhos de Turma são constituídos pelos professores da turma, pelo delegado ou 
sub-delegado dos alunos, por um representante dos pais e encarregados de educação 
dos alunos da turma e por um representante dos Serviços Especializados de Apoio 
Educativo, sempre que necessário. 

3. Nos Conselhos de Turma destinados à avaliação sumativa dos alunos, apenas 
participam os professores e quando necessário, o representante dos Serviços 
Especializados de Apoio Educativo e o coordenador do ciclo. 

4. O Conselho de Turma Disciplinar é presidido pelo Diretor e tem a seguinte 
composição: 
a) Professores da turma; 
b) Delegado ou subdelegado da turma, no caso de alunos do 3º ciclo; 
c) Representante dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma; 
d) Técnico especializado dos Serviços de Psicologia e Orientação da Escola, sempre 

que convocado pelo Diretor. 
 
 

Artigo 43.º 
(Funcionamento) 

 
1. As reuniões dos Conselhos de Turma são convocadas pelo Diretor sempre que o 

julgar necessário ou por proposta do Diretor de turma. 
2. As reuniões do Conselho de Turma por motivos de procedimento disciplinar 

realizam-se dois dias úteis após recebido o relatório do instrutor do processo e são 
presididas pelo Diretor. 

3. As convocatórias das reuniões são feitas com a antecedência mínima de 48 horas e 
são afixadas no expositor da sala de professores. 

4. As reuniões com caráter de urgência são convocadas com pelo menos 24 horas de 
antecedência. As convocatórias são afixadas no expositor da sala de professores e 
dado conhecimento personalizado pelo funcionário de serviço na sala dos 
professores ou do PBX.  

5. As convocatórias têm que mencionar, a ordem de trabalhos, o dia, a hora e o local 
da reunião. 

6. De todas as reuniões são elaboradas actas que são entregues no Diretor e têm que 
conter a síntese do que foi tratado, decidido ou proposto. 

7. As faltas às reuniões são comunicadas pelo Diretor de turma aos Serviços de 
Administração Escolar. 

 
 

Artigo 44.º 
(Competências) 

 
1. Ao Conselho de Turma compete: 

a) Detectar dificuldades, ritmos de aprendizagem, e outras necessidades dos alunos, 
colaborando com os Serviços Especializados de Apoio Educativo existentes na 
Escola nos domínios psicológico e sócio-educativo; 

b) Elaborar o Projeto Curricular de Turma; 
c) Assegurar o desenvolvimento do Plano Curricular aplicável aos alunos da turma, de 

forma integrada e numa perspectiva de articulação interdisciplinar; 
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d) Assegurar o desenvolvimento de projetos de caráter interdisciplinar, de acordo com 
o Projeto Educativo da Escola; 

e) Planificar, acompanhar e avaliar os projetos interdisciplinares, de acordo com o 
Projeto Curricular de Turma e em articulação com os departamentos curriculares; 

f) Propor atividades de enriquecimento curricular para os alunos de acordo com as 
suas necessidades específicas; 

g) Promover acções que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de 
educação no acompanhamento das atividades propostas para o aluno ou para a 
turma; 

h) Analisar situações de insucesso ou de caráter disciplinar ocorridas com os alunos da 
turma, propondo medidas de apoio e complemento educativo, de enriquecimento 
curricular ou de caráter disciplinar; 

i) Avaliar os alunos, de acordo com os objetivos curriculares, as competências 
específicas e transversais e os critérios definidos pelo Conselho Pedagógico; 

j) Elaborar os relatórios de retenção repetida e respetivos Planos de Apoio Educativo, 
bem como encaminhamento para um plano de acompanhamento, PCA ou CEF; 

 
 

Artigo 45.º 
(Diretor de turma) 

 
1. O Diretor de turma é o professor, designado pelo Diretor, para coordenar o 

desenvolvimento do plano de trabalho da turma, devendo ser preferencialmente um 
professor profissionalizado, com capacidade de relacionamento e conhecedor do meio 
envolvente e, sempre que possível, pertencente ao quadro do Agrupamento de Escolas. 

2. Os Diretores de turma têm direito a uma redução da componente lectiva de acordo com 
a distribuição do crédito global de horas anual proposta pelo Diretor nos termos da lei. 

3. Ao Diretor de turma compete: 
a) Manter informados os pais e encarregados de educação sobre todos os aspectos que 

se relacionem com o percurso escolar dos seus educandos; 
b) Solicitar o acompanhamento dos pais e encarregados de educação dos alunos nas 

atividades educativas/formativas desenvolvidas pela Escola; 
c) Diligenciar para que os pais e encarregados de educação participem activamente 

em todas as estruturas nas quais tem assento legal; 
d) Presidir às reuniões do conselho de turma; 
e) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores da turma a informação necessária à adequada orientação educativa; 
f) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar 

e educativa, mantendo informados os alunos e os respetivos encarregados de 
educação; 

g) Actualizar o Processo Individual do aluno, registando informações relativas ao 
percurso escolar, comportamentos meritórios, infrações e medidas disciplinares 
aplicadas e respetivos efeitos ou outras informações consideradas relevantes; 

h) Apreciar participações de caráter disciplinar, aplicar de imediato a medida 
disciplinar que considere adequada de acordo com a sua competência ou 
encaminhá-las para o Diretor quando se trate de participação sobre comportamento 
qualificado de grave ou muito grave; 

i) Proceder ao acompanhamento do aluno, na execução da medida correctiva ou 
disciplinar sancionatória a que o mesmo foi sujeito, devendo articular a sua 
actuação com os pais e encarregados de educação e com os professores da turma; 
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j) Elaborar relatório das atividades propostas na alínea anterior, onde conste o modo 
como as mesmas foram executadas e os efeitos pedagógicos da medida; 

k) Envolver os alunos no processo de avaliação, solicitando no final de cada ano, o 
preenchimento das respetivas fichas de auto-avaliação; 

l) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o 
seu caráter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a participação dos 
outros intervenientes na avaliação; 

m) Coordenar a elaboração/avaliação dos Planos de Recuperação e de 
acompanhamento para os alunos em risco de primeira retenção ou em risco de 
retenção repetida; 

n) Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio educativo 
personalizadas e proceder à respetiva avaliação; 

o) Coordenar a elaboração do Relatório de retenção repetida decorrente da avaliação 
sumativa do terceiro período; 

p) Garantir o conhecimento das propostas constantes do respetivo Relatório retenção 
repetida e o acordo prévio do encarregado de educação do aluno; 

q) Apresentar ao coordenador de ciclo, até trinta de Junho de cada ano, o relatório de 
avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito da respetiva Direção de turma. 

 
 

SECÇÃO III 

CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

 
 

Artigo 46.º 
(Definição e composição) 

 
1. O conselho de Diretores de turma é uma estrutura de orientação educativa que tem por 

objetivos coordenar pedagogicamente as atividades a desenvolver pelos conselhos de 
turmas de cada ciclo e promover a articulação das atividades de cada ano e das várias 
turmas. 

2. O conselho de Diretores de turma é constituído pelo conjunto dos Diretores de turma 
de cada um dos ciclos, sendo presididos pelo coordenador de cada ciclo ou, em 
situações consideradas necessárias, pelo Diretor. 

3.  
Artigo 47.º 

(Funcionamento) 
 
1. As reuniões são convocadas pelos respetivos coordenadores ou pelo Diretor. 
2. O Conselho de Diretores de turma do 2º e 3º ciclos poderão reunir conjuntamente ou 

em separado, conforme os assuntos a tratar. 
3. O Conselho de Diretores de turma reúne ordinariamente duas vezes por período e 

extraordinariamente sempre que os coordenadores e/ou o Diretor o entendam por 
necessário ou a pedido de um terço dos Diretores de turma. 

4. A convocatória das reuniões ordinárias é feita com a antecedência mínima de 48 horas 
e afixadas na sala de professores. 

5. As reuniões extraordinárias são convocadas com pelo menos 24 horas de antecedência. 
As convocatórias são afixadas no expositor da sala de professores e dado conhecimento 
personalizado pelo funcionário de serviço na sala de professores ou do PBX; 
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6. A convocatória, para além da ordem de trabalhos, deve fazer referência ao local, dia e 
hora da reunião; 

7. De todas as reuniões são elaboradas actas, uma por cada um dos ciclos contendo a 
síntese do que foi tratado, decidido ou proposto e entregues no Diretor; 

8. Sempre que o Conselho de Diretores de Turma dos 2.º e 3.º ciclos reúna 
conjuntamente, será elaborada apenas uma acta; 

9. As faltas às reuniões são comunicadas pelos coordenadores de ciclo aos Serviços de 
Administração Escolar. 

 
Artigo 48.º 

(Competências) 
 
1. Ao conselho de Diretores de turma compete: 

a) Aprovar, no início de cada ano letivo , o seu regimento; 
b) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as 

orientações do Conselho Pedagógico; 
c) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 
d) Colaborar com o Conselho Pedagógico na concepção de programas e na apreciação 

de projetos para a concretização do Projeto Educativo; 
e) Colaborar com os Serviços Especializados de Apoio Educativo no desenvolvimento 

de medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, 
com dificuldades específicas de aprendizagem; 

f) Identificar necessidades de formação no âmbito da Direção de turma; 
g) Propor ao Diretor /Conselho Pedagógico a realização de acções de formação no 

domínio da orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas; 
h) Sugerir e aprovar documentos considerados necessários ao bom funcionamento dos 

conselhos de turma. 
 

SUBCAPÍTULO IV 
OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA 

 
SECÇÃO I 

COORDENAÇÃO DE CICLOS 

 
Artigo 49º 
(Definição) 

 
A coordenação de ciclos é exercida por dois coordenadores, sendo um do 2º ciclo e outro 
do 3º ciclo, aos quais incumbe planificar de uma forma articulada todas as atividades a 
desenvolver anualmente no cumprimento das respetivas competências, em articulação com 
o Diretor/Conselho Pedagógico. 
 

Artigo 50º 
(Coordenador de ciclo) 

 
1. O coordenador de ciclo é um professor designado pelo Diretor, de entre os professores 

Diretores de turma, devendo preferencialmente pertencer ao Quadro de Agrupamento 
ou profissionalizado; 

2. O coordenador de ciclo tem um mandato de quatro anos; 
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3. Os coordenadores de ciclo têm direito, a uma redução da componente lectiva de acordo 
com o número de turmas do respetivo ciclo e com a distribuição do crédito global de 
horas anual proposta pelo Diretor nos termos da lei. 
 
 

Artigo 51º 
(Competências do Coordenador de Ciclo) 

 
1. No âmbito do ciclo que coordena compete ao coordenador: 

a) Assegurar a articulação das atividades/projetos nas diferentes turmas; 
b) Colaborar com os Diretores de turma e com os Serviços de Apoio existentes na 

Escola na elaboração de estratégias pedagógicas; 
c) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos Diretores de turma 

e pelos departamentos curriculares, nomeadamente no que se refere à elaboração e 
aplicação de programas específicos integrados nas medidas de apoio educativo; 

d) Divulgar, junto dos Diretores de turma, toda a informação necessária ao adequado 
desenvolvimento das suas funções; 

e) Apreciar as propostas dos conselhos de turma e submete-las ao Conselho 
Pedagógico; 

f) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a 
atividades de complemento curricular; 

g) Planificar, em colaboração com o conselho de Diretores de turma, as atividades a 
desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação; 

h) Apresentar ao Diretor, até 15 de Junho de cada ano, um relatório de avaliação das 
atividades desenvolvidas; 

i) Apresentar ao Conselho Pedagógico informação estatística sobre as avaliações de 
final de período por curso/ano/turma, bem como outros relatórios solicitados pelo 
Conselho Pedagógico ou pelo Diretor. 

 
 

SECÇÃO II 

COORDENAÇÃO DAS OFERTAS EDUCATIVAS/FORMATIVAS DIFERENCIADAS 

 
Artigo 52º 
(Definição) 

 
A coordenação das ofertas educativas/formativas diferenciadas é exercida por um 
coordenador, a quem incumbe planificar de uma forma articulada todas as atividades a 
desenvolver anualmente no cumprimento das respetivas competências, em articulação com 
o Diretor/Conselho Pedagógico. 
  
 
 

Artigo 53º 
(Coordenador das Ofertas Educativas/Formativas Diferenciadas) 

 
1. De entre os docentes que leccionam as turmas de CEF e PCA, será designado um 

coordenador que assumirá as funções de coordenação das ofertas educativas/formativas 
diferenciadas; 
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2. O coordenador das ofertas educativas/formativas diferenciadas será nomeado pelo 
Diretor, caso este considere que tal nomeação se justifique, tendo em conta a 
necessidade de articulação entre as diferentes turmas de  CEF e PCA em 
funcionamento no Agrupamento de Escolas; 

3. Caso venha a ser nomeado, o coordenador das ofertas educativas/formativas 
diferenciadas terá um mandato de dois anos; 

4. O coordenador das ofertas educativas/formativas diferenciadas terá direito, a uma 
redução da componente lectiva de acordo com o número de turmas de percursos 
educativos diferenciados e com a distribuição do crédito global de horas anual proposta 
pelo Diretor nos termos da lei. 
 

Artigo 54º  
(Competências do Coordenador das Ofertas Educativas/Formativas 

Diferenciadas) 
 

1. No âmbito das suas funções compete ao coordenador: 
a) Assegurar a articulação das atividades/projetos nas diferentes turmas de Percursos 

Curriculares Alternativos, Cursos de Educação e Formação, Cursos de Educação e 
Formação de Adultos; 

b) Coordenar a elaboração dos projetos pedagógicos e financeiros nos âmbito das 
Ofertas Educativas/Formativas Diferenciadas; 

c) Propor ao Diretor a designação de subcoordenadores responsáveis por cada uma 
das diferentes ofertas educativas/formativas diferenciadas que integram esta 
Coordenação; 

d) Apresentar ao Diretor, até trinta de Junho de cada ano, um relatório de avaliação 
das atividades desenvolvidas. 

 
 

SUBCAPÍTULO V 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 

 
 
 

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo destinam-se a promover a existência de 
condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua 
atividade com as Estruturas de Orientação Educativa. 
O Agrupamento de Escolas dispõe dos seguintes Serviços Especializados de Apoio 
Educativo: 
 -Serviços de Psicologia e Orientação (SPO); 
 - Apoio Educativo Especializado (AEE); 
  

 
SECÇÃO I  

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 
 

Artigo 55º  
(Definição) 

 
1. O Serviço de Psicologia e Orientação constitui uma unidade especializada de apoio 
sócio - educativo, integrada na rede escolar, cujo quadro de afectação, localiza-se na escola 
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sede do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria e tem como restante área de influência a 
Escola Básica n.º1 de Olhão e a Escola Básica 2/3 José Carlos da Maia. 
 
 

Artigo 56.º 
(Competências funcionais) 

 
No âmbito deste serviço, o psicólogo desempenha funções de apoio sócio-educativo, em 
especial as cometidas pela legislação em vigor, competindo-lhe, designadamente: 
1. Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua 

identidade pessoal; 
2.  Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação 

educativa para o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; 
3. Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos 

alunos (problemas de desenvolvimento, problemas comportamentais, dificuldades de 
aprendizagem), promovendo a cooperação dos professores, pessoal não docente, pais e 
encarregados de educação, em articulação com recursos da escola (outras estruturas de 
apoio sócio-educativo) e da comunidade (serviços de saúde, segurança social e outros); 

4. Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e, tendo em vista a elaboração de 
Relatórios Técnico Pedagógicos e colaborar no acompanhamento da concretização dos 
Programas Educativos Individuais; 

5. Conceber e desenvolver programas e acções de aconselhamento pessoal e vocacional a 
nível individual ou de grupo; 

6. No que respeita aos cursos de educação e formação tutelados pelo Ministério da 
Educação, cabe ao S.P.O., desenvolver junto dos candidatos aos referidos cursos o 
processo de orientação escolar e profissional. Dentro deste âmbito, cabe também ao 
S.P.O, colaborar na organização dos cursos, na definição e aplicação de estratégias 
psicopedagógicas e de apoio ao desenvolvimento das atividades dos cursos e na 
elaboração e execução de programas de desenvolvimento adequados às necessidades 
dos jovens abrangidos por esta oferta formativa. 

7. Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim de 
propor as medidas educativas adequadas. 
8. Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em 
acções de formação de pessoal docente e não docente, com especial incidência nas 
modalidades de formação centradas na escola; 
9. Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, concepção e 
planeamento de medidas que visem a melhoria do sistema educativo; 
10. Colaborar com os órgãos de Direção,  administração e gestão da escola ou das escolas 
onde exerce funções. 
 
 
 

Artigo 57º 
(Funcionamento) 

 
1. O Serviço de Psicologia e Orientação que desenvolve a sua acção na área de 
influência referida no artigo 59º, desta Secção, têm sede nesta Escola, em gabinete próprio, 
numa sala anexa ao gabinete do Diretor;  
2. O Psicólogo responsável pelo serviço elaborará, no início de cada ano letivo , o seu 
Plano Anual de Atividades, a fim de ser aprovado pelo Conselho Pedagógico da Escola 
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Sede e integrado no respetivo Plano Anual de Atividades, sendo comunicado às restantes 
escolas da área de influência. 
3. No final de cada período, o Psicólogo apresentará ao Diretor da Escola Sede um 
relatório das atividades desenvolvidas, sendo este comunicado às restantes escolas da área 
de influência.  
4. Os pedidos de encaminhamento dos alunos para este Serviço, são feitos em 
impressos próprios, existindo um específico no Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria e 
outro na E.B 2/3 José Carlos da Maia. Os encaminhamentos são conduzidos através do 
Diretor, Grupo Disciplinar de Educação Especial, Diretores de Turma e Professores 
Titulares de Turma no 1.º Ciclo. 
5. As reuniões convocadas pela Escola sede do S.P.O, são consideradas atividades 
prioritárias de serviço, pelo que nas horas agendadas para a realização das mesmas, o 
Técnico de Psicologia fica dispensado das atividades nas escolas da área de influência, 
devendo informar os respetivos Diretores. 
 
 

SECÇÃO II 

APOIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO 

 
Artigo 58.º  

(Definição e âmbito) 
 
1. A Educação Especial tem como objectivo a inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção da 
igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 
uma adequada formação para a vida profissional e para a transição da escola para o 
emprego, de crianças e jovens com necessidades educativas especiais;  

2. O grupo de referência, de atendimento destes serviços, é constituído pelas crianças e 
jovens com limitações significativas ao nível da atividade e participação num ou mais 
domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter 
permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 
aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 
participação social. 

Artigo 59º 
(Competências) 

 
1. Promover o processo de avaliação de casos referenciados com recurso à 

Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) nas componentes de 
participação e Ambiente; 

2. Consubstanciar a sua actuação no Programa Educativo Individual e Plano 
Individual de Transição; 

3. Facultar apoio educativo especializado referente a: 
3.1 Áreas curriculares específicas (Braille, orientação e mobilidade, treino de visão, 

e atividade motora adaptada); 
3.2 Estimulação precoce; 
3.3 Promoção de competências essenciais para acesso ao currículo;  
3.4 Reeducação da leitura e escrita; 
3.5 Meios de comunicação alternativa; 
3.6 Desenvolvimento da expressão oral, escrita e cálculo ao nível funcional; 
3.7 Controlo comportamental; 
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3.8 Desenvolvimento da autonomia pessoal e social. 
4. Elaborar e utilizar materiais adaptados e tecnologias de apoio; 
5. Orientar e acompanhar os currículos específicos individuais e planos de transição 

para a vida pós-escolar; 
6. Promover a articulação e apoio à família; 
7. Promover a articulação com os serviços da comunidade através de processos de 

cooperação e parceria (Entidades públicas e privadas ligadas aos sectores da 
Educação, Saúde, Assistência Social, Formação Profissional e Emprego); 

8. Organizar, orientar e acompanhar os Projetos de Outras Respostas Educativas – 
Currículo Funcional (ORE-CF);  

9. Exercer a sua atividade em inter-relação com os outros agentes educativos de forma 
a contribuir para a prossecução dos princípios da escola inclusiva (SPO, docentes 
do ensino regular, Diretor, assistentes técnicos e assistentes operacionais). 

 
 

Artigo 60º 
(Funcionamento) 

 
1. O apoio educativo especializado na educação pré-escolar e 1º ciclo é exercido nas 

salas de aula e anexos do Jardim de Infância/Escola Básica nº1. 
2. O apoio educativo especializado no 2º e 3º ciclo funciona em três salas (sala nº 5 A, 

sala nº 5 B e Gabinete de Apoio Especializado). 
3. O horário dos docentes é de 22 horas lectivas sendo a componente não lectiva 

constituída preferencialmente pelo exercício de cargos e outras atividades no 
âmbito da especificidade das suas funções. 

4. O horário dos docentes poderá ser sujeito a alterações em conformidade com as 
necessidades educativas dos alunos. 

5.  Os pedidos de apoio devem ser formulados através de Ficha de Referenciação 
entregues ao Diretor que os encaminhará para os serviços especializados de apoio 
educativo (Educação Especial e Serviços de Psicologia e Orientação). 

6. Os processos referenciados devem ser analisados em reunião marcada para o efeito 
em que devem estar presentes a Coordenadora e professor(a) de Educação Especial, 
a Psicóloga do SPO, nos casos do ensino regular, ao docente titular de turma / 
grupo ou ao Diretor de turma e outros elementos sempre se justifique. 

 
 

SUBSECÇÃO I 

PROJETO DE OUTRAS RESPOSTAS EDUCATIVAS / CURRÍCULO FUNCIONAL 
 

 

O Projeto Outras Respostas Educativas/Currículo Funcional (ORE/CF) promove a 
educação integrada de alunos com necessidades educativas especiais de caráter 
permanente, durante o período de escolaridade obrigatória, numa perspectiva funcional. 
 
 

Artigo 61º 
(Público alvo) 

 
Os alunos a integrar no Projeto referido no artigo anterior, serão alunos que apresentam 
limitações graves ao nível das funções mentais ou com multideficiência. 
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Artigo 62º 

(Funcionamento) 
 

1. As atividades desenvolvem-se em blocos de 50 minutos. 
2. O horário de funcionamento é articulado com a frequência, por parte dos alunos, 

das áreas curriculares inscritas nos respetivos Programas Educativos Individuais 
(PEI). 

3. A frequência deste Projeto carece da carece da anuência dos Encarregados de 
Educação. 

4. As competências adquiridas devem constar no registo biográfico dos alunos em 
conformidade com a avaliação dos PEI. 

5. As atividades a frequentar por cada aluno (áreas curriculares regulares e 
funcionais), fazem  parte do seu horário semanal, não devendo exceder o número 
de horas de ocupação de um horário letivo  regular. 

6. Os alunos estão sujeitos ao regime geral de faltas.  
7. Compete ao professor/monitor responsável pela atividade, registar as faltas dos 

alunos e dar conhecimento ao respetivo Diretor de turma. 
8. Os alunos têm uma avaliação qualitativa, registada em fichas próprias e no relatório 

final do ano letivo . 
9. Os professores intervenientes no Projeto reúnem trimestralmente, ou sempre que se 

considere necessário, podendo participar outros elementos desde que convocados 
para o efeito. 

10. O coordenador do Projeto é nomeado, anualmente, pelo Diretor, competindo-lhe 
gerir todo o processo. 

11.  O coordenador do Projeto poderá usufruir de um crédito horário a definir 
anualmente pelo Diretor, nos termos da legislação em vigor. 

 
 
 

SECÇÃO III 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA 
 
 

Artigo 63º 
(Definição e âmbito) 

 
1. 1. O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família é um serviço especializado de apoio 

educativo que colabora com outros serviços e estruturas da Escola, apoiando alunos e 
suas famílias. 
a) Este serviço tem como principais áreas de intervenção: 
b) Prevenção e intervenção nas situações de abandono e absentismo escolar; 
c) Prevenção e intervenção nas situações de incivilidade, indisciplina e violência 

escolar / bullying; 
d) Intervenção e acompanhamento familiar. 

 
 

Artigo 64º 
(Público alvo) 

 
1. Este serviço destina-se a alunos que manifestem: 
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a) Absentismo ou efetivo abandono escolar; 
b) Dificuldades de integração sócio-escolar, nomeadamente relações interpessoais 

conflituosas, atos de violência, perturbações da personalidade e problemas 
comportamentais, que impeçam as aprendizagens e o seu desenvolvimento pessoal 
e social; 

c) Situações de vitimação provocadas pelos alunos referidos na alínea anterior; 
d) Outras situações de risco ou perigo. 

 
 

Artigo 65º 
(Competências) 

 
1. A este serviço compete diagnosticar e intervir sobre: 
a) Situações de retenções repetidas, de abandono, absentismo e risco de retenção; 
b) Casos de alunos consumidores de álcool, tabaco e substâncias ilícitas; 
c) Alunos com comportamentos violentos e distúrbios da personalidade; 
d) Alunos que apresentem fatores e comportamentos de risco ao nível da sexualidade; 
e) Alunos com problemas de socio-afetivos; 
f) Alunos pertencentes a famílias consideradas desestruturadas; 
g) Alunos sem acompanhamento familiar e entregues a si próprios; 
h) Grupos de pares dos alunos que apresentem comportamentos desviantes; 
i) As respetivas famílias dos alunos que apresentem as situações mencionadas nas 

alíneas anteriores; 
2. Analisar casos/situações problemáticas. 
3. Selecionar casos prioritários. 
4. Planificar anualmente as atividades a desenvolver. 
5. Reunir sempre que necessário com os elementos da comunidade escolar. 
6. Atender, apoiar/aconselhar/encaminhar os alunos, Diretores de turma e 

pais/encarregados de educação. 
7. Fazer acompanhamento tutorial. 
8. Organizar projetos/programas/ações de formação/sensibilização no âmbito das 

áreas de intervenção. 
9. Colaborar na elaboração/acompanhamento e avaliação dos projetos de turmas de 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA), bem como dos Cursos de Educação e 
Formação (CEF). 

10. Participar nas reuniões de avaliação das turmas das quais façam parte 
alunos acompanhados por este serviço ou quando o conselho de turma e/ou Direção 
julguem necessária a presença da equipa técnica do GAAF. 

11. Articular a sua atividade com os outros serviços especializados de apoio educativo. 
12. Colaborar, no âmbito das suas competências, com os coordenadores de ciclo. 
13. Elaborar processos/relatórios dos casos diagnosticados/apoiados. 
14. Apresentar à Direção, no final de cada período, um relatório de avaliação das 

atividades desenvolvidas. 
 

Artigo 66º 
(Composição) 

 
1. O GAAF é composto por dois técnicos com formação e/ou experiência nas áreas de 
promoção de competências pessoais e sociais, diagnóstico e desenvolvimento de 
competências parentais, desenvolvimento pessoal e social, relações interpessoais, 
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mediação de conflitos, educação sexual, planeamento familiar, Psicologia, Serviço Social, 
Educação Social, Sociologia, investigação social e saúde; 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

 
 
 
 

SUBCAPÍTULO I 
SERVIÇOS DE APOIO 

 
Artigo 1º 

(Definição dos Serviços de Apoio) 
 
 
1 - O Agrupamento de Escolas dispõe de um conjunto de serviços de apoio, destinados a 
proporcionar um melhor enquadramento e apoio a todos os utentes das Escolas, auxiliando, 
igualmente, o Diretor nas suas funções de gestão e administração. 
2 – Os serviços de apoio existentes na Escola são os seguintes: 
 

a) Serviços Administrativos 
b) Serviços de Apoio Social Escolar 
c) Serviços de Biblioteca 
d) Informática  
e) Portaria  
f) PBX 
g) Papelaria 
h) Reprografia 
i) Bufete 
j) Refeitório 
k) Sala de Convívio dos Alunos  
l) Pátios e Recreios    
m) Instalações Sanitárias   

 
 
 
 
 
 
 

Artigo 2º 
(Regulamento Específico dos Serviços de Apoio) 

 
1 – Os serviços de apoio existentes na Escola, possuem um Regulamento Específico que 
estabelece as respetivas normas de organização e funcionamento e cujo teor se encontra 
estabelecido no Anexo I ao presente Regulamento Interno e que dele faz parte integrante. 
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2 - O Regulamento Específico dos serviços de apoio existentes na Escola pode ser Objeto 
de alteração, total ou parcial, mediante proposta a aprovar pelo Diretor.  
 
 

 
SUBCAPÍTULO II 

INSTALAÇÕES 
 
 

Artigo 3º 
(Responsável por instalações específicas) 

 
1. O responsável pela Direção de Instalações é designado anualmente pelo Diretor, 

ouvidos os departamentos curriculares.  
2. É atribuída a responsabilidade das instalações específicas a um professor das seguintes 

disciplinas: 
a) Ciências da Natureza (2º Ciclo); 
b) Ciências Naturais (3º Ciclo); 
c) Físico-Química; 
d) Educação Visual e Tecnológica; 
e) Educação Visual e Educação Tecnológica; 
f) Educação Física; 
g) Educação Musical / Música; 
h) Informática / TIC. 

3. Poderá também ser atribuída a responsabilidade de outras instalações em disciplinas ou 
áreas específicas em função das necessidades. 

4. Ao professor que desempenhar este cargo, é atribuída uma ou duas horas de redução, 
de acordo com as funções, material e/ou equipamento a seu cargo e número de 
utilizadores.  

5. Compete ao responsável pelas instalações: 
a) Elaborar/reformular, no início de cada ano letivo , o regimento da 

sala/sector/serviço; 
b) Organizar e manter actualizado o inventário dos materiais e/ou equipamento 

existente nas instalações, zelar pela sua conservação e providenciar a reparação 
ou substituição de qualquer material e/ou equipamento que se danifique; 

c) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo 
material e/ou equipamento, ouvidos os professores da disciplina/área disciplinar e 
outros utentes; 

d) Informar o Diretor das faltas de materiais e/ou equipamento; 
e) Esclarecer o(s) funcionário(s) da sala/sector/serviço sobre as regras de utilização; 
f) Elaborar/reformular o regulamento de utilização das instalações; 
g) Criar grelhas/formulários/requisições de utilização de materiais, ferramentas, 

instrumentos e/ou equipamentos, necessárias para o bom funcionamento das 
salas/sectores/serviços; 

h) Propor e/ou promover atividades que rentabilizem os espaços; 
i) Proceder no final do ano letivo , à arrumação, limpeza e organização dos 

materiais existentes nos armários e arrecadações a seu cargo; 
j) Elaborar relatório, a entregar ao Diretor até 15 de Julho, contendo o inventário dos 

materiais e/ou equipamentos, com indicação do seu estado de conservação, 
balanço da utilização da sala/sector/serviço, necessidades e sugestões para o bom 
funcionamento/utilização/rentabilização no ano seguinte. 
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Artigo 4º 
(Regulamento Específico do funcionamento de instalações) 

 
1 – As instalações referidas nos números 2 e 3 do artigo anterior, à excepção da 
Informática, possuem um Regulamento Específico que estabelece as respetivas normas de 
organização e funcionamento e cujo teor se encontra estabelecido no Anexo II ao presente 
Regulamento Interno e que dele faz parte integrante. 
2 - O Regulamento Específico das instalações existentes na Escola pode ser Objeto de 
alteração, total ou parcial, mediante proposta a aprovar pelo Diretor.  

 
 

CAPÍTULO V 
DIREITOS E DEVERES 

 
SUBCAPÍTULO I - ALUNOS 

 
 

ALUNOS 
O Agrupamento de Escolas deverá criar condições para o desenvolvimento global e 
harmonioso da personalidade dos alunos, respeitando as suas diferenças, interesses, 
aptidões, capacidades e proporcionando a sua formação pessoal e social  
 

RESPONSABILIDADE DOS ALUNOS  
1 - Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de 
discernimento, pelos direitos e deveres que lhe são conferidos pelo Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar e pelo Regulamento Interno do Agrupamento e a demais legislação aplicável.  
2 - A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral do Estatuto do 
Aluno, do Regulamento Interno do Agrupamento, do património do mesmo, dos demais 
alunos, funcionários e professores.  
3 - Os alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes. 
 
 

SECÇÃO I – DIREITOS  
 

Artigo 1º 
(Direitos) 

 
1 - O direito à educação e a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e 
sucesso escolar compreende, sem prejuízo do disposto na Lei N.º51/2012 de 5 de setembro, 
os direitos dos alunos que a seguir se mencionam:  

a) Ser matriculado na escola nas condições definidas por lei;  
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, de forma a propiciar a 
realização de aprendizagens bem-sucedidas;  
c) Usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o seu 
pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua 
personalidade;  
c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;  
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d) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comunidade em 
que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser 
estimulado nesse sentido;  
e) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 
planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as 
que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade;  
f) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que 
lhe permitam superar ou compensar as carências de tipo sociofamiliar, económico ou 
cultural que dificultem o acesso à escola ou o processo de aprendizagem;  
g) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o 
mérito;  
h) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou 
às suas aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros 
serviços especializados;  
i) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem 
nas situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares.  
j) 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;  
k) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e 
moral;  
l) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 
ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares;  
m) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 
processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 
n) Ver preservado o direito de imagem.  
o) Participar, através dos seus representantes, nos Órgãos de Administração e Gestão do 
Agrupamento e na criação e execução do respetivo Projeto Educativo;  
p) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação 
no âmbito da escola, bem como ser eleito;  
q) 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;  
r) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos 
livres;  
s) Participar na elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento, conhecê-lo e ser 
informado, 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 de cada disciplina ou área 
disciplinar, e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre matrícula, abono de 
família e apoios socioeducativos, 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 do Agrupamento;  
t) Participar nas atividades do Agrupamento que lhes sejam dirigidas;  
u) Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e 
heteroavaliação;  
v) Beneficiar de apoios educativos adequados às suas necessidades educativas;  
w) Dispor do apoio do professor titular de turma/diretor de turma para resolução dos 
problemas inerentes à vida escolar; 
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Artigo 2º 
(Representação) 

1 - A representação dos alunos processa-se da seguinte forma: 
a) Os alunos podem reunir-se em assembleia geral alunos ou de associação de estudantes, 
podendo ainda ser representados, pelo delegado ou subdelegado de turma, nos termos da 
lei; 
b) A assembleia geral de alunos/delegados reúne ordinariamente uma vez por período, 
convocada pelo diretor e, extraordinariamente, sempre que for considerado oportuno e útil 
pelo diretor ou pela própria assembleia; 
c) A assembleia de alunos/delegados é convocada pelo diretor, a pedido de 1/3 dos alunos 
interessados, no assunto a discutir, em circunstâncias devidamente ponderadas à luz do 
Projeto Educativo do Agrupamento; 
d) As conclusões emanadas da assembleia devem ser dadas a conhecer aos órgãos de 
administração e gestão da escola e têm caráter indicativo; 
e) A assembleia de alunos/delegados tem o direito de solicitar ao diretor do agrupamento 
a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento 
da escola; 
f) O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões 
da turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem 
prejuízo do cumprimento das atividades letivas; 
g) O diretor de turma, por sua iniciativa ou por iniciativa dos alunos, pode solicitar a 
participação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma, 
na reunião referida no número anterior; 
h) As decisões tomadas nas reuniões referidas nas alíneas d) e e) comprometem todos os 
seus membros; 
i) Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nas estruturas do 
agrupamento 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, retidos em qualquer ano de escolaridade com 
excesso grave de faltas. Os alunos que ficaram retidos nos últimos dois anos não devem 
ser eleitos de modo a premiar os alunos com bom desempenho. 

2 - O delegado e o subdelegado de turma são eleitos pelos seus pares, no início de cada ano 
letivo, com a colaboração do respetivo diretor de turma, devendo respeitar o mencionado 
no ponto 5, do artigo 8º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro. 
3 – Deverá ser elaborada uma ata de eleição, através do preenchimento do respetivo 
impresso da escola, onde estará registado todo o processo.   

 
Artigo 3º 

(Direito à Participação) 
1 - Os alunos têm direito a ser representados por delegados e subdelegados da respetiva 
turma, os quais são eleitos no início do ano letivo, nas seguintes condições: 

a) Esta eleição deve realizar-se na presença do professor titular ou diretor de turma de 
turma; 
b) O processo eleitoral realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial; 
c) Os alunos eleitos para os cargos de delegado e subdelegado deverão obter uma maioria 
simples de votos (deve realizar-se uma segunda volta, na qual participarão apenas os 
alunos mais votados/empatados). 

2 - O delegado e/ou subdelegado terão direito à presença em reuniões de: 
a) Preparação de atividades constantes do plano anual do agrupamento; 
b) Conselhos de turma relacionados com o desenvolvimento de atividades do plano de 
atividades de turma; 
c) Conselho de turma para apreciação de matérias de natureza disciplinar, no 3º ciclo do 
ensino básico, desde que não detenham posição de interessados no procedimento; 
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d) Assembleias de alunos/delegados. 
3 - O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar reuniões de turma com o 
respetivo professor titular de turma/diretor de turma para apreciação de matérias 
relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo das atividades letivas e nas 
seguintes situações: 

a) Verificar-se matéria de justificado interesse geral da turma, que comprometa o normal 
desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem; 
b) Verificar-se proposta de sugestões/atividades que de forma fundamentada possam 
contribuir quer para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, quer para o 
desenvolvimento e formação integral cívica da globalidade dos alunos da turma; 
c) O pedido de reunião é apresentado ao professor titular de turma / diretor de turma com 
a respetiva ordem de trabalhos; 
d) A pedido dos alunos, o professor titular de turma ou diretor de turma pode solicitar a 
participação do representante dos pais/encarregados de educação dos alunos da turma, se 
a gravidade ou a importância da matéria a abordar assim o determinar. 

 
Artigo 4º 

(Delegado de Turma) 
1 - O delegado de turma é eleito entre os alunos da turma. 
2 - Compete ao delegado de turma: 

a) Representar a turma em reunião sempre que seja convocado; 
b) Reunir a assembleia de turma sempre que seja necessário, dando conhecimento 
antecipado ao professor titular de turma/diretor de turma; 
c) Colaborar com o diretor de turma /professor titular de turma no sentido de resolver 
problemas que eventualmente surjam;  
d) Colaborar com o diretor de turma /professor titular de turma na investigação de 
algumas das causas do insucesso escolar e/ou educativo dos alunos. 

3 - O delegado é apoiado nas suas tarefas por um subdelegado eleito.  
4 - O subdelegado colabora com o delegado e substitui-o na sua ausência. 

 
Artigo 5º 

(Assembleia de Delegados de Turma) 
1 - A Assembleia de delegados de turma é constituída por todos os delegados de turma. 
2 - O subdelegado de turma participará na assembleia em substituição do delegado, ou 
quando expressamente convocado. 
3 - A assembleia de delegados é convocada pelo diretor, por sua iniciativa ou a pedido de 
um mínimo de 2/3 dos seus membros, que apresentarão por escrito o motivo da reunião. 
4 - Na assembleia de delegados podem participar, além dos elementos discentes e diretor, 
outras pessoas cuja presença a assembleia e o diretor considerem oportuna. 

 
Artigo 6º 

(Associação de Estudantes) 
1 - A representação dos alunos pode ser feita ainda através da criação de uma associação de 
estudantes do agrupamento, exceto os que assim não desejem, devendo para tal apresentar 
uma declaração, conforme o previsto na lei. 
2. A direção da associação é eleita no 1.º trimestre de cada ano letivo, com um mandato de 
um ano. 
3. São livres de apresentar candidatura, todos os alunos que o desejem (com exceção dos 
casos mencionados no ponto 5, do artigo 8º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro), devendo 
para tal constituir uma lista para os vários órgãos da direção (mesa da assembleia geral de 
alunos, direção e conselho fiscal), de acordo com o disposto nos estatutos da associação. 
4. A associação de estudantes do Agrupamento rege-se pelos princípios básicos do 
movimento associativo e de acordo com os seus próprios estatutos. É seu dever defender os 
interesses de todos os seus associados, bem como participar nos vários aspetos da vida 
escolar, nomeadamente política educativa, órgãos de gestão escolar, entre outros previstos 
na Lei. 
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Artigo 7º 
(Quadros de Valor e de Excelência) 

1 - Os Quadros de Valor e de Excelência têm como objetivos o reconhecimento de aptidões 
e atitudes dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico que tenham evidenciado Valor e 
Excelência nos domínios cognitivo, pessoal e social. 
2 - Os Quadros de Excelência são organizados por anos de escolaridade, contemplando o 
conjunto das disciplinas curriculares e áreas curriculares não disciplinares e reconhecem o 
mérito dos alunos que relevem um desempenho cognitivo escolar Muito Bom ou Excelente. 
3 - São propostos para os Quadro de Excelência os alunos que cumulativamente satisfaçam 
as seguintes condições: 

No 1º ciclo: 
a) Obtenham uma média final situada dentro do intervalo de 4,30 a 5 valores. 
b) A média final referida na alínea anterior resulta da média ponderada obtida através da 
aplicação dos seguintes pressupostos: a existência de 7 áreas (Português, matemática, 
Estudo do Meio, Educação e Expressão Físico-Motora, Expressão Plástica, Expressão 
Dramática e Educação Musical) e atribuição de i, dos seguintes níveis de avaliação 
possível em cada área: Insuficiente = 1 ou 2; Suficiente = 3; Bom = 4 e Muito Bom = 5. 
c) Caso a média final de um aluno se situe nos valores de 4,28 ou 4,29, poderão os 
professores decidir pelo arredondamento por excesso à décima mais próxima, 
possibilitando a integração do aluno no Quadro de Excelência.  
d) Para a confirmação da média final ou igual serão ainda considerados critérios como a 
assiduidade e comportamento dos alunos.  
Nos 2º e 3º ciclos: 
a) Obtenham uma média final igual ou superior a 4,5 na avaliação sumativa do terceiro 
período; 
b) Obtenham níveis não inferiores a três a todas as disciplinas e menção de Satisfaz Bem 
na Área de Projeto; 

4 - Os Quadros de Valor são organizados por anos de escolaridade e reconhecem o mérito 
dos alunos que relevam comportamentos e/ou atitudes exemplares nos domínios pessoal e 
social, no meio escolar e/ou fora dele. 
5 - São propostos para os Quadros de Valor os alunos que cumulativamente satisfaçam as 
seguintes condições: 

a) Relevem atitudes/comportamentos exemplares de âmbito social e/ou comunitário que 
expressem Solidariedade, Respeito pelos outros e Altruísmo na Escola e/ou fora dela. 
b) Sejam assíduos e não tenham ultrapassado o número do limite de faltas injustificadas 
em nenhuma das disciplinas e áreas disciplinares e não disciplinares. 
c) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social.   

6 - Os níveis obtidos nas disciplinadas de Educação Moral e Religiosa Católica ou 
Evangélica não são contabilizados para o cálculo da média final. 
 
 
 
 
 

SECÇÃO II – DEVERES DOS ALUNOS 
 

Artigo 8º 
(Deveres) 

1 - Por forma, a fomentar a responsabilidade dos alunos enquanto elementos da 
Comunidade Educativa, são definidos, sem prejuízo do disposto na Lei N.º51/2012 de 5 de 
setembro, os seguintes deveres dos alunos:  

a) Ser portador da caderneta escolar e, no caso dos alunos do 2.º e 3.º ciclo, do cartão de 
estudante;  
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b) Aguardar pelo professor junto à entrada da sala imediatamente após o toque de entrada, 
e cumprir as orientações dos assistentes operacionais. Só pode abandonar o referido local 
após indicação da ausência do professor por um responsável da escola;  
c) Abandonar a sala de aula quando a aula terminar, sendo a sua permanência autorizada 
apenas quando esteja presente um professor ou um assistente;  
d) Realizar as atividades propostas pelo docente no âmbito da aplicação de uma medida 
disciplinar, contemplada no EAEE, que implique a sua retirada temporária, de local ou 
mesmo encaminhamento. 
e) Trazer diariamente o material necessário e indispensável à realização dos trabalhos 
escolares;  
f) Manter o caderno diário organizado e em dia;  
g) Entrar e sair da escola pelos locais de acesso definidos para o efeito;  
h) Não perturbar, através de barulho ou ações impróprias, o bom decorrer de qualquer 
atividades a decorrer no espaço escolar;  
i) Não usar ou solicitar a alguém, em qualquer espaço escolar, em especial na sala de aula, 
o uso de qualquer equipamento tecnológico de comunicação, captação de imagem ou 
som, armazenamento ou difusão dos mesmos; 
j) Justificar atempadamente os atrasos e/ou faltas às aulas;  
k) Alertar o pessoal não docente ou docente sempre que alguém manuseie objetos ou 
substâncias que possam pôr em risco a integridade física de qualquer elemento da 
Comunidade Escolar;  
l) Aguardar serenamente que seja atendido na sua vez em qualquer serviço das escolas do 
Agrupamento;  
m) Cumprir as regras estabelecidas para cada um dos serviços.  
n) Entregar a um funcionário todos os objetos perdidos e/ou encontrados no recinto 
escolar;  
o) Não usar de bonés ou chapéus no interior das salas de aula, salvo em situações 
devidamente justificadas; 
p) Conhecer as normas e horários de funcionamento dos serviços do Agrupamento;  
q) Cumprir as regras de segurança, evitando atitudes que possam pôr em risco os seus 
utilizadores;  
r) Conhecer e cumprir as normas constantes do Plano de Emergência. 

 
Secção III  - Dever de Assiduidade 

 
Artigo 9º 

(Frequência e assiduidade) 
1 - Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da Lei, os 
alunos são responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade;  
2 - Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis 
conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior;  
3 - O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno quer 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, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de 
acordo com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 
 
 
 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA – OLHÃO 
 

 

56 REGULAMENTO INTERNO – ALTERAÇÕES APROVADAS EM REUNIÃO 
 DE CONSELHO GERAL REALIZADA EM 05.ABRIL.2019 

Artigo 10º 
(Faltas) 

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. É também considerada falta, a falta de 
pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessários.  
2 - É ainda considerada falta nos termos do número um do presente artigo a comparência 
do aluno às atividades escolares sem se fazer acompanhar do material necessário, quando 
esta situação inviabiliza a realização das atividades e ocorre de forma reiterada.  
3 - Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, registar-se-ão tantas faltas quantos os 
tempos de ausência do aluno (2º e 3º Ciclos e ensino secundário).  
4 - No 1.º ciclo do ensino Básico, uma falta é a ausência do aluno a dois blocos de 
Atividades Curriculares.  
5 - Nas atividades de enriquecimento curricular, uma falta corresponde a um bloco de 45 
minutos.  
6 - As faltas são registadas pelo professor titular de turma, pelo professor responsável pela 
aula/atividade ou pelo Diretor de Turma em suportes administrativos usados no 
Agrupamento .  
7 - As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas 
disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.  
8 - A falta de pontualidade reincidente poderá ser sancionada com a marcação de uma falta.  
9 - Os alunos da educação pré-escolar, ainda que não abrangidos pela escolaridade 
obrigatória, deverão ter uma frequência assídua. Será considerada falta a ausência a cada 
dia de atividade letiva.  
10 - Na educação pré-escolar, as faltas injustificadas por mais de 10 dias consecutivos 
implicarão a anulação da inscrição e a sua substituição por alunos que se encontrem em 
lista de espera, após ter sido avisado e ouvido o Encarregado de Educação. 
 

Artigo 11.º 
(Justificação das Faltas) 

1 - São faltas justificadas as dadas pelos seguintes motivos:  
a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de educação 
ou pelo aluno quando maior de idade quando determinar um período inferior ou igual a 
três dias úteis, ou por médico se determinar impedimento superior a três dias úteis, 
podendo, quando se trate de doença de caráter crónico ou recorrente, uma única 
declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo ou até ao termo da condição que a 
determinou;  
b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagioso de pessoa que coabite 
com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;  
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 
falecimento de familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos trabalhadores que 
exercem funções públicas;  
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;  
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 
possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;  
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 
comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa;  
g) Comparência a consultas pré -natais, período de parto e amamentação, tal como 
definido na Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto;  
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h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa 
efetuar-se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática reconhecida 
como própria dessa religião;  
i) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição nos termos da 
legislação em vigor,  
j) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos 
termos da lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas 
autoridades escolares;  
k) Cumprimento de obrigações legais;  
l) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja 
imputável ao aluno e seja, justificadamente, considerado atendível pelo Diretor de Turma 
ou pelo professor titular.  
m) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola, 
relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita;  
n) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento 
disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar 
sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em que 
ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 

2 - O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos pais ou encarregado 
de educação ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao diretor de turma ou ao 
professor titular da turma, com indicação do dia, hora e da atividade em que a falta ocorreu, 
referenciando-se os motivos justificativos da mesma na caderneta escolar tratando-se de 
aluno do ensino básico, ou em impresso próprio, no caso de aluno do ensino secundário.  
3 - O diretor de turma ou o professor titular da turma pode solicitar aos pais ou encarregado 
de educação, ou ao aluno, quando maior, os comprovativos adicionais que entenda 
necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse 
efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos.  
4 - A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, 
nos restantes casos, até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma.  
5 - Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem direito a 
beneficiar de medidas adequadas à recuperação das aprendizagens em falta. Estas medidas 
serão definidas pelo professor, tendo em atenção o tempo de ausência e as aprendizagens 
não adquiridas. 
 
 

Artigo 12º 
(Faltas Injustificadas) 

1 - As faltas são injustificadas quando:  
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do n.º 1 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 devidamente fundamentada de forma sintética.  
3 - As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação ou, 
quando maior de idade, ao aluno, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma, 
no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 
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Artigo 13º 
(Faltas de material didático) 

1 - Tendo por base a legislação em vigor sobre a matéria, as faltas de material do aluno 
refletir-se-ão na sua avaliação, e de acordo com os critérios de avaliação definidos por cada 
Departamento Curricular.  
2 - A falta de material traduzir-se-á em falta injustificada, depois de se verificarem os 
seguintes procedimentos:  

- O professor deverá providenciar para que as faltas de material não se repitam;  
- Nos 2.º e 3.º ciclos o professor deverá comunicar ao Diretor de Turma, caso o aluno 
continue a não cumprir;  
- O professor titular de turma ou o diretor de turma deverá averiguar da razão da falta de 
material, no sentido de evitar a sua repetição.  
- Nos 2.º e 3.º ciclos, após estas diligências, se o aluno reincidir, a partir de mais de três 
faltas de material consecutivas ou de cinco interpoladas, o professor passará a marcar falta 
injustificada;  

3 - O professor titular de turma ou o diretor de turma pode, no que se refere às faltas 
supracitadas, em casos excecionais e devidamente fundamentados, atender à justificação 
apresentada pelo encarregado de educação. 
 

Artigo 14º 
(Excesso grave de faltas) 

1 - No caso da Educação Pré-Escolar, sempre que o aluno exceda os 15 dias de faltas, sem 
justificação, deverá ser enviada uma carta registada, com aviso de receção, solicitando ao 
Encarregado de Educação o esclarecimento sobre a intenção de dar continuidade à 
frequência do seu educando no Jardim de Infância. A ausência de resposta no prazo de 5 
dias úteis será considerada desistência.  
2 - No 1.º ciclo do ensino básico o aluno não pode dar mais de 10 faltas injustificadas.  
3 - Nos restantes ciclos ou níveis de ensino, as faltas injustificadas não podem exceder o 
dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina.  
4 - Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos 
vocacionais que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária o aluno 
encontra-se na situação de excesso de faltas nas condições previstas no regulamento 
próprio anexo a este regulamento.  
5 - Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarregados 
de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, 
pelo diretor de turma ou pelo professor que desempenhe funções equiparadas, ou pelo 
professor titular de turma.  
6 - A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da 
violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita 
garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  
7 - Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis 
à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão 
de proteção de crianças e jovens 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, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  
8 - Para efeitos do disposto nos nºs 2 e 3, são também contabilizadas como faltas 
injustificadas as decorrentes da aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala de 
aula, bem como as ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória 
de suspensão. 
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Artigo 15.º 
(Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas) 

1 - A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstas no nº 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 corretivas, podendo ainda conduzir à aplicação 
de medidas disciplinares sancionatórias nos termos do Estatuto do aluno e deste 
regulamento.  
2 - Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes o excesso de faltas tem para o 
aluno as consequências definidas na legislação específica e no regulamento próprio anexo a 
este regulamento  
3 - Todas as situações, atividades e medidas ou aplicação das respetivas consequências são 
obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao encarregado da 
educação ou ao aluno quando maior e devem ser registadas no processo individual do 
aluno.  
4 - A comunicação referida no ponto anterior cabe ao Diretor ou ao Professor titular ou ao 
Diretor de turma caso o diretor delegue nestes esta incumbência.  
5 - Às atividades de apoio ou de complemento educativo é aplicado o mesmo limite de 
faltas injustificadas, podendo o excesso de faltas implicar a imediata exclusão dos alunos 
dessas atividades.  
 

Artigo 16.º 
(Medidas de recuperação e de integração) 

1 - Os alunos com excesso de faltas devem cumprir atividades de recuperação de 
aprendizagem e/ou a sua integração escolar e comunitária, num total de horas 
correspondente aos tempos das faltas em excesso. 
2 - Estas atividades deverão ser cumpridas fora do horário normal das atividades, cabendo 
ao professor titular, ao professor da disciplina à qual o aluno excedeu o número de faltas a 
sua organização. 
3 - Estas atividades deverão ser definidas tendo em atenção a idade, o percurso escolar e a 
situação concreta do aluno podendo revestir a forma de trabalhos escolares que permitam 
repor as aprendizagens perdidas, ou outras atividades de integração a desenvolver.  
4 -  As atividades deverão ser definidas no 2º e 3º ciclo ouvido o Conselho de Turma. 
5 - 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. 
6 - Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são 
desconsideradas as faltas em excesso. 
7 - 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.  
 

Artigo 17.º 
(Incumprimento ou ineficácia das medidas) 

1 - Caso o aluno não cumpra as medidas previstas nos artigos anteriores ou estas se 
mostrem ineficazes aplica-se o disposto no artigo 21º do EAEE – Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar.  
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2 - Sempre que um aluno seja retido num ano ou em disciplinas e seja menor de idade terá 
que cumprir o seu horário na Biblioteca, Gabinete de Apoio ao Aluno e Família – GAAF 
ou noutro qualquer local que se considere apropriado paras tal.  
 
 

Artigo 18.º 
(Efeitos das faltas nas atividades de apoio ou complementares) 

1 – Considera-se ultrapassagem do limite de faltas, o triplo do número de tempos semanais 
das mesmas.  
2 - As faltas às atividades de apoio educativo ou complementar de inscrição ou de 
frequência facultativa, implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa.  
 
 

Secção IV - Medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatória 
 

Artigo 19º 
(Qualificação da infração) 

1 - A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no artigo 3º deste Regulamento, 
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, nos termos dos artigos seguintes. 
 

Artigo 20º 
(Participação de ocorrência) 

1 - O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento 
de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar nos termos do artigo 
anterior deve participá-los imediatamente ao diretor do Agrupamento (através de impresso 
próprio)  
2 - O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los 
imediatamente ao professor titular de turma ou ao diretor de turma ou equivalente, o qual, 
no caso de os considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao 
diretor do Agrupamento. 
 

Artigo 21º 
(Finalidades das medidas corretivas e das disciplinares sancionatórias) 

1 - Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem 
finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma 
sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores 
no exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a 
segurança de toda a comunidade educativa.  
2 - As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal 
prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o 
reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 
personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 
comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens.  
3 - As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever 
violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além das 
identificadas no número anterior, finalidades punitivas.  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. ALBERTO IRIA – OLHÃO 
  

REGULAMENTO INTERNO – ALTERAÇÕES APROVADAS EM REUNIÃO 
 DE CONSELHO GERAL REALIZADA EM 05.ABRIL.2019 

61 

4 - As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em 
coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e 
formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projeto 
educativo do Agrupamento, nos termos deste regulamento interno. 
 

Artigo 22º 
(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 praticado a terceiros, bem como a acumulação de infrações disciplinares 
e a reincidência, em especial se no decurso do mesmo ano letivo. 
 

Artigo 23º 
(Medidas corretivas) 

1 - As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, 
assumindo uma natureza eminentemente preventiva.  
2 - São medidas corretivas as seguintes:  

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 esse efeito, ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou 
semanal, do aluno na escola ou no local onde decorram as tarefas ou atividades;  
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos 
materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;  
e) A mudança de turma.  

 
Artigo 24º 

(Advertência) 
1 - 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.  
2 - Na sala de aula, a advertência é da exclusiva competência do professor, enquanto que, 
fora dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem competência para 
repreender o aluno.  

 
 

Artigo 25º 
(Ordem de saída da sala de aula e dos demais locais onde se encontre a desenvolver o 

trabalho escolar) 
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 
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injustificada e a permanência do aluno na escola, competindo àquele determinar o período 
de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula e, se for caso disso, 
quais as atividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse período de tempo.  
2 - Para cumprimento do estipulado no ponto anterior, o professor deverá  

a) Encaminhar o aluno para o local definido em cada uma das escolas do Agrupamento 
com indicação da tarefa a realizar durante o tempo estipulado da mesma.  
b) Redigir uma informação escrita ao diretor de turma ou para o GAAF. 
c) O professor ou assistente operacional responsável pelo local para onde o aluno é 
encaminhado, deverá controlar o aluno durante a execução da tarefa, e dar essa 
informação ao professor, no final da mesma.  

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.  
 

Artigo 26º 
(Tarefas e atividades de integração escolar) 

1 - A realização de tarefas e atividades de integração escolar visam promover o 
desenvolvimento das competências sociais do aluno e realizam-se sob o acompanhamento 
do diretor de turma, em articulação com os pais e encarregados de educação, com os 
professores de turmas e/ou com o pessoal não docente de acordo com a natureza das tarefas 
a realizar pelo aluno.  
2 - As tarefas e atividades de integração escolar devem ser realizadas em horário e por 
prazo a definir, consoante a gravidade da situação e nunca durante um período superior a 4 
semanas;  
3 -  As tarefas a executar devem ter em conta a identificação das necessidades educativas 
do aluno, a análise da dimensão relacional e temporal concretas e o contexto em que 
ocorreu o comportamento objeto da medida educativa e a possibilidade das tarefas a 
desenvolver compreenderem a reparação do dano eventualmente provocado pelo aluno;  
4 - As tarefas propostas devem ter em consideração os recursos físicos da escola, materiais 
e humanos, bem como a necessidade de preservar a integridade física e psíquica do aluno, 
sem descurar a filosofia subjacente ao disposto no ponto anterior e enquadram-se nestes 
tipos:  

a) Colaboração em atividades de conservação, limpeza e embelezamento da escola.  
b) Colaboração na arrumação e manutenção de livros e outros materiais. 
c) Acompanhamento no refeitório.  
d) Arrumação do material escolar utilizado nas salas de aula. 
e) Colaboração com o responsável na organização da Biblioteca Escolar.  
f) Colaboração com os docentes responsáveis do Desporto Escolar.  
g) Colaboração com o funcionário nas reparações de danos provocados.  
h) Vigilância de espaços, devidamente acompanhado por um professor ou funcionário.  
i) Colaboração na manutenção e embelezamento dos espaços exteriores e de convívio dos 
alunos.  
j) Colaboração na manutenção dos espaços desportivos.  

 
Artigo 27º 

(Condicionamento no acesso a espaços escolares) 
O condicionamento no acesso a espaços escolares ou na utilização de materiais é uma 
medida aplicada ao aluno que revele comportamentos e atitudes sistemáticos, que 
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dificultem ou impeçam a utilização adequada dos mesmos pelos restantes membros da 
comunidade educativa, ou que os danifiquem de forma intencional.  
 

Artigo 28º 
(Mudança de turma) 

1 - A mudança de turma só pode ser aplicada perante um comportamento do aluno que 
perturbe gravemente o funcionamento normal das atividades do grupo turma ou as relações 
entre alunos no âmbito da mesma.  
2 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 é da 
competência do diretor do Agrupamento que, para o efeito, procede sempre à audição do 
diretor de turma ou o professor titular da turma a que o aluno pertença, bem como do 
professor tutor ou da equipa multidisciplinar, caso existam.  
3 - A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é comunicada aos pais ou ao 
encarregado de educação. 
 

Artigo 29.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 configurarem 
ser participada de imediato, pelo professor ou funcionário que a presenciou, ou dela teve 
conhecimento, à direção do Agrupamento com conhecimento ao diretor de turma.  
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 30º 

(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, sendo do diretor do 
Agrupamento nas restantes situações, averbando -se no respetivo processo individual do 
aluno a identificação do autor do ato decisório, a data em que o mesmo foi proferido e a 
fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal decisão.  
 

Artigo 31º 
(Suspensão até 3 dias úteis) 

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, 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.  
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Artigo 32º 
(A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis) 

A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 4 e 12 
dias úteis é precedida da audição em processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, 
em termos concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele 
violados e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente 
àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o diretor 
do Agrupamento, que pode, previamente, ouvir o conselho de turma, para o qual deve ser 
convocado o professor tutor, quando exista, e não seja professor da turma. 
 
 

Artigo 33º 
(Transferência de escola) 

1 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, 
com possibilidade de delegação, ao diretor-geral da educação, após a conclusão do 
procedimento disciplinar e reporta -se à prática de factos notoriamente impeditivos do 
prosseguimento do processo de ensino -aprendizagem dos restantes alunos da escola, ou do 
normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa.  
2 - A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicável a aluno 
de idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, 
desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento de ensino situado na 
mesma localidade ou na localidade mais próxima servida de transporte público ou escolar.  
 

Artigo 34º 
(Expulsão da 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 
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.  
3 - Complementarmente às medidas previstas no nº 2, compete ao diretor do Agrupamento 
decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas 
não forem possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a 
terceiros, podendo o valor da reparação calculado ser reduzido, na proporção a definir pelo 
diretor, tendo em conta o grau de responsabilidade do aluno e ou a sua situação 
socioeconómica. 
 

Artigo 35º 
(Cumulação de medidas disciplinares) 

1 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 24º é 
cumulável entre si.  
2 - A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a 
aplicação de uma medida disciplinar sancionatória.  
3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser 
aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 
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SECÇÃO V  - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
 

Artigo 36º 
(Procedimento disciplinar) 

Sempre que a aplicação de uma medida disciplinar exija a abertura de um procedimento 
disciplinar, aplica-se o disposto no Estatuto do Aluno 
 

Artigo 37º 
(Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias) 

1 - Compete ao professor titular ou ao diretor de turma de turma, ou ao professor-tutor, 
caso tenha sido designado, o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva 
ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com os 
pais e encarregados de educação e com os professores da turma, em função das 
necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de 
todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.  
2 - A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da 
execução da medida corretiva de atividades de integração na escola ou no momento do 
regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de 
suspensão da escola.  
3 - O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na 
nova escola para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar 
sancionatória.  
4 - Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a escola conta com a colaboração dos 
serviços especializados de apoio educativo e ou da equipa multidisciplinar e ou da equipa 
do GAAF. 
 

Artigo 38º 
(Recurso hierárquico) 

1 - Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos termos gerais 
de direito, a interpor no prazo de cinco dias úteis e de acordo com o definido no Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar.  
 

Artigo 39º 
(Intervenção dos pais e encarregados de educação) 

Entre o momento da instauração do procedimento disciplinar ao seu educando e a sua 
conclusão, os pais e encarregados de educação devem contribuir para o correto apuramento 
dos factos e, sendo aplicada medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a 
execução da mesma prossiga os objetivos de reforço da formação cívica do educando, com 
vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 
relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido 
de responsabilidade e das suas aprendizagens. 
 

Artigo 40º 
(Responsabilidade civil e criminal) 

1 - A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno 
e o respetivo representante legal da responsabilidade civil a que, nos termos gerais de 
direito, haja lugar, sem prejuízo do apuramento da eventual responsabilidade criminal daí 
decorrente. 
2 - Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o 
comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto 
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qualificado como crime, deve a direção da escola comunicar o facto ao Ministério Público 
junto do tribunal competente em matéria de menores. 
3 - Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número 
anterior deve ser dirigida à comissão de proteção de crianças e jovens ou, na falta deste, ao 
Ministério Público junto do tribunal referido no número anterior. 
4 - O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam 
suscetíveis de desencadear medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou 
de participação pela direção da escola, devendo o seu exercício fundamentar -se em razões 
que ponderem, em concreto, o interesse da comunidade educativa no desenvolvimento do 
procedimento criminal perante os interesses relativos à formação do aluno em questão. 
5 - O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por parte 
dos membros da comunidade educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos. 
 
 

Artigo 41.º 
(Salvaguarda da convivência escolar) 

1. Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado ato de 
agressão moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar 
sancionatória de suspensão da escola por período superior a 8 dias úteis, pode requerer ao 
diretor a transferência do aluno em causa para turma à qual não lecione ou não pertença, 
quando o regresso daquele à turma de origem possa provocar grave constrangimento aos 
ofendidos e perturbação da convivência escolar.  
2. O diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de 5 dias úteis, fundamentando a sua 
decisão.  
3. O indeferimento do diretor só pode ser fundamentado na inexistência na escola de outra 
turma na qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou 
disciplinas em causa ou na impossibilidade de corresponder ao pedido sem grave prejuízo 
para o percurso formativo do aluno agressor. 
 
 

SECÇÃO VI  - RESPONSABILIDADE DOS PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO 

 
Artigo 42.º 

(Conceito de encarregados de educação) 
1 - 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. 

 
 

Artigo 43.º 
(Deveres dos pais e encarregados de educação) 

1 - É dever dos pais ou encarregados de educação, em especial:  
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;  
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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, 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 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 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 
eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola em 
caso de alteração. 

2 - Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e 
educandos, em especial, quanto à assiduidade, pontualidade e disciplina. 
 
 

Artigo 44.º 
(Incumprimento dos deveres por parte deveres dos pais e encarregados de educação) 

1 - Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados 
de educação, implicando a sua comunicação destes factos à CPCJ:  

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;  
b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos e ou educandos atinjam metade 
do limite de faltas injustificadas, 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;  
c) A não realização, pelos seus filhos e ou educandos, das medidas de recuperação 
definidas pela escola, das atividades de integração na escola e na comunidade decorrentes 
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da aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou sancionatórias, bem como a não 
comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados. 

2 - Quando o incumprimento referido no número anterior for, reiteradamente, praticado por 
família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o facto é comunicado 
aos serviços competentes, para efeito de reavaliação 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. 
 
 

Artigo 45º 
(Contra-ordenações) 

1 - O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou encarregados de educação de 
alunos menores de idade dos seus deveres constitui contra-ordenação. 
2 - O valor das coimas situam-se nos seguintes montantes, por educando: 

a) Aluno frequenta o 1.º Ciclo (1º e 2º ano): 13,30 euros;  
b) Aluno frequenta o 1.º Ciclo (3º e 4º ano): 16,40 euros;  
c) Aluno frequenta o 2.º Ciclo (5º ano): 56,30 euros;  
d) Aluno frequenta o 2.º Ciclo (6º ano): 51,20 euros;  
e) Aluno frequenta o 3.º Ciclo (7º ano): 79,30 euros;  
f) Aluno frequenta o 3.º Ciclo (8º e 9º ano): 71,60 euros. 

3 - O valor global das coimas não pode ultrapassar, no Agrupamento e no mesmo ano 
escolar, o valor de 79,30 euros. 
4 - Tratando-se de pais ou encarregados de educação cujos educandos beneficiam de apoios 
no âmbito da ação social escolar, em substituição das coimas podem ser aplicadas as 
sanções de privação de direito a apoios escolares e sua restituição (durante um ano escolar).  
5 - O incumprimento por causa imputável ao encarregado de educação ou ao seu educando 
do pagamento das coimas ou do dever de restituição dos apoios escolares, pode determinar:  

a) No caso de pais ou encarregados de educação aos quais foi aplicada a sanção de 
privação de direito a apoios escolares e sua restituição, 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.   

 
 
 

Artigo 46.º 
(Competência para aplicação das contra-ordenações) 

Compete ao diretor-geral da Administração Escolar, por proposta do diretor do 
Agrupamento, a elaboração dos autos de notícia, a instrução dos respetivos processos de 
contra-ordenação, sem prejuízo da colaboração dos serviços inspetivos em matéria de 
educação, e a aplicação das coimas. 
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SUBCAPÍTULO II 
PESSOAL DOCENTE 

 
 

SECÇÃO I 

DIREITOS 

 
Para além das garantias consignadas na Legislação em vigor, constituem direitos dos 
Professores: 
 

Artigo 47º 
(Utilização de espaços escolares) 

 
Utilizar Salas de Aulas apropriadas e outros espaços disponíveis existentes nas Escolas, 
para o exercício da atividade educativa. 
 

Artigo 48º 
(Apoio técnico, material e documental) 

 
Requisitar e utilizar o material bibliográfico, audiovisual, informático, reprográfico e 
outros disponíveis nas Escolas, necessários para a sua formação e informação, bem como 
ao exercício da atividade educativa. 
 

Artigo 49º 
(Apoio a funções específicas) 

 
Solicitar junto dos diversos Órgãos de Direção, Administração e Gestão do Agrupamento a 
resolução de qualquer assunto relacionado com a sua atividade profissional. 
 
 

Artigo 50º 
(Colaboração do pessoal não docente) 

 
Dispor da colaboração dos Funcionários Administrativos ou Auxiliares no exercício da sua 
atividade profissional.  
 

Artigo 51º 
(Convocatórias) 

 
Ser avisado, por convocatória, com pelo menos 48 horas de antecedência, da realização de 
reuniões ou atividades legalmente previstas de caráter ordinário ou com 24 horas de 
antecedência, caso se trate de reuniões ou outras atividades de caráter extraordinário. 

 
 

Artigo 52º 
(Informações) 

 
Ser informado pelo Diretor, coordenador de departamento, de ciclo ou delegado de 
disciplina sobre legislação em vigor, experiências pedagógicas, acções de formação, 
reuniões ou outras determinações superiormente emanadas. 
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Artigo 53º 
(Atividade sindical) 

Organizar-se para a defesa dos seus interesses profissionais, nomeadamente através da 
participação em diferentes atividades de âmbito sindical. 
 
 
 

Artigo 54º 
(Segurança na atividade profissional) 

 
1. Exigir as condições mínimas de segurança em todas as instalações das Escolas. 
2. Beneficiar da proteção por acidente em serviço, bem como da prevenção e tratamento 

de doenças que resultem directamente do exercício da função docente, nos termos da 
legislação aplicável. 

3. Exigir a penalização da prática de ofensa corporal ou outro tipo de violência no 
exercício das suas funções ou em resultado das mesmas. 

 
 

 
Artigo 55º 
(Recursos) 

 
Interpor recurso, individual ou coletivo , junto dos superiores hierárquicos, desde que se 
sintam lesados por qualquer decisão do Órgãos de Direção, Gestão ou Administração do 
Agrupamento. 
 
 

Artigo 56º 
(Quórum deliberativo) 

 
Propor ao Diretor a marcação de reuniões de utilidade para as Escolas, a pedido de 2/3 do 
número total de professores em funções em cada Escola do Agrupamento. 
 
 
 

Artigo 57º 
(Justificação de faltas) 

 
Ausentar-se do seu local de trabalho, justificando as suas faltas consoante a sua natureza, 
com documentos próprios e nos prazos legais, conforme a legislação em vigor. 
 
 
 

Artigo 58º 
(Correspondência) 

 
Exigir o sigilo de correspondência e a sua entrega imediata. 
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Artigo 59º 
(Participação no processo educativo) 

 
Participar e intervir criticamente em atividades planificadas pelas Escolas, nomeadamente 
na concretização do Projeto educativo, sua orientação pedagógica, plano anual de 
atividades, projetos interdisciplinares, atividades curriculares disciplinares e não 
disciplinares, definição e adequação de metodologias, didáticas, processos de avaliação e 
outras tarefas relacionadas com a função docente. 
 
 

Artigo 60º 
(Eleições) 

 
Eleger e ser eleito para os Órgãos Colegiais do Agrupamento de acordo com a legislação 
em vigor. 
 
 

Artigo 61º 
(Formação e Informação) 

 
Usufruir de acções de formação contínua e de apoio à autoformação de acordo com os 
respetivos planos individuais de formação, tendo em vista a reconversão profissional, 
mobilidade e progressão na carreira. 
 

SECÇÃO II 

DEVERES 

 
 
Para além dos deveres e obrigações consignadas na legislação em vigor e as que constam 
neste regulamento, devem os Professores ter presente: 
 

Artigo 62º 
(Pontualidade/Assiduidade) 

 
Comparecer nos locais destinados às atividades com assiduidade e pontualidade. 
 

Artigo 63º 
(Regras na sala de aula) 

 
Na educação básica o docente, na sala de aula é o responsável pela abertura e fecho da 
porta, excepto na educação pré-escolar, controlo das entradas e saídas, definição das regras 
de conduta, devendo zelar pela manutenção dos materiais e equipamentos, comunicando ao 
Diretor qualquer anomalia detetada. 

 
Artigo 64º 

(Duração dos tempos letivos) 
 

Os tempos letivo s devem ser cumpridos escrupulosamente, salvo em situações 
excepcionais previamente autorizadas pelo Diretor e comunicadas ao funcionário em 
serviço no respetivo sector. 
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Artigo 65º 

(Livro de ponto) 
 

1. Transportar o livro de ponto de e para a sala dos professores, e preencher os espaços 
correspondentes ao seu tempo letivo .  

2. Qualquer lapso na marcação de uma falta, que tenha como consequência a sua 
anulação, deve ser rubricada pelo professor. 

 
 
 

Artigo 66 
(Faltas disciplinares) 

 
Comunicar por escrito ao respetivo Diretor de turma as faltas de caráter disciplinar e de 
material. 
 

Artigo 67º 
(Cargos) 

 
Exercer com competência todos os cargos para que foi eleito ou nomeado, cumprindo com 
o regulamentado. 
 

Artigo 68º 
(Presenças obrigatórias em reuniões ou atividades) 

 
1. Estar presente em todas as reuniões ou atividades escolares para as quais tenha sido 
previamente convocado. 
2. As reuniões de natureza pedagógica que decorram de necessidades ocasionais e não 
possam ser realizadas nos termos da alínea c) do nº3 do artº 82 do ECD, terão a duração 
máxima de 100 minutos. 
 
 

Artigo 69º 
(Anomalias) 

 
Comunicar ao Diretor ou ao funcionário em serviço no sector, as anomalias impeditivas do 
normal funcionamento das atividades.  

 
 

Artigo 70º 
(Planificação de atividades) 

 
1. Planificar atempadamente todas as atividades de acordo com a filosofia do Projeto 

Educativo, Plano Anual de Atividades e orientações dos Departamentos 
Curriculares/Grupos Disciplinares/. 

2. Comunicar ao Diretor ou ao Conselho Pedagógico, possíveis alterações às 
planificações previamente definidas. 
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Artigo 71º 
(Responsabilização de pais/encarregados de educação) 

 
Promover a colaboração dos pais ou encarregados de educação no processo educativo. 
 

Artigo 72º 
(Função educativa) 

 
1. Exercer, juntamente com os demais intervenientes responsáveis, uma função educativa, 

visando:  
a) A formação e realização integral dos alunos; 
b) O respeito pelas diferenças culturais e pessoais; 
c) A colaboração com todos os intervenientes no processo educativo; 
d) A confidencialidade da informação relativa aos alunos; 
e) O enriquecimento, a partilha e a utilização de novas tecnologias, numa perspectiva 

de abertura à inovação, personalização e qualidade da educação; 
f) A preservação e uso adequado das instalações e equipamentos; 
g) A realização de atividades educativas de acompanhamento de alunos, destinadas a 

suprir a ausência imprevista e de curta duração do respetivo docente; 
h) A cooperação com os restantes interveniente no processo educativo na detecção da 

existência de casos de alunos com necessidades educativas especiais; 
2. Para os efeitos do disposto na alínea g) considera-se ausência de curta duração a que 

não for superior a dez dias letivo s. 
3. O docente incumbido de realizar as atividades referidas na alínea g) deve ser avisado 

pelo menos no dia anterior ao início das atividades. 
 
 

Artigo 73º 
(Cumprimento de programas) 

 
Cumprir os programas oficiais de ensino, tendo em conta as orientações, ajustamentos ou 
alterações decididas em Conselho Pedagógico, Departamento Curricular/Grupo 
Disciplinar. 
 

SUBCAPÍTULO III 
PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
 
O pessoal não docente integra o conjunto de funcionários que, no âmbito das respetivas 
funções, contribuem para apoiar a organização e a gestão, bem como a atividade sócio-
educativa da escola, incluindo os serviços especializados de apoio sócio-educativo. 
 

SECÇÃO I 

DIREITOS 

 
Artigo 74º 

(Direito específico) 
 

O pessoal não docente goza dos direitos previstos na lei geral aplicável à função pública e 
tem o direito específico de participação no processo educativo, o qual se exerce na área do 
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apoio à educação e ao ensino, na vida da escola e na relação da escola com o meio e 
compreende a participação em: 
a) discussões públicas relativas ao sistema educativo, com liberdade de iniciativa; 
b) eleições, elegendo e sendo eleito, para os órgãos colegiais do Agrupamento. 
 
 

Artigo 75º 
(Apoio) 

 
Apoio dos Órgãos de Direção, Administração e Gestão do Agrupamento para a resolução 
dos seus problemas. 
 

Artigo 76º 
(Formação) 

 
Actualização e preparação técnica e pedagógica apropriada ao cumprimento das suas 
funções. 
 
 

Artigo 77º 
(Direito à informação) 

 
Receber a informação e legislação actualizada, imprescindível ao exercício das suas 
funções. 

 
 

Artigo 78º 
(Urbanidade) 

 
Ser tratado correcta e condignamente pelos colegas, alunos, professores, pais/encarregados 
de educação e público em geral. 

 
Artigo 79º 

(Acesso ao material) 
 

Ter acesso a todo o material necessário ao desempenho da sua função. 
 
 
 

Artigo 80º 
(Uso de instalações) 

 
1. Utilizar as instalações das Escolas para fins culturais, desportivos ou de convívio com 
autorização do Diretor. 
2. Utilizar o bar dos alunos e refeitório para as suas refeições. 
3. Utilizar a sala de convívio dos funcionários. 
4. Aos funcionários é concedido o direito de poderem utilizar o bar da sala de professores, 
durante o tempo considerado estritamente necessário, não coincidente com os intervalos 
das atividades lectivas, sem prejuízo do exercício das suas funções e desde que o serviço 
do bar dos alunos não tenha capacidade de resposta. 
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SECÇÃO II 

DEVERES 

 

Artigo 81º 
(Deveres específicos) 

 

Para além dos deveres previstos na lei geral aplicável à função pública, são deveres 
específicos do pessoal não docente: 

a) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos; 
b) Contribuir para a correcta organização das Escolas e assegurar a realização e o 

desenvolvimento regular das atividades nela prosseguidas; 
c) Colaborar activamente com todos os intervenientes no processo educativo; 
d) Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e propor medidas 

de melhoramento dos mesmos, cooperando activamente com o Diretor; 
e) Participar em acções de formação, nos termos da lei e empenhar-se no sucesso das 

mesmas; 
f) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na detecção de 

situações que exijam correcção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do 
exercício continuado das respetivas funções; 

g) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da 
informação relativa aos alunos e respetivos familiares e encarregados de educação; 

h) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar; 
i) Tratar com correcção alunos, professores e outros funcionários, assim como o 

público em geral, prestando as informações e os serviços solicitados; 
j) Manter boas relações de trabalho com colegas, professores e alunos; 
k) Ser pontual, assíduo e cumprir integralmente o horário fixado pelo Diretor, de 

forma a garantir o regular cumprimento das funções e o bom funcionamento dos 
serviços;  

l) Assinar diariamente o ponto; 
m) Justificar as suas faltas com documentos próprios e nos prazos legais. 

 

SECÇÃO III 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 
Artigo 82º 

(Regime disciplinar) 
 

Ao pessoal não docente é aplicável o Estatuto Disciplinar dos Funcionários da 
Administração Central, Regional e Local de acordo com a legislação em vigor. 
 

 
Artigo 83º 

(Responsabilidade disciplinar) 
 

O poder disciplinar sobre o pessoal não docente é da competência da Câmara Municipal, 
podendo esta delegar tal competência no Diretor. 
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SECÇÃO IV 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
 

SUBSECÇÃO I 

PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR 

 
Artigo 84º 

(Competências do Psicólogo) 
 

No âmbito do Serviço de Psicologia e Orientação da Escola, o psicólogo desempenha 
funções de apoio sócio-educativo conforme o estipulado no art. 56º, secção I Subcapítulo 
III, Capítulo III. 

 
 

 
SUBSECÇÃO II 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 

 
 

Artigo 85º 
(Competências de Chefe de serviços de administração escolar) 

 
Ao chefe de serviços de administração escolar compete participar no conselho 
administrativo e, na dependência do Diretor, coordenar toda a atividade administrativa nas 
áreas da gestão de recursos humanos, da gestão financeira, patrimonial e de aquisições e da 
gestão do expediente e arquivo. 
 

Ao chefe de serviços de administração escolar cabe ainda: 
a) Dirigir e orientar o pessoal afecto ao serviço administrativo no exercício diário das 

suas tarefas; 
b) Exercer todas as competências delegadas pelo Diretor; 
c) Propor as medidas tendentes à modernização eficiência e eficácia dos serviços de 

apoio administrativo; 
d) Preparar e submeter a despacho do Diretor os assuntos respeitantes ao 

funcionamento das Escolas; 
e) Assegurar a elaboração do Projeto de orçamento, de acordo com as linhas traçadas 

pelo Diretor; 
f) Coordenar de acordo com as orientações do conselho administrativo, a elaboração 

do relatório de contas de gerência. 
 
 

Artigo 86º 
(Competências de Assistente Técnico) 

 
O assistente técnico desempenha, sob orientação do chefe de serviços de administração 
escolar, funções de natureza executiva, relativas às áreas de gestão de alunos, pessoal, 
orçamento, contabilidade, património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente. 
No âmbito das funções mencionadas, compete ao assistente técnico, designadamente: 
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a) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às 
transacções financeiras e de operações contabilísticas; 

b) Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal for designado pelo 
Diretor; 

c) Organizar e manter actualizados os processos relativos à situação do pessoal 
docente e não docente, designadamente o processamento dos salários; 

d) Organizar e manter actualizado o inventário patrimonial, bem como adoptar 
medidas que visem a conservação das instalações, do material e dos equipamentos; 

e) Desenvolver os procedimentos da aquisição de materiais e de equipamentos 
necessários ao funcionamento das diversas áreas de atividade das Escolas; 

f) Assegurar o tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos da 
Escola e entre estes e a comunidade escolar e demais entidades; 

g) Organizar e manter actualizados os processos relativos à gestão dos alunos; 
h) Providenciar o atendimento e a informação a alunos, encarregados de educação, 

pessoal docente e outros utentes das Escolas; 
i) Preparar, apoiar e secretariar reuniões do Diretor, ou outros órgãos, e elaborar as 

respetivas actas, se necessário. 
 

SUBSECÇÃO III 

PESSOAL ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Artigo 87º 

(Competências do Encarregado de coordenação do pessoal operacional) 
 

Ao encarregado de coordenação do pessoal operacional compete coordenar e supervisionar 
as tarefas do pessoal que está sob a sua dependência hierárquica, competindo-lhe, 
predominantemente: 

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal assistente operacional; 
b) Colaborar com os órgãos de administração e gestão na distribuição de serviço por 

aquele pessoal; 
c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a 

submeter à aprovação do Diretor; 
d) Dar entrada diariamente nos serviços administrativos dos registos de assiduidade 

dos docentes e do pessoal a seu cargo; 
e) Proceder por ausência de funcionários à sua substituição, comunicando o facto ao 

Diretor; 
f) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo 

soluções; 
g) Comunicar infrações disciplinares ao pessoal a seu cargo; 
h) Requisitar ao ecónomo e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de 

uso corrente nas aulas; 
i) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento; 
j) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.; 
k) Levantar autos de notícia ao pessoal auxiliar de acção educativa e infrações 

disciplinares verificadas. 
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Artigo 88º 
(Competências do Pessoal Assistente Operacional) 

 
Ao pessoal assistente operacional incumbe o exercício de funções de apoio geral, incluindo 
as de telefonista e de operador de reprografia, desenvolvendo e incentivando o respeito e 
apreço pelas atividades desenvolvidas nas escolas. 
Ao assistente operacional compete, no exercício das suas funções, designadamente: 

a) Participar com os docentes no acompanhamento dos alunos durante o período de 
funcionamento da escola, visando um bom ambiente educativo; 

b) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e 
controlar entradas e saídas da escola, actuando de acordo com as normas 
estabelecidas no artigo 37º, Secção VI do Anexo I ao presente Regulamento; 

c) Zelar pela disciplina em todos os sectores que estejam a seu cargo, nomeadamente 
nas entradas e saídas das aulas; 

d) Na Escola Básica Dr. Alberto Iria , impedir a permanência de alunos nos 
corredores, átrios dos blocos de aulas e de acesso ao Diretor, Secretaria e Sala dos 
Professores, durante os tempos letivo s e intervalos; 

e) Cooperar nas atividades que visem a segurança dos alunos na escola; 
f) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, 

bem como do material e equipamento didáctico e informático necessário ao 
desenvolvimento do processo educativo e especialmente do seu Sector em 
particular; 

g) Exercer tarefas de apoio aos serviços de acção social escolar; 
h) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de 

necessidade acompanhar o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde; 
i) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações; 
j) Receber e transmitir mensagens; 
k) Promover rapidamente a divulgação de comunicações de serviço, avisos e 

convocatórias; 
l) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação; 
m) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a 

limpeza e manutenção do mesmo e efectuando pequenas reparações ou 
comunicando as avarias comunicadas; 

n) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da 
reprografia; 

o) Efectuar no interior ou no exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos 
serviços; 

p) Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal 
funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares; 

q) Providenciar antecipadamente junto dos seus superiores a sua substituição, quando 
se torne necessária uma ausência do local de trabalho; 

r) Na Escola Básica Dr. Alberto Iria , registar e comunicar atempadamente as faltas 
dos professores, conforme o estipulado no artigo 27º, ponto 3, Secção I, 
Subcapítulo IV do Capítulo II; 

s) Utilizar diariamente o vestuário adequado ao desempenho das suas funções. 
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Artigo 89º 
(Competências de Cozinheiro) 

 
Ao cozinheiro compete: 

a) Organizar e coordenar os trabalhos na cozinha, refeitório ou bufete, tarefas 
cometidas à categoria de cozinheiro principal; 

b) Confeccionar e servir as refeições e outros alimentos; 
c) Prestar as informações necessárias para a aquisição de géneros e controlar os bens 

consumidos diariamente; 
d) Assegurar a limpeza e arrumação das instalações, equipamentos e utensílios de 

cozinha, do refeitório e do bufete, bem como a sua conservação. 
 
 

SUBSECÇÃO IV 

GUARDAS VIGILANTES 

 
 

O guarda vigilante tem funções específicas e diferentes dos restantes funcionários da 
Escola. 
A sua missão principal é a proteção da comunidade educativa, desenvolvendo-a 
essencialmente durante os períodos letivo s. Secundariamente, fora deste período pode ser 
solicitada a sua colaboração na salvaguarda das instalações e equipamentos escolares.  

 
 

Artigo 90º 
(Dependência) 

 
1. O guarda vigilante depende administrativa e financeiramente do Gabinete Coordenador 

da Segurança Escolar. 
2. Não tem qualquer vínculo em relação à Escola onde presta serviço, podendo ser 

deslocado para qualquer outro estabelecimento de ensino, ou outras funções, sem 
substituição. 

3. O guarda vigilante depende disciplinarmente do Gabinete Coordenador da Segurança 
Escolar. 

4. O Diretor da Escola onde presta serviço, pode, no entanto, suspendê-lo das suas 
funções ou levantar-lhe qualquer processo, disciplinar ou de averiguações, dando de 
imediato conhecimento ao Gabinete Coordenador da Segurança Escolar. 

5. Em termos de serviço depende directamente do Coordenador do Gabinete de 
Segurança e operacionalmente do Diretor, devendo cumprir tanto as instruções da 
estrutura a que pertence, como qualquer orientação ou ordem do Diretor, relativa à 
segurança do estabelecimento de ensino. 

6. Só os membros da Direção têm autoridade para dar ordens, instruções ou orientações 
ao guarda vigilante. 

 
 

Artigo 91º 
(Competências) 

 
Ao guarda vigilante compete: 
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1. Zelar pela segurança da população escolar dentro do perímetro da Escola, contra 
qualquer acção marginal ou de violência executada por estranhos ou por membros da 
própria comunidade educativa; 

2. Vigiar a área exterior limítrofe da Escola para detectar qualquer situação suspeita que 
interfira ou possa interferir com a segurança da população escolar, efectuando, de 
acordo com o Diretor, rondas no exterior do estabelecimento de ensino; 

3. Prestar serviço fora dos tempos letivo s de forma a garantir a segurança das instalações, 
equipamentos e outros bens do património escolar, contra acções de vandalismo, furto 
e roubo; 

4. Comunicar ao Diretor ou a quem o substitui qualquer ocorrência no seu período de 
serviço; 

5. Ser pontual e não se ausentar do seu local de trabalho sem a devida autorização; 
6. Tratar as questões de serviço de forma sigilosa; 
7. Manter com todos os elementos da comunidade educativa relações de respeito e 

solidariedade; 
8. Ser sensato, mas firme, na resolução de situações incorrectas, não empregando a força, 

excepto quando a mesma se torne indispensável ao cumprimento de qualquer 
comunicação de serviço que a justifique, ou em legítima defesa; 

9. Intervir sempre em situações de ordem disciplinar que envolvam alunos 
designadamente: 
a) Furto, roubo, consumo e transporte de substâncias aditivas, em especial drogas, 

tabaco, bebidas alcoólicas ou outras; 
b) Manipulação de instrumentos ou engenhos passíveis de, objectivamente, causarem 

danos físicos a qualquer elemento da comunidade educativa; 
c) Prática de jogos ilícitos; 
d) Circular de bicicleta, motorizada, skate, patins, trotineta ou outros veículos; 
e) Actos de vandalismo contra o património escolar e sobre os pertences de colegas, 

funcionários e professores; 
f) Actos que ponham em risco a integridade física e moral dos colegas, professores e 

funcionários; 
g) Acção física ou psicológica sobre colegas para extorquir dinheiro ou outros bens; 
h) Actos de agressão física ou contra a liberdade e autodeterminação sexual e de 

natureza xenófoba ou racista sobre alunos, funcionários ou professores; 
i) Desacatos, brigas, uso de termos insultuosos causadores de ruído; 
j) Entrada e saída da Escola sem ser pela portaria; 

10. Solicitar o apoio das Forças de Segurança quando não estiver qualquer membro da 
Direção e as circunstâncias o aconselharem. 

11. Cumprir todos os regulamentos, normas, directivas e comunicações de serviço 
emanadas do Gabinete Coordenador da Segurança Escolar, ou do Diretor. 

 
 

SUBCAPÍTULO IV 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Artigo 92º 
(Deveres) 

 
É da responsabilidade dos pais e encarregados de educação acompanharem a educação dos 
filhos e educandos e promoverem o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, tendo 
como obrigação: 
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a) Renovar anualmente a matrícula do seu educando, declarar por escrito a aceitação 
das regras definidas no Regulamento Interno do Agrupamento, assumir o seu 
cumprimento e diligenciar para que o seu educando o cumpra. 

b) Diligenciar para que o seu educando beneficie dos direitos e cumpra os deveres, 
especialmente o de assiduidade, de comportamento e empenho nas atividades 
escolares; 

c) Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando; 
d) Responsabilizar-se pelos incidentes ocorridos fora das instalações, durante o 

horário do aluno sempre que este for por si autorizado a sair, sempre que o aluno 
faça uso indevido da autorização para sair dos Estabelecimentos Escolares e em 
situação de expulsão da sala de aula; 

e) Responsabilizar-se pelos incidentes ocorridos fora das instalações, durante o 
percurso habitual entre a residência do aluno e a Escola, ou vice-versa, de acordo 
com o estipulado na alínea c) do artigo 24º, Secção II, do Anexo I ao presente  
regulamento; 

f) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar; 
g) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas nas Escolas, bem 

como nas demais atividades organizativas que requeiram a sua participação; 
h) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes colaboração; 
i) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de toda a 

comunidade escolar; 
j) Comparecer na escola sempre que for solicitado ou que julgue necessário; 

 
Artigo 93º 
(Direitos) 

 
Os pais e encarregados de educação têm o direito de: 

a) Conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento; 
b) Ser informado sobre o Projeto Educativo do Agrupamento; 
c) Ser informado sobre os procedimentos a adoptar para que o seu educando possa 

beneficiar dos Serviços de Apoio Social Escolar; 
d) Ser informado sobre a assiduidade, aproveitamento, comportamento do seu 

educando, em todas as atividades escolares; 
e) Eleger os seus representantes para os órgãos próprios da Escola/Município 

nomeadamente: Conselhos de Turma; Assembleia de Representantes dos Pais e 
Encarregados de Educação; Conselho Geral; Conselho Pedagógico e Conselho 
Municipal de Educação; 

f) Participar nas reuniões em que forem convocados; 
g) Ser informado sobre a Matriz Curricular da Educação Pré-Escolar e do Ensino 

Básico/Componentes do Currículo, Atividades de Enriquecimento Curricular e 
Extra Curriculares e processos de avaliação; 

h) Conhecer o horário de funcionamento das atividades; 
 
 

Artigo 94º 
(Designação e representatividade) 

 
1. O Representante dos pais e encarregados de educação de cada turma é eleito em 

reunião de pais e encarregados de educação, convocada para o efeito pelo Diretor de 
turma, no início de cada ano letivo ; 
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2. O Representante dos pais e encarregados de educação de cada turma, pode participar 
sempre que convocado pelo Diretor de turma ou pelo Diretor do Agrupamento em 
reuniões: 
a) Gerais de pais e encarregados de educação da turma; 
b)  Com o Diretor de turma; 
c) Conselhos de turma de natureza disciplinar; 
d) De turma com o delegado e subdelegado da turma; 
e) Da Assembleia de representantes dos pais e encarregados de educação do 

Agrupamento, para definir: o seu regimento interno e eleger os seus representantes: 
- no Conselho Geral  do Agrupamento – quatro representantes (um por cada ciclo); 
- no Conselho Pedagógico – um representante. 

 
 

 
Artigo 95º 

(Assembleia de representantes) 
 

1. A Assembleia é constituída por um representante dos pais e encarregados de educação 
de cada turma da Escola e é presidida pelo Diretor;  

2. A Assembleia reúne: 
a) Ordinariamente uma vez por período por convocatória do Diretor e enviada aos 

representantes com a antecedência mínima de oito dias; 
b) Extraordinariamente, de acordo com o seu regimento interno. 

 
 

Artigo 96º 
(Deveres dos representantes eleitos) 

 
1. Os Representantes eleitos dos pais e encarregados de educação de cada ciclo são 

convocados pelo Diretor ou pelo Presidente do Conselho Geral, para participar em 
reuniões: 
a) Do Conselho Geral do Agrupamento; 
b) Do Conselho Pedagógico; 
c) Da Assembleia de Representantes; 
d) Com os demais representantes da comunidade educativa, para a elaboração do 

Projeto Educativo e do Regulamento Interno do Agrupamento; 
e) Com os representantes eleitos de outros Estabelecimentos de Ensino, para eleição 

dos seus representantes no Conselho Municipal de Educação. 
2. Os representantes eleitos dos pais e encarregados de educação de cada ciclo, têm o 

dever de colaborar com: 
a)  O Diretor, na divulgação a todos os pais e encarregados de educação das normas 

de funcionamento das Escolas, do Regulamento Interno; do Projeto Educativo; das 
Atividades de Enriquecimento Curricular; das medidas que visem a prevenção e a 
segurança dos seus educandos e das instalações;  

b) As instituições públicas ou privadas de caráter cultural recreativo e económico, na 
celebração de protocolos; 

c) O Conselho Municipal de Educação; 
d) Os Centros de Apoio Social Escolar. 
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CAPÍTULO VI 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE 
 
 

Artigo 1º 
(Disposições gerais) 

 
O processo de avaliação do desempenho do pessoal docente do Agrupamento, rege-se 
pelas normas e critérios definidos na legislação em vigor. 
 
 
 

Artigo 2º 
(Elementos de referência da avaliação) 

 
Para além dos objetivos e metas fixados no Projeto educativo e no plano anual de 
atividades do Agrupamento, a avaliação de desempenho de cada docente tem, também, por 
referência os objetivos fixados no respetivo Projeto curricular de turma/grupo. 
 

Artigo 3º 
(Calendarização das fases do processo de avaliação) 

 
 
1. A calendarização anual do desenvolvimento do processo de avaliação do desempenho 

do pessoal docente é da competência do Diretor. 
2. Nos termos do número anterior, as diferentes fases do processo de avaliação do pessoal 

docente desenvolve-se de acordo com a seguinte calendarização: 
a) Preenchimento da ficha de auto-avaliação; 
b) Preenchimento das fichas de avaliação pelos avaliadores; 
c) Conferência e validação das propostas de avaliação com menção qualitativa de 

Excelente, Muito bom ou de Insuficiente, pela comissão de coordenação da 
avaliação; 

d) Realização da entrevista individual dos avaliadores com o respetivo avaliado; 
e) Realização da reunião conjunta dos avaliadores para atribuição da avaliação final. 

 
 

CAPÍTULO VII 
PLANO DE EMERGÊNCIA/EVACUAÇÃO 

 
Artigo 1º 

(Disposições gerais) 
 
 

A Escola tem definido um conjunto de normas, regras e procedimentos, destinados a 
minimizar os efeitos das catástrofes. Existem equipas de intervenção constituídas por 
professores e funcionários com tarefas bem definidas para actuar em situação de 
prevenção, emergência e evacuação rápida.  
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Artigo 2º 

(Saídas de emergência) 
 

1. As saídas de emergência, os trajectos e os respetivos Pontos de Encontro, estão 
assinalados em todos os sectores da Escola, a cores e de forma bem visível nas paredes 
interiores e exterior do edifício.  

2. Em todos os sectores da Escola existe a respetiva planta de emergência. 
 

Artigo 3º 
(Instruções particulares de emergência) 

 
As instruções particulares de segurança respeitante a incêndio, fuga de gás, derrame de 
substâncias químicas e procedimentos em caso de chamas corporais, inalação de fumos, 
queimaduras químicas na pele, olhos ou por inalação, devem ser afixados em local bem 
visível em diferentes sectores da Escola, nomeadamente: 

a) Laboratórios; 
b) Cozinha; 
c) Bufete; 
d) Pavilhão; 
e) PBX 

Artigo 4º 
(Sinal de alarme) 

 
O sinal de alarme é dado pelo som de campainha e consiste em três toques contínuos 
prolongados seguidos de pausa. No pavilhão e ginásio é também accionada uma buzina de 
ar comprimido para o mesmo efeito. Em caso de falha de energia eléctrica, o alarme é dado 
por uma buzina de ar comprimido idêntica à que existe no pavilhão. 
 
 

Artigo 5º 
(Responsável pela segurança) 

 
 
1. O Responsável pela Segurança da Escola é o Diretor ou um membro da Direção, 

coadjuvado pelo professor Delegado da Segurança, designado anualmente pelo Diretor. 
 

Artigo 6º 
(Competências do responsável pela segurança) 

 
 
Compete aos responsáveis pela segurança: 

a) Identificar e limitar os riscos na Escola; 
b) Elaborar os Planos de Prevenção e de Emergência da Escola; 
c) Organizar sessões de esclarecimento; 
d) Prepara e organizar os meios humanos e materiais de forma a garantir a segurança 

na Escola; 
e) Dotar a Escola de um nível de segurança eficaz; 
f) Zelar pelo cumprimento das normas e regras de segurança; 
g) Sensibilizar toda a comunidade escolar para a problemática; 
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h) Coordenar todas as operações/procedimentos em situações de 
emergência/evacuação. 

 
 

Artigo 7º 
(Grupos específicos de actuação/evacuação) 

 
 
No início de cada ano letivo  são designados/constituídos os diferentes grupos de trabalho 
responsáveis pela segurança na Escola, nomeadamente: 

a) Diretor ou o seu legítimo representante; 
b) Professor delegado; 
c) Grupos de actuação: coordenadores de piso e os responsáveis pelo alarme, alerta, 

corte de gás e de energia eléctrica, corte de água, primeiros socorros e pelos meios 
de 1ª intervenção; 

d) Grupos de evacuação: estrutura interna e atribuição de funções e entidades externas 
a contactar; 

 
Artigo 8º 

(Conhecimento do plano de emergência/evacuação) 
 
 
1. O Plano de Segurança da Escola está disponível para consulta de toda a comunidade 

educativa, existindo exemplares na biblioteca, na sala dos professores, na secretaria e 
na Direção. 

2. O Plano Anual de Atividades da Segurança, é elaborado no início de cada ano letivo , 
nele constam, todas as atividades e acções de prevenção/sensibilização a realizar 
durante o ano, com a comunidade escolar. 

3. O Plano Anual de Atividades da Segurança é integrado no Plano Anual de Atividades 
da Escola, para consulta da comunidade escolar. 

3. No início de cada ano letivo , a comunidade escolar é sensibilizada e informada sobre 
as normas e procedimentos de emergência, nomeadamente: vias de evacuação, 
percursos a efectuar em função do sector onde se encontram, Pontos de Encontro 
exterior. Com este objectivo são realizadas reuniões do responsável pela 
segurança/professor delegado com: 
a) Diretores de turma, especialmente do 5º ano; 
b) Professores; 
c) Funcionários. 

4. Periodicamente em todos os anos letivo s são feitos exercícios de simulação, que 
permitem avaliar, reformular e rotinar procedimentos e meios de socorro, de forma a 
minimizar as consequências de sinistros em situação real. 

 
 

Artigo 9º 
(Funções específicas do pessoal não docente em situação de evacuação/sismo) 

 

 

Ao pessoal não docente são atribuídas funções específicas, definidas na Estrutura Interna 
de Segurança da Escola, nomeadamente: 

a) Coordenar a actuação das equipas de intervenção; 
b) Efectuar cortes parciais de corrente eléctrica, gás e água; 
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c) Verificar se alguém ficou retido nas instalações e informar o responsável pela 
Segurança da Escola; 

d) Informar o professor responsável pela Segurança de eventuais anomalias ocorridas 
nos seus Piso/Sector; 

e) Accionar o sistema de alarme; 
f) Dar o sinal de alerta; 
g) Utilizar os meios de 1ª intervenção; 
h) Verificar se há pessoas retidas nas instalações; 
i) Auxiliar pessoas com capacidade limitada ou em dificuldades; 
j) Coordenar a evacuação de pessoas para os Pontos de Encontro, conforme o 

definido nas instruções de evacuação; 
k) Controlar o portão de acesso das viaturas de socorro, impedindo a entrada e a saída 

não autorizada de pessoas das instalações e de pessoas estranhas à Escola. 
 

Artigo 10º 
(Funções específicas dos alunos em situação de evacuação/sismo) 

 

1. Os alunos, após o sinal de alarme devem proceder do seguinte modo: 
a) Manter a calma e seguir as instruções do professor; 
b) Deixar o material escolar e após a ordem do professor, sair da sala em fila atrás do 

delegado/subdelegado de turma e não parar na porta de saída. O professor é o 
último a sair e a fechar a porta da sala; 

c) Deslocar-se rapidamente, sem correr, de forma ordeira, seguindo o trajecto 
indicado a cor na planta de emergência, até ao respetivo local do Ponto de Encontro 
e nunca voltar para trás; 

d) Se tiver que descer escadas, deve fazê-lo encostado à parede; 
e) No local do ponto de encontro, destinado à turma, permanecer ordeiramente em 

fila, juntamente com os colegas, para facilitar a contagem dos alunos; 
f) Permanecer junto do professor/funcionário até novas instruções; 
g) No caso de o aluno se encontrar fora do grupo/turma, deve seguir o trajecto de 

emergência mais próximo do local onde se encontra e no local do ponto de 
encontro, informar um professor ou funcionário e acatar as suas instruções. 

2. Em caso de sismo, devem os alunos proceder do seguinte modo: 
a) Se estiver numa sala ou dentro de outro espaço fechado nunca correr para a saída; 
b) Afastar-se de janelas, móveis ou Objetos grandes e pesados; 
c) Proteger-se por baixo das vigas, nos cantos das salas ou debaixo das mesas da sala 

de aula; 
d) Após o primeiro abalo poderão ocorrer (réplicas), por isso só podem abandonar o 

local onde se encontram se ouvirem o sinal de alarme ou se forem dadas instruções 
nesse sentido por professores ou funcionários; 

e) Quando for dado o sinal para abandonar o local, devem seguir as instruções 
relativas ao Plano de Evacuação atrás referidas; 

f) Ao sair do edifício, em Direção ao Ponto de Encontro, devem manter-se afastado 
das paredes, muros, telheiros ou candeeiros que poderão desabar; 

g) No Ponto de Encontro permanecer ordeiramente junto do professor/funcionário, até 
receber novas instruções; 

h) No caso de o aluno se encontrar fora do grupo/turma ou no exterior, ao sentir o 
abalo, deve encaminhar-se rapidamente para o local do Ponto de Encontro, 
seguindo sempre afastado das paredes e proceder de acordo com a alínea anterior. 
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Artigo 11º 
(Funções específicas dos professores em situação de evacuação/sismo) 

 

1. Os professores, em situação de emergência na escola que implique evacuação, devem 
proceder do seguinte modo: 

a) Ao ouvir o sinal sonoro de alarme, deverá proferir a ordem de evacuação com voz 
calma e autoritária, de forma a evitar o pânico; 

b) Dirigir-se para a porta da sala, verificar que a mesma não se encontra quente e 
proceder à sua abertura; 

c) Se não forem visíveis chamas ou fumo abundante, ordenar ao delegado/sub-
delegado de turma que conduza os restantes alunos, atrás de si em fila, ao longo do 
percurso de evacuação; 

d) Relembrar aos alunos que não se devem preocupar com o material escolar, devendo 
este ficar sobre as carteiras; 

e) O professor é o último a sair da sala de aula de modo a prestar auxílio a qualquer 
aluno que o necessite, é portador do livro de ponto, deve assegurar o fecho das 
janelas e da porta da sala de aula e segue a turma na cauda da coluna para poder 
prestar auxílio a qualquer aluno que se desoriente, fique atrasado ou magoado na 
deslocação; 

f) Não deve parar nas portas. Estas devem estar livres. Se tiver que utilizar as escadas, 
deve encostar-se à parede e nunca voltar atrás; 

g) No local do Ponto de Encontro, tem que manter os alunos alinhados e verificar 
através do livro de ponto se falta algum dos alunos que estavam presentes na aula. 
No caso de faltar algum aluno deve informar o funcionário a quem foi incumbida 
essa tarefa; 

h) O professor permanece com os alunos no Ponto de Encontro até receber indicações 
do responsável pela Segurança da Escola. 

 

2. Em caso de sismo, devem os professores proceder do seguinte modo: 
a) Manter os alunos afastados das janelas ou de objetos grandes e pesados; 
b) Ordenar aos alunos que se protejam debaixo das mesas, por baixo das vigas ou nos 

cantos da sala de aula; 
c) Transmitir todos os procedimentos com voz calma e segura de forma a evitar o 

pânico; 
d) Após o primeiro abalo poderão ocorrer (réplicas), pelo que deve impedir que os 

alunos abandonem a sala de aula sem ter a certeza que estes já não correm perigo 
ou sem ter ouvido o sinal sonoro de alarme; 

e) Quando for seguro abandonar o local, dê ordem de evacuação e oriente os seus 
alunos no percurso de evacuação, em Direção ao local do Ponto de Encontro; 

f) Verificar ao sair do edifício, se os alunos se mantêm afastados de estruturas que 
possam desabar (muros, candeeiros, telheiros, etc.); 

g) No ponto de Encontro proceder de acordo com as alíneas g) e h) do artigo anterior. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 1º 
(Entrada em vigor) 

 
1. As alterações ao presente Regulamento serão aprovadas até final de cada ano letivo  em 

reunião de Conselho Geral do Agrupamento. 
2. Todas as alterações aprovadas entram em vigor no dia seguinte ao da respetiva 

aprovação pelo Conselho Geral do Agrupamento . 
 
  
 

Artigo 2º 
(Casos omissos) 

 
O que não estiver previsto neste Regulamento, reger-se-á pelas disposições legais em vigor 
e pelas deliberações e decisões legitimamente tomadas pelos órgãos competentes. 
 
 
 

Alterações aprovadas em 05 de abril de 2019 
 

pelo Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
 Dr. Alberto Iria. 
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ANEXO I 
 
 
 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO  
 
 
 

DOS SERVIÇOS DE APOIO 
 
 
 
 
  

(PREVISTOS NO SUBCAPÍTULO I, DO CAPÍTULO IV 

 DO REGULAMENTO INTERNO)  
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SECÇÃO I 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  

 
 
Os Serviços Administrativos (Secretaria) têm por finalidade apoiar administrativamente o 
Diretor do Agrupamento de Escolas, assegurando os serviços de expediente, alunos, 
pessoal docente e não docente, contabilidade e economato. 
 

 
 

Artigo 1º 
(Horário) 

 
Os serviços da secretaria funcionam de 2ª a 6ª feira das 9.00 h às 16.30 horas para 
atendimento ao público. 
O horário de funcionamento da Secretaria deve ser afixado à entrada. 
 

Artigo 2º 
(Atendimento) 

 
Todos os utentes da Secretaria devem aguardar pacificamente a sua vez de serem 
atendidos. 
 
 

Artigo 3º 
(Comportamento dos utentes) 

 
Não é permitido permanecer sem motivo ou fazer barulho no espaço de atendimento ao 
público, de forma a não perturbar o trabalho dos funcionários. 
 
 

Artigo 4º 
(Interdição ao acesso) 

 
Não é permitida a entrada de pessoas estranhas aos serviços no espaço reservado aos 
funcionários. 

Artigo 5º 
(Relacionamento) 

 
As relações entre os funcionários da Secretaria e o público devem ser correctas e cordiais. 
 

 
 

 
SECÇÃO II 

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  
 

 
O ASE é um serviço de apoio ao Sistema Educativo que tem por objectivo melhorar o bem 
estar dos alunos e famílias, diminuindo as assimetrias sócio-económicas e familiares dos 
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alunos, por forma a tentar nivelar as oportunidades de acesso à escola, do pleno usufruto da 
mesma e de sucesso escolar. 
Destacam-se os seguintes apoios: 

 ALIMENTAÇÃO: comparticipação nas refeições de todos os alunos que comam 
no refeitório, atribuição de refeições subsidiadas ou gratuitas; 

 SEGURO ESCOLAR: garante a assistência médica e medicamentosa e o 
transporte, alojamento e alimentação indispensáveis para garantir essa assistência; 

 TRANSPORTES ESCOLARES: garante o acesso à escola de todos os alunos que 
vivam a mais de 4 km da mesma e que não tenham outra escola na área da sua 
residência, de forma gratuita na escolaridade obrigatória, e de forma bastante 
bonificada após a escolaridade obrigatória; 

 AUXÍLIOS ECONÓMICOS: destinam-se a alunos inseridos em agregados 
familiares carenciados e comparticipam os encargos com refeições, livros, e outro 
material escolar, actividades de complemento curricular e alojamento. Para os 
manuais escolares privilegia-se, os auxílios em espécie, através de empréstimos 
domiciliários de longa duração; 

 VISITAS DE ESTUDO: atribuição de subsídios aos alunos apoiados pela acção 
social escolar que inclui transporte, alimentação, alojamento e entradas em museus 
ou afins. 

 LEITE ESCOLAR: fornecimento de leite escolar e outros alimentos nutricionais 
aos alunos do 1.º ciclo. 

 SUPLEMENTO ALIMENTAR: fornecimento de um lanche aos alunos com 
menores recursos económicos no 2.º e 3.º ciclos. 

 
 

Artigo 6º 
(Horário de funcionamento) 

 
Os serviços do ASE funcionam de 2ª a 6ª feira. Durante o período lectivo o horário de 
funcionamento decorre entre as 9.00 horas e as 16.30 horas e fora do período lectivo o 
horário de funcionamento decorre entre as 9.00 horas e as 12.00 horas e entre as 14.00 h as 
17.00 horas. 
 

Artigo 7º 
(Relacionamento) 

 
Para o bom funcionamento dos serviços do ASE, eficácia e rápido atendimento devem ser 
observadas algumas regras: 
1. Os utentes devem cumprir os prazos estabelecidos. 
2. Os utentes devem prestar informações correctas e entregar os documentos solicitados 

pelos serviços. 
3. Sempre que surjam dúvidas, devem os utentes dirigir-se aos serviços do ASE ou ao 

Diretor, de forma correcta, e solicitar os devidos esclarecimentos. 
4. O funcionário do ASE deve desenvolver o seu trabalho com correcção e 

operacionalidade. 
 

Artigo 8º 
(Auxílios económicos) 

 
Todos os alunos têm direito a requerer os auxílios económicos. 
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Artigo 9º 
(Prazos de requerimento) 

 
1. O requerimento para candidatura aos auxílios económicos ocorre de Abril a Maio. 
2. No mês de Abril os Diretores de turma informam os encarregados de educação do 

início do processo de candidatura aos auxílios. 
3. No mês de Maio o Núcleo do ASE procede à recepção dos requerimentos de 

candidatura aos auxílios económicos. 
 
 

Artigo10º 
(Análise dos requerimentos) 

 
1. A atribuição aos alunos dos respectivos auxílios é concedida de acordo com o 

posicionamento do respectivo agregado familiar nos escalões de rendimento para a 
atribuição de abono de família. 

2. Em caso de dúvidas ou de situação menos favorável, pode o Diretor recolher outras 
informações que considere necessárias para a atribuição dos auxílios económicos. 

 
 

Artigo 11º 
(Beneficiários dos auxílios) 

 
1. No final do mês de Agosto, início do mês de Setembro é afixada no átrio da Escola a 

listagem dos alunos a auxiliar e o respectivo escalão atribuído. 
2. Os encarregados de educação podem recorrer da decisão do Diretor até oito dias após a 

afixação das listas dos alunos, apresentando reclamação escrita e fundamentada ao 
Diretor. 

3. O Diretor tem um prazo de quinze dias para reanalisar o processo e informar por 
escrito o encarregado de educação da decisão tomada. 

 
 

Artigo 12º 
(Subsídio de transporte) 

 
1. Os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, que residam a mais de 4 km da 

Escola e desde que não haja outro estabelecimento de ensino na área da sua residência, 
usufruem de transporte gratuito. 

2. No final de cada ano lectivo, é comunicado aos alunos o modo de obter os passes 
novos ou recarregáveis para o transporte no próximo ano lectivo. 

3. Mensalmente os alunos deverão assinar no ASE o mapa mensal de transporte ou o 
valor mensal, caso se encontrem fora da escolaridade obrigatória, até ao 2.º dia útil de 
cada mês. Após o termo do prazo proceder-se-á à anulação do passe. 

 
 

Artigo 13º 
(Alterações sócio-económicas) 

 
Sempre que se altere a situação sócio-económica do agregado familiar, devem os alunos ou 
os respectivos Encarregados de Educação comunicar o facto ao Diretor de turma para que 
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este investigue junto do ASE da possibilidade de atribuição de subsídio ou alteração do 
escalão. 
 
 

Artigo 14º 
(Regime de empréstimo de manuais escolares) 

 
No âmbito do disposto no Despacho n.º 13224/2003, de 7 de julho, e que se aplica aos 
alunos dos 2.º e 3.º ciclos doeste Agrupamento, o empréstimo de manuais escolares 
obedece aos seguintes critérios: 
 
1. Os encarregados de educação tomam conhecimento das regras para o empréstimo, 

utilização e devolução de manuais escolares, no início do ano letivo, na primeira 
reunião com o Diretor de Turma. 

2. Os alunos subsidiados de acordo com a participação relativa ao seu escalão recebem da 
ASE os manuais respetivos, assinando os encarregados de educação um termo de 
responsabilidade onde fica assegurada a boa utilização dos manuais, o zelo pelo 
cumprimento das boas condições de manutenção e a respetiva obrigatoriedade de 
devolução. 

3. Os alunos ficam obrigados a devolver os manuais no termo do ciclo, após o términus 
das atividades letivas, nas datas e locais definidos pela Escola. 

4. O desrespeito pela obrigatoriedade de devolução ou de manutenção do adequado 
estado de conservação dos manuais escolares sujeitos a empréstimo, implica a não 
atribuição ao respetivo aluno deste tipo de apoio no ano letivo seguinte. 

5. No caso de insucesso escolar do aluno e desde que no letivo seguinte sejam adotados 
os mesmos manuais, não há comparticipação nos encargos com a aquisição de 
manuais. 

 
 

Artigo 15º 
(Manuais objecto de auxílio económico) 

 
Todos os manuais que não sejam passíveis de empréstimo são objecto de auxílio 
económico, até ao montante estabelecido para comparticipação, de acordo com o Despacho 
anual do Ministério da Educação. 
 

Artigo 16º 
(Atribuição de manuais/material escolar) 

 
1. Os alunos subsidiados a quem foram atribuídos manuais não emprestados, objecto de 

auxílio económico, levantam a requisição no ASE e no prazo indicado por estes 
serviços, adquirem os mesmos numa papelaria, de preferência dentro da localidade de 
Olhão. 

2. Depois de adquiridos os manuais, os alunos devem devolver sempre aos serviços do 
ASE o duplicado da requisição, para levantarem o material escolar atribuído. 

3. O material escolar atribuído só pode ser levantado na papelaria da Escola. 
4. Não são atribuídos manuais escolares aos alunos que não transitem de ano, e se 

mantenham os mesmos manuais escolares no ano lectivo imediato. 
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Artigo 17º 
(Material escolar de uso duradouro) 

 
1. O material escolar de uso duradouro é atribuído ao aluno, uma única vez, no início de 

cada ano lectivo. 
2. O aluno deve zelar pela boa conservação do material atribuído. 
3. O não cumprimento do ponto anterior resulta na não atribuição de novo material. 

 
Artigo 18º 

(Seguro escolar) 
 

1. A prevenção do acidente escolar e o seguro escolar, constituem modalidades de apoio e 
complemento educativo prestado aos alunos, destinado a garantir a cobertura dos danos 
resultantes do acidente escolar e que actuam em complementaridade com os apoios 
assegurados pelo Sistema Nacional de Saúde. 

2. O seguro escolar garante ao aluno sinistrado: 
a) Assistência médica e medicamentosa; 
b) Transporte, alojamento e alimentação indispensáveis para garantir essa assistência. 

 
 

Artigo 19º 
(Âmbito do seguro escolar) 

 
1. O Seguro Escolar abrange: 

a) Os alunos matriculados e a frequentar as Escolas do Agrupamento; 
b) Os alunos que participam em actividades do desporto escolar; 
c) Os alunos que participam em actividades ou programas de ocupação de tempos 

livres, organizadas pela Escola e desenvolvidas em período de férias; 
d) Os alunos que se desloquem ao estrangeiro, integrados em visitas de estudo, 

projectos de intercâmbio e competições desportivas. 
 
 

Artigo 20º 
(Acidente escolar) 

 
1. Considera-se acidente escolar: 

a) O ocorrido no local e tempo de actividade escolar; 
b) O que resulte de uma actividade desenvolvida pelos alunos, com o consentimento 

ou sob a responsabilidade do Diretor; 
c) O ocorrido no percurso habitual entre a residência do aluno e a Escola, ou vice-

versa, em período imediatamente anterior ao início da actividade ou imediatamente 
posterior ao seu termo, dentro do período de tempo considerado necessário para ser 
percorrido, a pé, a distância do local de saída ao local do acidente. 

 
 

Artigo 21º 
(Atropelamento) 

 
1. Em caso de atropelamento, só se considera acidente escolar quando, cumulativamente: 
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a) A responsabilidade seja imputável ao aluno sinistrado, no todo ou em parte, pelas 
autoridades competentes; 

b) Ocorra no percurso habitual de acordo com a alínea c) do artigo anterior; 
c) Seja participado às autoridades policiais e judiciais competentes, no prazo de 

quinze dias, ainda que aparentemente tenha sido ocasionado pelo aluno ou por 
terceiros cuja identificação não tenha sido possível determinar no momento do 
acidente; 
d) O aluno sinistrado seja menor de idade e não esteja acompanhado por um adulto 

que, nos termos da lei, esteja obrigado à sua vigilância, salvo se este for professor 
ou funcionário da Escola. 

 
 

Artigo 22º 
(Participação) 

 
1. Sempre que, no decorrer das actividades previstas no ponto um, alíneas a) e b) do 

artigo 24, ocorra um acidente que cause lesões, deve proceder-se do seguinte modo: 
a) Comunicar a ocorrência imediatamente ao professor ou ao funcionário do sector; 
b) Participar de imediato o acidente ao ASE. É dever da Escola, diligenciar para que o 

aluno sinistrado, seja transportado de acordo com a gravidade da lesão, para 
instalação hospitalar pública, comunicando o facto ao respectivo encarregado de 
educação. 

2. Na ausência do encarregado de educação, o acompanhamento do aluno sinistrado à 
unidade hospitalar, é sempre feito por um funcionário ou professor da Escola se o 
aluno for menor de idade. 

3.  No caso de acidente em trajecto, deve o encarregado de educação do aluno sinistrado, 
no prazo de 48 horas, entrar em contacto com o Diretor ou com os serviços do ASE, 
para que seja aberto o processo de inquérito ao acidente, independentemente dos 
procedimentos mencionados na alínea c) do artigo 25º. 

4. Qualquer agente educativo que tome conhecimento de um acidente escolar fica 
obrigado a comunicá-lo ao Diretor. 

 
 

Artigo 23º 
(Exclusão da cobertura do seguro escolar) 

 
1. Excluem-se da cobertura do seguro escolar: 

a) O acidente que ocorra nas instalações escolares quando estas estejam encerradas ou 
tenham sido cedidas para actividades cuja organização não seja da responsabilidade 
do Diretor do Agrupamento; 

b) O acidente ocorrido no decurso de tumulto ou de desordem; 
c) Os acidentes que ocorram em trajecto com veículos ou velocípedes com ou sem 

motor, que transportem o aluno ou sejam por este conduzidos; 
d) Os acidentes com veículos afectos aos transportes escolares; 
e) O acidente que resulte de força maior, considerando-se, para este efeito, os 

cataclismos e outras manifestações da natureza; 
f) A doença de que o aluno é portador, sua profilaxia ou tratamento, salvo a primeira 

deslocação à unidade de saúde. 
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SECÇÃO III 

SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 
Artigo 24.º 

 
(Definição) 

 
As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria (JI / EB1,2,3) 

constituem centros de recursos, de informação, de apoio ao desenvolvimento curricular e 
de dinamização de atividades, que visam contribuir para a aquisição de competências nos 
domínios da leitura e da literacia e do enriquecimento cultural e ocupação dos tempos 
livres dos seus utilizadores.  

São constituídas por recursos físicos (instalações e equipamentos), humanos 
(docentes e não docentes) e documentais ( documentos impressos, audiovisuais e 
informáticos). 

Os espaços destinados às bibliotecas nas diferentes escolas do Agrupamento 
embora possuam características próprias e localizações diferentes, constituem uma unidade 
orgânica e funcional com uma gestão e organização comuns. 

   As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria (JI/ EB1,2,3) 
integram o Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. 

a) Desenvolver a sua acção conforme o estabelecido no Projecto Educativo e as 
orientações definidas pelos Órgãos de Gestão do Agrupamento. 

b) Garantir o respeito pela privacidade dos dados de utilização das Bibliotecas 
Escolares e dos seus recursos. 

c) As Bibliotecas escolares têm como referência os princípios consagrados no 
Manifesto da Unesco e da Ifla para as bibliotecas escolares.  
 
 
 
 

Artigo 25.º 
(Objetivos) 

 
São objetivos fundamentais das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Dr. 

Alberto Iria, Olhão os seguintes: 
 
 

a.  Dotar o Agrupamento de um fundo documental atualizado, diversificado e 
adequado às necessidades da comunidade educativa (alunos, professores das várias 
disciplinas, auxiliares de Acção Educativa e Encarregados de Educação).  

b. Proporcionar a utilização e dinamização de recursos que promovam nos alunos a 
aquisição de competências de selecção, análise e síntese da informação em vários 
suportes (informação escrita, digital e multimédia) para o desenvolvimento e 
produção de trabalhos de pesquisa individuais ou em grupo. 

c. Desenvolver e aprofundar, nos membros da comunidade educativa, uma cultura 
cívica, científica, tecnológica e artística enquanto formas de estar e ser consciente 
e livre no mundo. 
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d. Promover e desenvolver o gosto pelo livro e pela leitura, o interesse pela ciência, 
pela cultura e pela arte ao longo da vida. 

e. Disponibilizar espaços e condições adequadas à realização de atividades de estudo 
e de lazer. 

f. Organizar atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as 
questões de ordem cultural e social; 

g. Aquisição de fundo documental para auxiliar os professores na planificação das 
atividades pedagógicas e na diversificação das situações de ensino - aprendizagem. 

h. Impulsionar a formação integral do indivíduo numa perspectiva interdisciplinar de 
acordo com os objetivos e currículo da escola. 

i. Articulação entre as escolas do Agrupamento através de reuniões periódicas, para 
orientação, apoio e elaboração de documentos necessários ao bom funcionamento 
das Bibliotecas. 

j. Apoiar estratégias de ligação da escola à comunidade e estabelecimento de 
parcerias com outras instituições. 

 
Artigo 26.º 
(Serviços) 

 
 

               As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria oferecem os 
seguintes serviços: 

1. Selecção, gestão, tratamento técnico, preservação e disponibilização de fundo 
documental adequado às diferentes necessidades das escolas e seus utilizadores. 

2. Apoio documental a atividades curriculares e extra - curriculares. 
3. Apoio e realização de eventos ligados à promoção da leitura e obras científicas e 

literárias. 
4. Disponibilização do catálogo do fundo documental para pesquisas online e em 

presença.  
5. Difusão do fundo documental através de boletins impressos e página Web incluída 

no site do Agrupamento. 
6. Empréstimo domiciliário de documentos aos membros da comunidade educativa. 
7. Empréstimo inter – bibliotecas a instituições integrantes da RBE e da Rede de 

Leitura Pública. 
8. Acesso à internet, leitura de documentação impressa, audiovisual e multimédia. 
9. Prestação de serviços e parcerias com bibliotecas de acordo com protocolos a que a 

escola venha a aderir.  
 

 
 

Artigo 27.º 
(Organização) 

 
1. A organização das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto 

Iria (JI / EB1,2,3) estrutura-se de acordo com as orientações emanadas por 
entidades de referência internacional, nacional e concelhia, tais como as linhas de 
orientação para Bibliotecas Escolares do Gabinete Coordenador da Rede de 
Bibliotecas Escolares dos Ministérios da Educação e Cultura, os princípios da 
Unesco e da Ifla para as bibliotecas escolares. 

2. As bibliotecas escolares possuem uma gestão e organização comum. 
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3. A gestão das bibliotecas escolares é estabelecida através de um conjunto de 
documentos (Política de Desenvolvimento da Coleção, Manual de Procedimentos, 
Regimento das Bibliotecas Escolares), elaborados pelo responsável e pela equipa 
da BE.  

             3.1. A Política de Desenvolvimento da Coleção apresenta a política documental 
das Bibliotecas Escolares e destina-se a estabelecer prioridades e orientar a seleção, 
aquisição, organização, preservação e abate dos materiais da BE. É válido por um período 
igual ao do Projecto Educativo 
           3.2.O regimento das Bibliotecas Escolares estabelece o funcionamento interno das 
bibliotecas escolares, constituindo as normas para operações a realizar em todas as áreas da 
BE. Não tem período de validade predefinido. É aprovado pelo Diretor no início da sua 
aplicação e pode ser revisto no início do ano letivo. 
          3.3. O Plano de Atividades das Bibliotecas Escolares faz parte do Plano Anual do 
Agrupamento de Escolas Dr. Alberto - Iria e apresenta as atividades propostas pelo grupo 
de trabalho a desenvolver no período estipulado. Pode conter colaborações a nível 
concelhio. 
         3.4. O regimento das Bibliotecas Escolares estabelece o funcionamento Interno das 
mesmas, no que diz respeito à organização do espaço, regras de prestação dos serviços, 
normas de utilização dos espaços e recursos bem como os direitos e deveres dos 
utilizadores. Não tem período de validade predefinido.  

 
 

Artigo 28.º 
(Equipa, Professor Bibliotecário) 

 
1. No documento “Regimento das Bibliotecas Escolares” é definido o funcionamento das 

mesmas e deverá seguir os princípios e objetivos definidos neste regulamento. 
2. A organização, gestão  e dinamização dos serviços das Bibliotecas Escolares são 

assegurados por  uma equipa educativa com competências nos domínios pedagógico, 
de gestão da informação e das ciências documentais. 

a) Os docentes da equipa são designados pela Diretora, segundo os critérios 
definidos pelas normas em vigor e atendendo ao proposto pelo PB. As suas 
funções serão desempenhadas por um ano ou mais. 

b) Aos docentes da equipa compete colaborar com o PB na concretização das 
tarefas e responsabilidades, definidas de acordo com as necessidades da BE e 
do Plano anual de atividades. 

3. O docente bibliotecário é designado para o exercício das suas funções, segundo os 
procedimentos estabelecidos pela legislação em vigor. 

4.  A actividade do PB é supervisionada pela Diretora. 
5. A coordenação da equipa cabe a um docente, designado por “ Coordenador da 

Biblioteca” enquanto responsável pelo serviço técnico – pedagógico “ Biblioteca 
Escolar” sendo – lhe atribuído um crédito horário definido em legislação própria. 

 
 

Artigo 29.º 
(Assistentes operacionais) 

1. Os assistentes operacionais que fazem parte da equipa da BE são imprescindíveis 
para o bom funcionamento do serviço e têm as seguintes responsabilidades: 

a) Manter a ordem e o silêncio; 
b) Cumprir os horários estabelecidos; 
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c) Fazer o atendimento geral dos utilizadores;  
d) Colaborar no tratamento técnico dos documentos;  
e) Participar ao PB (ou na sua ausência ao órgão de Gestão) irregularidades 

ocasionadas pelos utilizadores; 
f) Proceder diariamente, à limpeza e arrumação dos espaços;  
g) Desempenhar todas as funções inerentes ao funcionamento dos vários 

espaços que compõem as BE; 
h) Zelar pelo cumprimento das normas de utilização dos recursos existentes em 

cada espaço; 
i) Realizar outros serviços, ligados à BE, quando solicitados e orientados pelo 

PB ou Órgão de Gestão. 
 
2. As actividades dos Assistentes Operacionais são supervisionadas pelo PB e pelo Órgão 
de Gestão. 
 

Artigo 30.º 
(Utilizadores) 

 
Os utilizadores devem conhecer o regimento das bibliotecas do Agrupamento, fazer valer 
os seus direitos e cumprir os seus deveres. (Anexo I). 

 
 
 

SECÇÃO IV 

INFORMÁTICA 
 
A correcta utilização dos equipamentos informáticos pelos Serviços Administrativos, 
Serviços de Apoio Social Escolar e Diretor é da responsabilidade dos utentes dos 
respectivos sectores. 
Os equipamentos informáticos existentes nas salas de Diretores de Turma, Serviços de 
Psicologia e Orientação e Núcleo dos Apoios Educativos são de uso exclusivo dos mesmos 
no exercício das suas funções específicas. 
Os equipamentos informáticos existentes noutros sectores da Escola, podem ser utilizados 
por alunos, professores e eventualmente por auxiliares de acção educativa e regem-se por 
normas específicas. 
 
 
 

Artigo 31º 
(Normas de utilização) 

 
1. Todos os alunos podem utilizar os equipamentos informáticos existentes nas salas de 

informática, biblioteca, desde que autorizados por professores e acompanhados por 
estes ou por auxiliares de acção educativa. 

2. É expressamente proibida a visualização de sites com conteúdos pornográficos, 
pedófilos e de incentivo à violência, bem como a sua cópia e/ou downloads. 

3. A impressão de trabalhos dos alunos necessita sempre da autorização do professor da 
disciplina ou do professor acompanhante. 

4. A requisição de materiais (tinteiros, disquetes, outros) é sempre feita por escrito e 
entregue ao professor responsável pela informática ou no Diretor. 
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5. No início da utilização dos equipamentos informáticos é dever do utilizador comunicar 
por escrito, quaisquer anomalias detectadas nos equipamentos. (falta de periféricos – 
teclado, rato, esferas, tinteiros ou outros dispositivos e ou falhas no sistema): 
a) Ao professor acompanhante/auxiliar de acção educativa no caso do utilizador ser 

um aluno; 
b) Ao professor responsável pela informática, se o utilizador for um professor ou 

auxiliar de acção educativa; 
c) Todas as anomalias detectadas têm que ser comunicadas ao professor responsável 

pela informática. 
6. Os equipamentos devem ser utilizados com cuidado, de forma a evitar avarias ou 

danos. 
7. Não é permitida a alteração do posicionamento dos equipamentos, a troca de 

componentes ou cabos ou a tentativa de os “reparar”. 
8. É expressamente proibido, aos utilizadores, a instalação ou a eliminação de quaisquer 

programas sem a prévia autorização e supervisão do professor responsável pela 
informática. 

9. É proibido alterar as configurações dos computadores, nomeadamente: 
a) Fundo; 
b) Ícones do Ambiente de Trabalho; 
c) Cores a usar pelo Windows, o Poupador de Écran (ou Screen Saver); 
d) Opções do menu Iniciar (ou Start); 
e) Configurações do “hardware”. 

10. É proibida a gravação permanente de trabalhos nos discos rígidos, devendo para o 
efeito ser sempre usado suporte informático do utilizador. 

11. Para a gravação temporária de trabalhos de alunos ou de professores devem ser criadas 
pastas específicas. 

12. Todos os trabalhos gravados nos discos rígidos, ficam sujeitos a limpeza periódica 
efectuada pelo professor responsável pela informática e desde que não haja informação 
em contrário, para libertar espaço e optimizar o desempenho do equipamento. Nunca 
gravar dados, na “pasta Meus Documentos” (ou My Documents), ou na do “Ambiente 
de Trabalho”.  

13. Não podem ser criadas, alteradas, movidas ou anuladas pastas ou ficheiros, à excepção 
das situações referidas no ponto 11. 

14. No fim de cada utilização, todos os equipamentos utilizados devem ser desligados. O 
computador só deve ser desligado depois do encerramento do Windows. 

16 No final da utilização das salas de informática, em que não foram usados os 
equipamentos, é dever dos utilizadores verificar sempre se os mesmos foram 
inadvertidamente ligados ou usados. Para todas as situações anómalas proceder-se-á de 
acordo com o ponto 5 deste artigo. 

 
 

Artigo 32º 
(Não cumprimento das normas) 

 
1. Os utilizadores que não cumpram as normas atrás mencionadas ou que danifiquem 

intencionalmente os equipamentos incorrem na aplicação das seguintes sanções: 
a) Reposição dos componentes dos equipamentos danificados ou em falta; 
b) Suspensão da utilização do equipamento informático; 
c) Proibição de utilização de qualquer tipo de equipamento informático, quando o 

estrago provocado for considerado propositado e repetido anteriormente. 
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1. Cabe ao Diretor a aplicação das sanções de acordo com a gravidade da situação. 
 
 
 
 

SECÇÃO V 

PORTARIA 

 
A existência de portaria é um dos factores determinantes para a segurança na Escola, pelo 
que é fundamental o cumprimento de normas específicas, devendo o Diretor e os auxiliares 
de acção educativa zelarem pelo cumprimento das mesmas. 
 
 

Artigo 33º 
(Normas gerais) 

 
1. Compete aos auxiliares de acção educativa: 

a) Prestar informações na Portaria; 
b) Fazer a identificação documental sistemática de quem não conheçam; 
c) Encaminhar as pessoas e, quando necessário, anunciá-las ao funcionário do P.B.X.; 
d) Manter, a partir das 8h. e 35 m, os portões fechados, abrindo-os apenas durante o 

período de almoço e pontualmente quando necessário; 
e) Registar, em impresso próprio, o acesso de ex-alunos/outras pessoas visitantes que 

venham contactar ou dirigir-se a qualquer elemento ou serviço da Escola; 
f) Facultar um cartão de visitante às pessoas que aqui se dirijam ocasionalmente, 

devendo estas devolver o cartão quando da sua saída; 
g) Entregar no Diretor o impresso com o registo dos visitantes logo que completo. 
h) Controlar as entradas e saídas dos alunos do recinto escolar, verificando sempre os 

horários e certificando-se da ausência ou não do professor. 
2. Durante o período de aulas previsto no seu horário não é permitida ao aluno a saída do 

recinto escolar; 
3. As saídas do recinto escolar, só serão permitidas com autorização prévia do respectivo 

encarregado de educação, responsabilizando-se este, pelo que possa ocorrer durante o 
período em que o aluno devia permanecer na Escola. 

 
 
 

SECÇÃO VI 

PBX 
 

 

Artigo 34º 
(Funcionamento) 

 

1. O serviço do PBX é contínuo e assegurado por dois auxiliares de acção educativa em 
períodos alternados. 

2. Está acessível a qualquer utente das 8h30m às 18h. 
 
 
 

Artigo 35º 
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(Permanência) 
 
No interior do local deve apenas permanecer o funcionário de serviço. 
 
 

Artigo 36º 
(Competências) 

 
O funcionário a prestar serviço deve: 
1. Identificar-se sempre, bem como o Estabelecimento de Ensino. 
2. Atender e informar com simpatia, eficiência e correcção. 
3. Encaminhar as pessoas estranhas à Escola para os diferentes locais ou serviços 

pretendidos.  
4. Providenciar para que as pessoas a contactar sejam rapidamente chamadas, sem 

prejuízo das suas actividades/funções. 
5. Avisar o Diretor da presença de alunos ou de outras pessoas que tenham assuntos a 

tratar no gabinete da Direção. 
6. Solicitar ao aluno, o preenchimento de um impresso, onde este explicite o motivo do 

assunto a tratar com o Diretor. 
7. Encaminhar o aluno para o respectivo Diretor de turma, professor ou Diretor em função 

do motivo expresso no impresso pelo aluno. 
8. Dar conhecimento personalizado das convocatórias para as reuniões do Conselho 

Geral, do Conselho Pedagógico ou de outras solicitadas pelo Diretor. 
9. Dar conhecimento personalizado das comunicações de serviço ou de outros 

documentos solicitados pelo Diretor. 
10. Registar e proceder à cobrança das chamadas particulares. 
11. Registar as chamadas oficiais. 

Artigo 37º 
(Utentes) 

 
1. Os utentes e funcionários não devem permanecer no interior do PBX. 
2. As chamadas para o exterior devem ser efectuadas e recebidas pelo telefone/extensão 

colocado no exterior do PBX ou encaminhadas para as extensões respectivas. 
3. Os utentes que queiram efectuar chamadas oficiais devem informar o funcionário e 

obter previamente o consentimento do Diretor.  
4. As chamadas telefónicas particulares são pagas pelos utentes após efectuadas. 

 

 

SECÇÃO VII 

PAPELARIA 

 
 

A Papelaria é um serviço polivalente que visa satisfazer as necessidades da população 
escolar em termos de material escolar, impressos normalizados, venda de senhas e talões 
para consumo no bufete e refeitório. Os eventuais lucros deste serviço revertem na compra 
de artigos para uso dos alunos. 
 
 
 

Artigo 38º 
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(Horário) 
 

A papelaria funciona de 2ª a 6ªfeira das 9.15 h às 16.30 horas. 
O respectivo horário deve ser afixado em local visível junto às instalações. 
 
 

Artigo 39º 
(Preçário) 

 
Deve estar afixado junto das instalações em local visível, um preçário de todos os artigos 
disponíveis para venda. 
 
 

Artigo 40º 
(Exposição de artigos) 

 
Todos os artigos devem ser expostos com o respectivo preço de uma forma visível. 
 
 

Artigo 41º 
(Filas de espera) 

 
Os utentes da Papelaria devem formar uma fila de espera e aguardar calmamente a vez de 
serem atendidos. 

Artigo 42º 
(Sugestões) 

 
A população escolar tem o direito de sugerir ao responsável do Diretor pelo sector, qual o 
tipo de material que deve ser vendido na Papelaria. 
 
 

Artigo 43º 
(Alunos subsidiados) 

 
Os funcionários da papelaria deverão possuir a listagem dos alunos subsidiados pelo ASE. 
 
 
 

Artigo 44º 
(Identificação) 

 
Todos os alunos subsidiados deverão referir prontamente qual o seu escalão e apresentar o 
seu cartão de aluno, para tornar menos morosa a venda do material que pretendem. 
 
 

Artigo 45º 
(Relacionamento) 

 
As relações entre o funcionário da Papelaria e a população escolar devem ser correctas e 
cordiais. 
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Artigo 46º 
(Interdição ao acesso) 

 
Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço no interior da Papelaria nem 
podem ser guardados objectos dos alunos no seu interior. 
 
 
 

SECÇÃO VIII  

REPROGRAFIA 

 

 

A Reprografia é o local onde se executam trabalhos de reprodução de testes escritos, textos 
de apoio e outros documentos necessários ao funcionamento de todas as actividades 
escolares, ao qual toda a comunidade educativa tem acesso. 
 
 

Artigo 47º 
(Gestão) 

 
O Diretor é responsável pela gestão da Reprografia. 
O funcionário da Reprografia é designado pelo Diretor e em caso de necessidade pode ser 
auxiliado ou substituído por outro funcionário. 

 
Artigo 48º 
(Horário) 

 
A Reprografia funciona de 2ª a 6ª feira das 9.00 h às 13.00 h e das 14.30 h às 16.30 horas. 
O horário de funcionamento encontra-se afixado à entrada. 
 
 

Artigo 49º 
(Relacionamento) 

 
As relações entre funcionários e utentes deste sector devem basear-se no respeito mútuo. 
 
 

Artigo 50º 
(Interdição ao acesso) 

 
Os utentes são atendidos em local próprio, não podendo entrar no interior da Reprografia 
pessoas estranhas ao serviço. 
 
 

Artigo 51º 
(Requisição de trabalhos) 

 
1. No início de cada ano lectivo é atribuído um número limite de fotocópias a cada 

professor de acordo com o número de turmas e disciplinas que lecciona. 
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2. Ultrapassado o número limite de fotocópias definidas, cabe ao Diretor autorizar novo 
plafond mediante a apresentação de uma requisição, onde é designado o documento a 
fotocopiar, o número de cópias e a turma a que se destina. 

3. Qualquer elemento da comunidade educativa pode requisitar trabalhos. 
4. Os documentos a fotocopiar devem ser entregues com, pelo menos, 24 horas de 

antecedência, responsabilizando-se o funcionário pela entrega dos mesmos findo este 
prazo. 

5. Na impossibilidade do cumprimento do prazo acima referido, a data de entrega dos 
trabalhos deve ser previamente acordada entre o funcionário e o utente. 

6. Os trabalhos relativos à Gestão Pedagógica/Administrativa têm prioridade podendo não 
obedecer aos prazos estipulados no ponto 4. 

7. Pequenos trabalhos ou fotocópias isoladas requeridas por qualquer elemento da 
comunidade educativa são reproduzidas de imediato. 

8. No acto da entrega dos originais, o utente preenche uma ficha de requisição, onde é 
designado o documento a fotocopiar, o número de cópias requerido, a data e a 
identificação do utente. 

9. É da responsabilidade do funcionário registar os trabalhos efectuados.  
10. Os trabalhos solicitados pelos professores devem ser levantados pelos próprios. 
 
 

Artigo 52º 
(Pagamento) 

 
1. Os trabalhos requeridos a título particular serão pagos no acto de entrega, de acordo 

com a tabela estipulada pelo Diretor e afixada na reprografia. 
2. Estão isentos de pagamento apenas as reproduções de documentos, encadernações ou 

outros, requisitadas por professores, de acordo com o ponto 1 do artigo anterior e 
destinados à utilização com os alunos ou ao trabalho com os professores dos 
respectivos departamentos ou áreas que coordenam. 

3. As receitas resultantes dos trabalhos efectuados são entregues na Tesouraria dos 
Serviços de Administração Escolar. 

 
 

Artigo 53º 
(Competências do funcionário) 

 
1. Compete ao funcionário da reprografia: 

a) Zelar pelo bom funcionamento das máquinas e de outros instrumentos de trabalho, 
limpando-os com a frequência necessária e mantendo-os sempre operacionais, de 
acordo com as instruções dos manuais e das indicações dadas pelos técnicos ou o 
pelo Diretor; 

b) Proceder à limpeza e arrumação das instalações; 
c) Garantir um stock mínimo de papel, tintas e outros produtos necessários, 

requisitando-os atempadamente; 
d) Executar com perfeição dentro dos prazos definidos ou acordados todos os 

trabalhos requisitados e proceder ao respectivo registo; 
e) Informar de imediato o Diretor sempre que se verifiquem situações anormais que 

prejudiquem o normal funcionamento dos serviços. 
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SECÇÃO IX 

BUFETE 

 
 
O bufete é uma das dependências do ASE. É um serviço complementar ao refeitório e está 
à disposição de professores, alunos e funcionários. 
 

Artigo 54º 
(Horário) 

 
1. O bufete funciona diariamente das 9.15 h. às 16.30 h.. 
2. O horário de funcionamento poderá, em situações de excepção, ser alterado ou 

alargado, em função de eventuais necessidades da Escola. 
 
 

Artigo 55º 
(Preçário) 

 
Os produtos disponíveis para consumo devem ter afixado os respectivos preços. 
 
 

Artigo 56º 
(Consumo dos produtos) 

 
No bufete só podem ser adquiridos produtos para consumo na Escola e mediante a 
apresentação do respectivo talão de pagamento. 

 
Artigo 57º 

(Pré-pagamento) 
 

Só podem ser adquiridos produtos no bufete mediante pré-pagamento efectuado na 
papelaria da Escola. 
 
 

Artigo 58º 
(Filas de espera) 

 
Os utentes do bufete devem formar uma fila de espera e aguardar calmamente a vez de 
serem atendidos. 

Artigo 59º 
(Sugestões de venda de produtos) 

 
Todos os elementos da comunidade educativa podem através das estruturas próprias da 
Escola, apresentar sugestões para a venda de outros produtos no bufete, desde que estejam 
inseridos no contexto de uma alimentação sã e equilibrada. 
 
 

Artigo 60º 
(Interdição ao acesso) 

 
Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço no interior do bufete. 
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Artigo 61º 

(Bebidas alcoólicas) 
 

Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas no bufete. 
 
 

Artigo 62º 
(Atendimento) 

 
Todos os utentes têm direito de ser atenta e higienicamente atendidos. 
 
 

Artigo 63º 
(Limpeza) 

 
A limpeza diária é da responsabilidade dos funcionários afectos a este serviço.  
 

Artigo 64º 
(Condições higiénicas) 

 
Os funcionários do Bufete devem usar batas e toucas em boas condições higiénicas e não 
devem pegar directamente com as mãos nos alimentos. 

 

 

SECÇÃO X 

REFEITÓRIO 
 
 
Os refeitórios das Escolas do Agrupamento destinam-se a ser utilizados por todos os 
professores, alunos e funcionários.  
 
 

Artigo 65º 
(Horário do refeitório) 

 
O Refeitório funciona de segunda a sexta-feira para serviço de almoços, das 12.10 h às 
13.45 h. 
 

Artigo 66º 
(Acesso ao refeitório) 

 
O acesso ao refeitório é feito mediante a apresentação da respectiva senha de refeição. 
 
 

Artigo 67º 
(Aquisição de senha) 

 
1. A senha é adquirida, na papelaria, no dia útil anterior, ou no próprio dia da refeição até 

às 10.30 h, mediante pagamento de uma taxa adicional. 
2. No caso de se adquirir a senha no próprio dia, a ementa poderá ser diferente daquela 

que se encontra afixada. 
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3. Os alunos subsidiados que não pretendam almoçar num determinado dia, devem 
informar a funcionária da papelaria até às 10.30 h. do próprio dia. 

 
 

Artigo 68º 
(Ementa) 

 
A ementa semanal das refeições é afixada à sexta-feira, junto à papelaria e na sala dos 
professores. 
 

Artigo 69º 
(Senhas fraudulentas) 

 
A utilização de senhas fraudulentas sujeita os infractores à aplicação de medidas 
disciplinares que poderão ir da advertência à repreensão registada.  
 
 

Artigo 70º 
(Filas de espera) 

 
Os utentes do refeitório devem formar uma fila de espera e aguardar calmamente a vez de 
serem atendidos. 
Sempre que se justifique, intercalar-se-á um professor/funcionário em cada três alunos. 
 
 

Artigo 71º 
(Igualdade de direitos) 

 
Todos os utentes têm direito a ser servidos de igual forma, sem discriminação de qualquer 
espécie. 
 

Artigo 72º 
(Alimentação) 

 
1. Os utentes têm direito a uma alimentação equilibrada e suficiente que deve ser 

constituída por: sopa, prato do dia (peixe ou carne e respectivo acompanhamento), pão, 
fruta ou doce. 

2. A todos os alunos que o pretendam, deverá ser dado um copo de leite para acompanhar 
a refeição. 

3. Deve evitar-se que sobrem refeições, contudo, sempre que haja sobras de comida 
devem os funcionários da cozinha, em articulação com o Diretor, proceder do seguinte 
modo: 
a) Dar possibilidade aos alunos de repetir a refeição; 
b) A sopa que sobrar deverá ser servida apenas no bar da sala dos professores, 

revertendo o seu montante a favor do refeitório; 
c) A comida restante deverá ser dividida pelos funcionários dos diferentes 

sectores/serviços que o desejarem, de uma forma alternada, para que não sejam 
beneficiados sempre os mesmos. O Diretor deverá ser informado diariamente, pela 
ecónoma, sobre o número de refeições sobrantes e o nome dos funcionários a quem 
foram atribuídas.  
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Artigo 73º 
(Higiene) 

 
1. Os utentes têm direito a exigir higiene nos utensílios utilizados e na confecção dos 

alimentos, assim como uma preparação cuidadosa dos mesmos. 
2. As reclamações devem ser feitas com correcção, primeiro perante as cozinheiras e 

depois junto do Diretor. 
 
 

Artigo 74º 
(Deveres do utente) 

 
Depois de comer devem os utentes arrumar a cadeira, devolver o seu tabuleiro ao balcão da 
cozinha e proceder à limpeza do mesmo.  
 
 

Artigo 75º 
(Limpeza e higiene) 

 
1. O refeitório e a cozinha devem ser limpos diariamente pelos funcionários afectos a este 

sector. 
2. O pessoal da cozinha deverá usar batas e toucas em boas condições higiénicas. 

 
 

Artigo 76º 
(Interdição ao acesso) 

 
1. Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço na cozinha e suas 

dependências. 
2. Aos funcionários da cozinha não lhes é permitido o acesso com sacos ou outros 

recipientes, apenas devendo ser portadores de malas ou sacos de mão de uso 
estritamente pessoal. 

 
 

Artigo 77º 
(Dever de zelo) 

 
Compete aos funcionários da cozinha/refeitório zelar pelo estado de conservação dos 
equipamentos, comunicando de imediato qualquer anomalia ao Diretor. 
 
 

SECÇÃO XI 

SALA DE CONVÍVIO DOS ALUNOS 

 
 
A Sala de Convívio é o local da Escola utilizado essencialmente pelos alunos, nos 
intervalos e nos períodos sem aulas. 
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Artigo 78º 
(Conservação e limpeza) 

 
1. Os funcionários do bufete são responsáveis pela limpeza e vigilância da sala de 

convívio. 
2. Os alunos devem zelar pela preservação e limpeza da sala de convívio. 
3. O mobiliário deve ser mantido limpo e arrumado e não podem ser deitados resíduos 

para o chão. 
 
 
 

Artigo 79º 
(Atitudes e comportamentos) 

 
1. Os alunos devem relacionar-se entre si e com os funcionários com correcção e respeito. 
2. Não são permitidas manifestações ruidosas, nem atitudes e comportamentos violentos. 
3. O não cumprimento do estipulado nos números 1 e 2 deste artigo é passível de 

aplicação de medida disciplinar adequada. 
 
 

Artigo 80º 
(Interdição a estranhos) 

 
1. Não é permitida a presença de elementos estranhos na sala de convívio salvo quando 

previamente autorizados pelo Diretor. 
2. Os alunos têm o dever de informar o funcionário em serviço na sala de convívio 

sempre que se detectem no seu interior elementos estranhos às Escolas.  
3. Compete ao funcionário certificar-se se os elementos estranhos estão autorizados a aí 

permanecer temporariamente. 
4. Quaisquer ocorrências anómalas devem ser comunicadas, pelo funcionário, ao Diretor 
 
 
 

SECÇÃO XII 

PÁTIOS E RECREIOS 
 
 
Os pátios e recreios dos estabelecimentos de ensino destinam-se à ocupação dos tempos 
livres dos alunos. 
 
 

Artigo 81º 
(Atitudes e comportamentos) 

 
1. Os alunos devem relacionar-se entre si e com os funcionários com correcção e respeito. 
2. Os alunos devem zelar pela manutenção da limpeza e conservação das paredes, 

vedação, pavimentos e canteiros. 
3. Não são permitidas manifestações ruidosas, atitudes e comportamentos violentos e a 

permanência de alunos junto às janelas das salas de aula. 
4. Não são permitidas actividades que ponham em risco a integridade física dos elementos 

da comunidade educativa nomeadamente: 
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a) Jogar à bola, excepto nos espaços expressamente destinados às actividades 
desportivas e sem prejuízo das aulas aí a decorrer; 

b) Circular com velocípedes com e sem motor, skates, trotinetas, patins nos pátios e 
recreios; 

c) Consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco, bebidas alcoólicas ou 
outras; 

d) Jogar com objectos contundentes, cortantes e de arremesso; 
e) Utilizar materiais tóxicos, explosivos ou outros, para arremesso ou pintura do 

edifício.  
 
 

Artigo 82º 
(Interdição de acesso) 

 
1. Qualquer docente, funcionário ou aluno que detecte a presença de elementos estranhos 

às Escolas deve informar o Coordenador de Escola, os guardas vigilantes ou o Diretor. 
2. É responsabilidade dos auxiliares de acção educativa e/ou dos guardas vigilantes fazer 

a vigilância deste espaço e comunicar o Coordenador de Escola ou ao Diretor a 
presença de elementos estranhos à escola ou quaisquer ocorrências anómalas. 

3.  Nos feriados e fins-de-semana não é permitido o acesso e a utilização do recinto 
escolar, excepto quando se realizarem actividades devidamente autorizadas. 

4. De noite, a partir das 18h 30m o recinto escolar deve igualmente ser mantido fechado, 
excepto para as actividades da comunidade, quando devidamente autorizadas. 

 
 

SECÇÃO XIII  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 
É dever de todos os utilizadores manter as instalações sanitárias em perfeitas condições de 
higiene e de acesso. 
 
 

Artigo 83º 
(Utilização) 

 
1. É dever dos alunos manter limpos os sanitários, paredes e pavimentos, não deitar 

papéis e outros detritos para o chão, nem conspurcar as paredes com riscos e frases. 
2. Os alunos devem: 

a) Utilizar o autoclismo sempre que usem os sanitários; 
b) Fechar as torneiras após a sua utilização, de modo a evitar perdas de água inúteis e 

possíveis inundações; 
c) Respeitar a privacidade dos colegas; 
d) Exigir instalações em boas condições de higiene e de acesso; 
e) Solicitar material sanitário (sabão, papel higiénico, etc.) ao funcionário do 

respectivo bloco sempre que o mesmo não esteja disponível.  
 
 
 

Artigo 84º 
(Limpeza) 
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1. A limpeza das instalações e a sua vigilância é da competência dos Auxiliares de Acção 
Educativa encarregados da limpeza do sector. 

2. As casas de banho devem ser mantidas em boas condições de higiene. 
3. Qualquer ocorrência deve ser comunicada ao Diretor. 
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SECÇÃO I 

EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA / EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
 

Artigo 1 º 
(Disposições gerais) 

 
1. São consideradas salas de E.V.T. as números 2 e 3 ou quaisquer outras que venham a 

ser utilizadas pela disciplina, desde que sejam dotadas de equipamento específico. 
2. A sala 26 é considerada sala de E.T. ou qualquer outras que venha a ser utilizadas pela 

disciplina, desde que seja dotada de equipamento específico. 
3. As salas de E.V.T./E.T. estão equipadas com armários tendo cada sala, anexada, uma 

arrecadação para uso exclusivo da disciplina. 
4. O equipamento inventariado ou inventariável nas salas específicas, pode 

excepcionalmente, ser utilizado por outros elementos da comunidade escolar, desde 
que requisitado ao responsável pelas instalações e autorizado pelo Diretor. 

5. Todos os utilizadores, devem zelar pela boa conservação, limpeza e arrumação do 
material, mobiliário e utensílios que se utilizam nas salas de E.V.T. 

 
 

Artigo 2º 
(Competências dos professores) 

 
1. Compete aos professores que leccionam a disciplina de E.V.T./E.T.: 

a) Fazer propostas para a aquisição, substituição e organização de material e 
equipamento que melhor sirvam os objectivos da disciplina; 

b) Organizar a sala de aula de acordo com as características das suas turmas e a 
dinâmica de cada par pedagógico, podendo alterar a disposição do mobiliário e 
equipamento, desde que no final da aula o mesmo seja reposto; 

c) Requisitar atempadamente ao coordenador/delegado da disciplina o material-
didáctico necessário ao desenvolvimento das actividades pedagógicas, de acordo 
com as suas planificações; 

d) Garantir a segurança dos equipamentos e materiais existentes nas arrecadações, não 
permitindo o acesso dos alunos; 

e) Zelar pela manutenção e conservação das instalações, dos equipamentos e pelo 
aproveitamento dos materiais de uso corrente; 

f) Participar por escrito ao responsável pelas instalações qualquer situação anómala 
decorrente da inadequada utilização dos equipamentos ou materiais; 

g) Reorganizar a disposição do mobiliário e equipamento após a sua actividade, 
sempre que o mesmo tenha sido alterado; 

h) Alertar os alunos para a necessidade de serem respeitadas as regras básicas de 
segurança relativas à utilização dos equipamentos; 

i) Zelar pela limpeza e higiene das salas intervindo junto dos alunos e, se necessário, 
dos Assistentes Operacionais; 

j) Proceder no final do ano lectivo, à arrumação, limpeza e organização dos materiais 
existentes nos armários e arrecadações; 

k) Devolver ao responsável pelas instalações, no final de cada ano lectivo os materiais 
consumíveis sobrantes, perfeitamente identificados e os equipamentos que lhe 
foram atribuídos. 
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SECÇÃO II 

AUDIOVISUAIS 
 
 

Artigo 7º 
(Disposições gerais) 

 

1. A sala de audiovisuais funciona no auditório da EB2,3 Dr. Alberto Iria (sala 17). 
Destina-se à realização de seminários, reuniões e aulas específicas em que seja 
necessário a utilização dos materiais e equipamentos audiovisuais. 

2. Os equipamentos existentes nesta sala, são para uso exclusivo da mesma e só podem 
ser utilizados por professores ou técnicos especializados. 

3. Todos os utilizadores, devem zelar pela boa conservação, limpeza e arrumação do 
material, mobiliário e equipamento. 

 
 

Artigo 8º 
(Utilização do material) 

 
1. A utilização da sala e dos equipamentos, implica requisição. Para o efeito é preenchido 

impresso próprio, com 24 h de antecedência, que é entregue à funcionária responsável 
pelo sector da biblioteca. 

2. No início da utilização da sala é dever do utilizador comunicar por escrito ao técnico 
ou à funcionária responsável pelo sector, quaisquer anomalias ou danos detectados nos 
equipamentos ou mobiliário. 

3. No início da utilização dos equipamentos é dever do utilizador ler as instruções de 
funcionamento dos diversos equipamentos de forma a evitar avarias. (retroprojector, 
projector de diapositivos, episcópio, data-show, leitor de vídeo, amplificador, 
computador ou outros). 

4. Não é permitida a alteração do posicionamento dos equipamentos, a troca de 
componentes ou cabos ou a tentativa de os “reparar”. 

5. Em caso de dúvida sobre o funcionamento dos equipamentos dever-se-á solicitar a 
ajuda do técnico ou da funcionária responsável pelo sector. 

6. É proibido alterar as configurações do computador, nomeadamente: 
a) Fundo; 
b) Ícones do Ambiente de Trabalho; 
c) Cores a usar pelo Windows, o Poupador de Écran (ou Screen Saver); 
d) Opções do menu Iniciar (ou Start); 
e) Configurações do “hardware”. 

5. É expressamente proibido, a instalação ou a eliminação de quaisquer programas sem a 
prévia autorização e supervisão do técnico responsável ou do Conselho Executivo. 

6. É expressamente proibido a visualização de filmes, sites, com conteúdos pornográficos, 
pedófilos e de incentivo à violência, bem como a sua cópia e/ou downloads. 

7. Os equipamentos não devem ser deslocados e só devem estar ligados quando estão a 
ser efectivamente utilizados, de forma a evitar avarias ou danos. 

8. É proibida a gravação permanente de trabalhos no disco rígido, devendo para o efeito 
ser sempre usado suporte informático do utilizador. 

9. Após a utilização dos equipamentos, estes devem ser sempre desligados e retirado o 
cabo das tomadas. 
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10. Após a utilização da sala, é dever do utilizador, comunicar por escrito ao técnico ou à 
funcionária responsável pelo sector, quaisquer anomalias ou danos detectados nos 
equipamentos ou mobiliário. 

 
 

SECÇÃO III 

EDUCAÇÃO MUSICAL / MÚSICA 

 

Artigo 9º 
(Disposições gerais) 

 
1. São consideradas salas específicas de Educação Musical e Música, as números 2 e 4. 
2. As salas têm em anexo, uma arrecadação para uso exclusivo das disciplinas. 
3. O equipamento inventariado ou inventariável nesta sala, pode excepcionalmente, ser 

utilizado por outros elementos da comunidade escolar, desde que requisitado ao 
responsável pelas instalações e autorizado pelo Diretor. 

 

 

Artigo 10º 
(Utilização do material) 

 
1. Os aparelhos sonoros existentes na sala 4 e respectiva arrecadação são para uso 

exclusivo dos professores da disciplina.  
2. Só poderão aceder à arrecadação dos instrumentos musicais os professores do grupo da 

disciplina de Educação Musical. 
3. Após a utilização dos instrumentos estes deverão ser colocados na arrecadação ficando 

a porta da mesma sempre fechada. 
4. Nenhum aluno poderá aceder à arrecadação sem autorização e responsabilização do seu 

professor de Educação Musical. 
5. A danificação de qualquer aparelho ou instrumento musical bem como o seu extravio 

deve ser comunicado ao responsável pelas instalações. 
6. Todos os utilizadores, devem zelar pela boa conservação, limpeza e arrumação do 

material, mobiliário e aparelhos sonoros. 
 
 
 

SECÇÃO IV 

CIÊNCIAS DA NATUREZA/NATURAIS/FÍSICO-QUÍMICAS 

 
 

Artigo 11º 
(Disposições gerais) 

 
1. São consideradas salas específicas de Ciências da Natureza, Ciências Naturais e 

Ciências Físico-Químicas, as número 12, 7 e 8 respectivamente, podendo ser utilizadas 
excepcionalmente por outras disciplinas ou áreas disciplinares. 

2. Estas salas estão equipadas com armários, tendo anexadas arrecadações, cujo acesso e 
utilização é exclusivo dos professores das respectivas disciplinas. 
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3. O equipamento inventariado ou inventariável nestas salas, pode excepcionalmente, ser 
utilizado por outros elementos da comunidade escolar, desde que requisitado ao 
responsável pelas instalações e autorizado pelo Diretor. 

4. As regras gerais de segurança e protecção pessoal devem ser do conhecimento de todos 
os utilizadores das salas e respectivos laboratórios (alunos, professores e Assistentes 
Operacionais) e estarem afixadas em local visível nas respectivas salas. 

5. Todos os utilizadores, devem zelar pela boa conservação, limpeza e arrumação do 
material, mobiliário e outros aparelhos que se utilizam nestas salas. 

 
 

Artigo 12º 
(Regras gerais de segurança) 

 
 

1. Os alunos só podem entrar acompanhados do professor na sala de arrecadação do 
material. 

2. Os armários existentes na sala de aula devem manter-se fechados e a sua abertura/fecho 
é da responsabilidade do professor. 

3. Ter em atenção que as salas específicas para trabalho experimental não correspondem a 
laboratórios, pois, não reúnem as condições básicas de segurança para trabalho 
laboratorial. 

4. Conhecer a localização das saídas de emergência. 
5. Conhecer a localização e o funcionamento de extintores de incêndio. 
6. É expressamente proibido comer ou beber no “laboratório” e salas anexas. 
7. O manuseamento de material de laboratório e substâncias químicas só deve ser feito 

quando autorizado pelo professor. 
8. Deve ter-se o cuidado de ler os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a 

tomar, antes de se iniciar qualquer trabalho prático. 
9. É obrigatório usar bata ou avental na realização de um trabalho prático. 
10. Os aparelhos só devem ser usados depois de lidas as respectivas instruções de 

manuseamento. 
11. Efectuar o trabalho “laboratorial” sempre em pé. 
12. Lavar com frequência as mãos, durante e no final do trabalho laboratorial. 
13. Não manusear equipamento eléctrico com as mãos húmidas. 
14. Verificar sempre, antes de usar, se o material de vidro está em perfeitas condições. 
15. Antes de iniciar qualquer experiência, todos os utensílios desnecessários devem ser 

arrumados fora do “laboratório” ou afastados das suas zonas de trabalho. 
16. Todos os recipientes que contenham produtos devem estar devidamente rotulados. 
17. Antes do manuseamento de qualquer produto químico, deve ser lida a informação 

existente no rótulo, identificando os códigos de perigosidade. 
18. Os reagentes e os equipamentos devem ser arrumados após terminada a sua utilização. 
19. Recipientes fechados não devem ser aquecidos. 
20. Ao aquecer uma substância num tubo de ensaio, a boca do tubo não deve ficar virada 

para o utilizador nem para as pessoas circundantes.  
21. Não pegar directamente com as mãos em material que tenha sido aquecido.  
22. Não colocar substâncias inflamáveis perto de qualquer chama/fonte de ignição. 
23. Não cheirar, não provar e não tocar com as mãos nos produtos químicos e biológicos. 
24. Todos os materiais que contactarem com reagentes tóxicos ou corrosivos devem ser 

colocados em contentores adequados para posterior lavagem/esterilização. 
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25. Quando há derrame de ácidos, hidróxidos em qualquer parte do corpo deve lavar-se 
imediatamente a zona afectada com muita água. 

26. Para apagar a lamparina de álcool deve usar-se a tampa e nunca soprar. 
27. Se eventualmente ocorrer uma situação de pré-incêndio deve-se abafar as chamas com 

um cobertor abafador de incêndios, evitando usar água. 
28. Na zona de despejo da bancada, após se terem deitado nela substâncias químicas, é 

conveniente deixar-se correr água abundantemente. 
29. Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados ao Diretor, e efectuado o 

respectivo relatório de ocorrência. 
30. Em caso de acidente, do qual resulte dano para a integridade física do utente, o 

relatório de ocorrência é elaborado pelo professor presente ou pelo Diretor de 
instalações e accionado o seguro. 

31. Após o trabalho prático deve-se: 
a) Fechar as torneiras da água e desligar os aparelhos eléctricos; 
b) Lavar o material e colocá-lo a secar no escorredor; 
c) Colocar os frascos com as substâncias químicas nos respectivos armários; 
d) Limpar e arrumar as bancadas. 

 
 

Artigo 13º 
(Protecção pessoal) 

 
1. Usar sempre que possível bata de algodão ou o avental para proteger o corpo e a roupa. 
2. Prender o cabelo. 
3. Evitar o uso de lentes de contacto. 
4. Usar óculos de segurança sempre que necessário. Quando se realiza um trabalho 

potencialmente perigoso para os olhos, devem usar-se óculos com protecção lateral ou 
visores. 

5. Não cheirar nem provar produtos químicos ou desconhecidos. 
6. Não pipetar com a boca. 
7. Não manipular reagentes sólidos com as mãos. 
8. Utilizar luvas sempre que necessário. 
9. Usar pinças de material isolante para manusear material quente. 
10. Remover de imediato quaisquer salpicos de reagentes da pele, utilizando água e sabão. 
11. Sempre que o trabalho envolva a produção de poeiras ou gases nocivos, devem ser 

usadas máscaras respiratórias. 
12. Lavar as mãos com água e sabão, depois de acabar o trabalho. 
 
 

Artigo 14º 
(Competências do professor) 

 
1. O professor deve ser sempre o primeiro a entrar na sala/laboratório e o último a sair. 
2. Deixar as janelas e portas fechadas antes de abandonar o laboratório. 
3. Zelar para que os alunos respeitem escrupulosamente os trabalhos expostos. 
4. Impedir que os alunos mexam em qualquer material que não esteja a ser usado. 
5. Controlar o acesso aos anexos, arrecadações e armários, por qualquer elemento 

estranho ao grupo. 
6. Preparar o material adequado a cada experiência. 
7. Utilizar o equipamento e materiais nas condições regulamentadas. 
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8. Zelar pela limpeza e conservação do material escolar, nomeadamente: chão, mesas, 
cadeiras, armários, expositores lavatórios, bancadas, quadro e do material de 
laboratório. 

9. Zelar pela arrumação do laboratório quando a sua disposição normal/usual for alterada. 
10. Efectuar a requisição do material necessário ao Diretor de instalações, caso este seja 

utilizado fora das instalações, em folha própria, com a antecedência de 48 horas.  
11. Registar em impresso próprio o material danificado ou em falta.  
12. Solicitar por escrito, ao Diretor de instalações a aquisição de materiais novos de 

interesse pedagógico e a reposição de materiais consumíveis. 
13. Proceder no final do ano lectivo, à arrumação, limpeza e organização dos materiais 

existentes nos armários e arrecadações. 
 
 

Artigo 15º 
(Deveres do aluno) 

 
1. Conhecer as regras gerais de segurança da sala e do “Laboratório”. 
2. Reconhecer o material utilizado nas actividades. 
3. Zelar pelo mobiliário existente no Laboratório (mesas, cadeiras, expositores, armários, 

estores, bancadas e material de Laboratório). 
4. Zelar pela arrumação e limpeza do Laboratório, não deitando papéis ou qualquer outro 

detrito para o chão, utilizando convenientemente os recipientes de lixo. 
5. Não permanecer ou entrar no Laboratório na ausência do professor da disciplina. 
6. Respeitar escrupulosamente os trabalhos expostos. 
7. Não tocar em material de experiências em curso, montadas por outros alunos, ou 

cometer qualquer acção susceptível de causar danos ou alterar os resultados da mesma. 
8. Não utilizar materiais ou realizar experiências que não sejam previstas e permitidas 

pelo professor. 
9. Lavar, limpar e arrumar todo o material que não necessite de tratamento especial antes 

do final de cada aula prática. 
10. Comunicar imediatamente qualquer facto anormal ou acidental. 
11. Manter sempre limpo o equipamento e a mesa de trabalho. 
12. Procurar instruções para limpar imediatamente qualquer produto entornado. 
13. Verificar cuidadosamente os rótulos dos frascos, antes de retirar deles quaisquer 

porções do seu conteúdo. 
 
 

Artigo 16º 
(Assistentes Operacionais) 

 
Compete aos Assistentes Operacionais, zelarem pela arrumação e limpeza da 
sala/laboratório, nomeadamente o chão, mesas, cadeiras, lavatórios, bancadas e quadro. 
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SECÇÃO V 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

 
 

Artigo 17º 
(Disposições gerais) 

 
1. O Pavilhão Gimnodesportivo é propriedade da Escola Básica Dr. Alberto Iria e a sua 

gestão é da responsabilidade do Diretor. 
2. O Pavilhão destina-se, prioritariamente, à prática física e desportiva dos alunos da 

Escola estando também aberto à comunidade local.  
 
 

Artigo 18º 
(Utilização e prioridades) 

 
1. A utilização do Pavilhão obedece aos horários constantes no seu Regulamento assim 

como à ordem de prioridades dos seus utilizadores. 
2. Os escalões etários mais baixos têm prioridade na utilização do Pavilhão. 
3. A utilização do Pavilhão aos fins-de-semana e feriados tem a mesma ordem de 

prioridades dos utilizadores referidos no ponto 1. 
4. A título excepcional e mediante decisão do Diretor, o horário previamente estabelecido 

poderá ser pontualmente alargado ou modificado. 
 
 

Artigo 19º 
(Utentes) 

 
1. Os interessados na utilização das instalações desportivas do Pavilhão devem apresentar 

os seus pedidos, através de ofício/carta devidamente identificado, dirigido ao Diretor, 
tendo em atenção os seguintes prazos: 
a) Actividade regular anual até 30 de Setembro; 
b) Actividades pontuais, até 15 dias antes da sua realização. 

2. Os interessados na utilização das instalações desportivas do Pavilhão devem assinar um 
protocolo de utilização com o Diretor, onde conste a obrigatoriedade de contratação de 
seguro de responsabilidade civil decorrente de má utilização dos equipamentos 
desportivos por parte destes e o valor da taxa fixada pelo Diretor. 

3. Em caso de desistência de actividades previamente marcadas, os utentes devem 
comunicar ao Diretor com a antecedência mínima de três dias. 

4. Constituem motivos justificativos do cancelamento de autorização de utilização os 
seguintes: 
a) O não pagamento das taxas devidas; 
b) Danos produzidos nas instalações, balneários ou em quaisquer equipamentos no 

decurso da respectiva utilização; 
c) Utilização das instalações para fins diversos daqueles para que foi concedida 

autorização; 
d) A utilização das instalações por entidades ou pessoas estranhas àquelas a quem foi 

concedida autorização; 
e) O desrespeito pelas normas de utilização. 
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Artigo 20º 
(Normas de utilização) 

 
1. Sempre que constituídos em grupo, deverão os utentes ser acompanhados de um 

responsável que deverá identificar-se perante o funcionário de serviço nas instalações. 
2. Sempre que se verificar anomalias no espaço a utilizar, nos equipamentos e materiais 

desportivos, deve o responsável pela actividade, comunicar de imediato a ocorrência ao 
funcionário de serviço ou ao Diretor das instalações e na sua ausência ao Diretor. 

3. A entrada para o Pavilhão só se verifica após a autorização do funcionário. 
4. O calçado desportivo deve estar convenientemente limpo antes da entrada para o 

Pavilhão. 
5. Não é permitida a entrada de pessoas no recinto onde se realizam as actividades sem 

calçado apropriado. 
6. Não é permitido o acesso dos alunos, à bancada superior, arrecadação de material e 

gabinete dos professores. 
7. Nas aulas de Ginástica só é permitida a utilização de sabrinas ou de sapatilhas próprias 

para a prática desta actividade, caso contrário fará descalço. 
8. Só é permitida a presença no Pavilhão dos alunos que se encontram na sua aula de 

educação Física. 
9. Os alunos que são dispensados da aula de Educação Física por doença ou por qualquer 

outro motivo, deverão, sempre que possível, assistir à aula com calçado apropriado. 
10. As portas interiores dos balneários estarão sempre fechadas durante as aulas e não 

serão abertas durante esse período. 
11.  A saída dos alunos dos balneários deverá fazer-se à hora a que finda a actividade. 
12. Todos os utentes deverão zelar pelo bom estado de conservação dos balneários assim 

como de todo o Pavilhão Gimnodesportivo. 
 
 

Artigo 21º 
(Funcionários) 

 
1. Compete ao funcionário de serviço: 

a) Deixar entrar os alunos para o Pavilhão Gimnodesportivo à hora da actividade, de 
modo organizado; 

b) Permanecer no seu local de trabalho, durante o período de aulas ou de utilização 
das instalações; 

c) Fechar, após a hora de entrada da actividade, as portas interiores dos balneários; 
d) Comunicar ao professor da turma ou ao responsável pelo grupo de utentes qualquer 

ocorrência nos balneários; 
e) Conferir semanalmente a lista de material didáctico distribuída no início de cada 

ano lectivo e proceder à sua manutenção; 
f) Em caso de falta de material, comunicar de imediato ao Diretor de Instalações; 
g) Efectuar a limpeza das instalações no final do dia. 
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Artigo 22º 
(Professores) 

 
1. Todo o material utilizado nas aulas é da inteira responsabilidade dos professores, pelo 

que devem zelar pela sua conservação. 
2. Durante as aulas, cada professor deve trabalhar unicamente no seu espaço, de modo a 

não prejudicar o funcionamento das outras aulas. 
3. Em caso de acidente de algum dos seus alunos, o professor deve:  

a) Desencadear os meios de assistência necessários. 
b) Participar o acidente nos serviços do ASE, após a aula. 

 
 
 

SECÇÃO VI 

RECINTO POLIDESPORTIVO 

 
Artigo 23º 

(Disposições gerais) 
 
 

1. O recinto polidesportivo destina-se à prática física e desportiva em campo aberto, 
sendo composto por um campo de futebol de cinco, três campos de basquetebol, uma 
pista de atletismo e uma caixa de saltos em comprimento. 

2. O recinto serve não só à prática das aulas de Educação Física e Desporto Escolar como 
também à utilização pela comunidade. 

 
 

Artigo 24º 
(Normas de utilização) 

 
 

1. A entrada para os balneários do exterior só se verifica pós a autorização do funcionário. 
2. As portas exteriores dos balneários estarão sempre fechadas durante as aulas e não 

serão abertas durante esse período. 
3. Os alunos que são dispensados da aula de Educação Física por doença ou por qualquer 

outro motivo, deverão, sempre que possível, assistir à aula. 
4. Os alunos ou outros utentes não têm acesso à arrecadação do material desportivo. 
5. A saída dos alunos dos balneários deverá fazer-se à hora a que finda a actividade. 
6. Todos os utentes deverão zelar pelo bom estado de conservação dos balneários, das 

balizas e das tabelas. 
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Artigo 25º 
(Funcionários) 

 
1. Compete ao funcionário de serviço: 

a) Deixar entrar os alunos para os vestiários/balneários à hora da actividade, de modo 
organizado; 

b) Permanecer no seu local de trabalho, durante o período de aulas ou de utilização 
das instalações; 

c) Conferir semanalmente a lista de material didáctico distribuída no início de cada 
ano lectivo e proceder à sua manutenção; 

d) Em caso de falta de material, comunicar de imediato ao Diretor de Instalações; 
e) Efectuar a limpeza balneários no final do dia. 

 
 

Artigo 26º 
(Professores) 

 
1. Todo o material utilizado nas aulas é da inteira responsabilidade dos professores, pelo 

que devem zelar pela sua conservação. 
2. Durante as aulas, cada professor deve trabalhar unicamente no seu espaço, de modo a 

não prejudicar o funcionamento das outras aulas. 
3. Em caso de acidente de algum dos seus alunos, o professor deve:  

a) Desencadear os meios de assistência necessários. 
b) Participar o acidente nos serviços do ASE, após a aula. 

 
 
 

SECÇÃO VII 

CAMPO DE MINIGOLFE 

 
 

Artigo 27º 
(Objecto) 

 
As instalações do minigolfe contêm nove pistas e destinam-se à ocupação dos Tempos 
Livres de todos os alunos e de toda a Comunidade Escolar. 
 
 

Artigo 28º 
(Horário de Funcionamento) 

 
1. Nos Tempos Escolares os alunos poderão utilizar as pistas, sempre que 

acompanhados pelo professor responsável que deverá organizar as equipas e a 
actividade deverá ser previamente planeada. 

2. Nos Tempos Livres, os alunos poderão utilizar as pistas, no máximo por um 
período de 45 minutos. 
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Artigo 29º 
(Condições de Acesso ) 

 
Os alunos terão obrigatoriamente de entregar o seu cartão do aluno ao funcionário 
responsável, fazer a sua inscrição onde será entregue um taco e uma bola, que devolverá no 
final da actividade. 
 
 

Artigo 30º 
(Utilização das Instalações) 

 
1. Os alunos e/ou outros utilizadores deverão conhecer as regras do minigolfe, as 

normas de utilização e de segurança. 
2.  No caso de alunos ou outros utilizadores que não respeitem ou cumpram as 

regras e normas de utilização e de segurança, poderão ter que abandonar as pistas 
e entregar o material. 

3. Quando um Professor se dirige com a sua turma (por substituição ou actividade 
previamente planeada) deverá organizar os grupos e nunca abandonar o local, 
supervisionando sempre os seus alunos. 

4. Todos os alunos que não estão a utilizar as pistas de minigolfe, 
obrigatoriamente, deverão permanecer fora do espaço “minigolfe” para não 
perturbar os jogadores em campo. 

5. No final da actividade, o espaço “minigolfe”, deverá ficar limpo e em condições 
para os utilizadores seguintes. 

6. Qualquer anomalia nas pistas, no material ou na limpeza do espaço “minigolfe” 
os utilizadores deverão informar imediatamente o funcionário responsável. 

 
 

Artigo 31º 
(Regras do minigolfe e normas de utilização) 

 
1. É proibido andar sobre as pistas. 
2. Só se pode entrar na pista apenas quando estritamente necessário. 
3. A bola é jogada com o taco desde o ponto de partida até ao buraco, com o menor 

número de tentativas, tendo cada jogador o máximo de 6 tentativas por pista. 
4. Cada tentativa marca 1 ponto, devendo a pontuação ser registada na ficha de jogo. 
5. Se à 6ª tentativa não colocar a bola no buraco marca 7 pontos e passa à pista 

seguinte. 
6. A bola deve passar a linha limite (linha vermelha) numa só tentativa, se esta linha 

não for ultrapassada volta a jogar do ponto de partida. 
7. Todas as tentativas contam para a pontuação (máximo 6 tentativas por pista). 
8. As pistas que não apresentam linha limite (linha vermelha) são jogadas sempre do 

rectângulo de saída até atingir o buraco no máximo de 6 tentativas. 
9. Quando a bola sai da pista: se ultrapassou a linha limite (linha vermelha) é 

colocada dentro da pista no local onde saiu; se não ultrapassou a linha limite 
(linha vermelha) volta ao ponto de partida. 

10. Sempre que a bola pára entre as linhas de afastamento (linha preta) e a tabela, 
posiciona-se a bola no ponto mais próximo da linha de afastamento (linha preta). 

11. As pistas jogam-se pela respectiva ordem e o jogador ou grupo de jogadores 
devem ocupar sempre o seu lugar durante todo o percurso. 
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Artigo 32º 
(Medidas de segurança) 

 
Para evitar acidentes e jogar em segurança os utilizadores devem lembrar que: 
 

1. Nunca se deve levantar o taco acima da cintura. 
2. Esperar sempre a vez. 
3. Quando um jogador está em pista, os restantes deverão afastar-se deste. 
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