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Regulamento Interno  
 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 1º- Objeto 
De acordo com o definido na Lei n.º 51/2012 de 5 de 
setembro, e com o Decreto – Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009 de 11 de 
setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho, o Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de 
julho e pelo Decreto-Lei n.º176/2014 de 12 de 
dezembro e Decreto-Lei n.º 17/2016 de 04 de abril, o 
Despacho normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio, o 
Despacho n.º 7104-A/2015 de 26 de junho, o Decreto-
Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, o Decreto-Lei n.º 
54/2018 de 6 de julho, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 
de julho e a Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto (que 
revogam o Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho e o 
Despacho normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril, 
produzindo efeito a partir de 2018/2019 para os 1.º, 
5.º e 7.º anos), o Despacho normativo n.º 4-A/2018 de 
14 de fevereiro e Despacho n.º 8294-A/2016 de 24 de 
junho, o presente Regulamento define o regime de 
funcionamento do agrupamento, de cada um dos seus 
órgãos de administração e gestão, das estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica e dos 
serviços de apoio educativo, bem como os direitos e 
deveres dos membros da comunidade escolar. 
 

Artigo 2º- Âmbito 

O presente Regulamento aplica-se a todos os 
intervenientes no processo educativo do 
agrupamento, nomeadamente: 
a) Alunos; 
b) Docentes; 
c) Pessoal não docente; 
d) Pais e encarregados de educação;   
e) Representantes autárquicos; 
f) Visitantes e utilizadores das instalações e espaços 
escolares. 
           

Artigo 3º- Princípios Orientadores da Gestão e 
Administração do Agrupamento 

A administração do agrupamento subordina-se aos 
seguintes princípios orientadores: 
1. Democraticidade e participação de todos os 
intervenientes no processo educativo, de modo 
adequado às caraterísticas específicas dos vários 
níveis de educação e de ensino; 
2. Primado de critérios de natureza pedagógica e 
científica sobre critérios de natureza administrativa; 
3. Representatividade dos órgãos de administração e 
gestão do agrupamento, garantida pela eleição 

democrática de representantes da comunidade 
educativa; 
4. Responsabilização do Estado, nas suas diversas 
dimensões, e dos diversos intervenientes no processo 
educativo; 
5. Eficiência da gestão escolar, garantindo a existência 
de mecanismos de comunicação e informação; 
6. Transparência dos atos de administração e gestão; 
7. Diversidade e flexibilização de soluções, suscetíveis 
de legitimarem opções organizativas diferenciadas, 
tendo em conta a realidade e as necessidades 
educativas diagnosticadas; 
8. Qualidade do serviço público de educação 
prestado; 
9. Equidade no acesso a oportunidades educativas e 
ao sucesso educativo. 
 
Artigo 4º- Administração e Gestão do Agrupamento 

1. A administração e a gestão do agrupamento são 
asseguradas por órgãos próprios, que se orientam 
segundo os princípios fixados na lei e no próprio 
Regulamento Interno. 
2. São órgãos de administração e gestão do 
agrupamento os seguintes: 
A - Conselho Geral; 
B - Diretor; 
C - Conselho Pedagógico; 
D - Conselho Administrativo. 

Capítulo II 

Estrutura e Organização Pedagógica e 
Administrativa 

A – Conselho Geral 

Artigo 5º- Natureza 

De acordo com o Decreto – Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009 de 11 de 
setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho, o Conselho Geral é o órgão de direção 
estratégica responsável pela definição das linhas 
orientadoras da atividade do agrupamento, 
assegurando a participação e a representação da 
comunidade educativa, nos termos e para os efeitos 
do nº4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema 
Educativo. 
 

Artigo 6º- Composição 

1. Fazem parte deste órgão 15 elementos divididos do 
seguinte modo: 
a) 5 Representantes do pessoal docente; 
b) 2 Representantes do pessoal não docente; 
c) 3 Representantes dos pais e encarregados de 
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educação; 
d) 2 Representantes do município; 
e) 3 Representantes da comunidade local; 
1.1. O Diretor tem assento no Conselho Geral sem 
direito a voto. 
2. Com vista à sua indicação, os representantes da 
comunidade local, quando se tratar de 
individualidades ou representantes de atividades de 
caráter económico, social, cultural e científico, devem 
ser considerados pelo Conselho Geral como 
possuidores de um conhecimento profundo da 
realidade em que o agrupamento se insere.  
3. Os representantes da comunidade local, quando se 
trate de representantes de instituições ou 
organizações, devem ser por elas indicados e devem 
ser considerados pelo Conselho Geral como 
possuidores de um conhecimento profundo da 
realidade em que o agrupamento se insere. 
 

Artigo 7º- Competências 

As competências do Conselho Geral estão definidas 
no ponto 1 do artigo13º do Decreto – Lei nº 75/2008 
de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho. 
O diretor procedeu à delegação de competências de 
acordo com o art.º 20.º do supracitado legislativo. A 
delegação está publicada em Diário da República. 
 

Artigo 8º- Eleições 

1. As listas do pessoal docente devem englobar 
professores de todos os níveis de ensino presentes no 
agrupamento.  
2. Os representantes do pessoal não docente e dos 
alunos devem ser eleitos pelos corpos respetivos 
através da apresentação de listas. 
3. Os representantes dos pais e encarregados de 
educação são eleitos em assembleia-geral de pais e 
encarregados de educação sob proposta da respetiva 
associação.  
 

B – Diretor 

Artigo 9º- Natureza 

O Diretor é o órgão de gestão e administração do 
agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, 
administrativa, financeira e patrimonial. 
 

Artigo 10º- Subdiretor, adjuntos e assessor 

O Diretor poderá ser coadjuvado por subdiretor(es), 
por adjunto(s) e assessor(es) de forma a ficarem 
englobados a totalidade de níveis de ensino presentes 
no agrupamento, a saber: desde o Ensino Pré - Escolar 

até ao Ensino Secundário de acordo com a legislação 
em vigor. 
 

Artigo 11º- Competências 

As competências do Diretor estão definidas no artigo 
20º do Decreto – Lei nº 75/2008 de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 
O diretor procedeu à delegação de competências de 
acordo com o art.º 20.º do supracitado legislativo. Nas 
suas faltas e impedimentos o diretor é substituído 
pela subdiretora. 
A delegação está publicada em Diário da República, na 
subdiretora o 2.º e 3.º ciclo, e na diretora adjunta, 
pré-escolar e 1.º ciclo. Delego ainda na subdiretora da 
direção, professora Alexandra Sofia Gonçalves, a 
competência para exercer o poder disciplinar 
relativamente aos alunos do Agrupamento de Escolas 
de Alvalade do Sado. 
A assessora tem competências ao nível dos 
Equipamentos, Orientação Educativa e Supervisão 
Pedagógica. 
 

Artigo 12º- Direitos 

1. O Diretor goza dos direitos dos demais docentes do 
agrupamento. 
2. O Diretor conserva o direito ao seu lugar de origem 
e ao regime de segurança social porque está 
abrangido. 
3. O Diretor, bem como o subdiretor e os adjuntos, 
têm direito a formação específica para as suas 
funções. 
4. O Diretor, bem como a subdiretora e os adjuntos, 
têm direito à remuneração base correspondente à 
carreira de origem, sendo-lhes abonado um 
suplemento remuneratório pelo exercício da função. 
 

Artigo 13º- Deveres 

1. São deveres do diretor, subdiretora e adjuntos os 
deveres gerais dos funcionários e agentes da 
Administração Pública aplicáveis ao pessoal docente. 
2. Devem também: 
a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da 
administração educativa; 
b) Manter permanentemente informada a 
administração educativa sobre todas as questões 
relevantes referentes aos serviços; 
c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo 
pessoal com o estatuído na lei e com os legítimos 
interesses da comunidade educativa. 
 

Artigo 14º- Métodos de avaliação das candidaturas 

1. De acordo com a Portaria 604/2008 de 9 de julho, 
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são métodos de avaliação das candidaturas ao cargo 
de diretor a observar pela comissão permanente do 
Conselho Geral: 
a) Análise do curriculum vitae dos candidatos; 
b) Análise do projeto de intervenção dos candidatos; 
c) Entrevista individual. 
2. Em relação ao primeiro método, deve a comissão 
verificar: 
a) O número de anos no desempenho de funções num 
órgão executivo; 
b) A relevância do mesmo para as funções a que se 
candidata; 
c) O seu mérito, referente à avaliação de desempenho 
dos últimos cinco anos, baseado nas atividades 
desenvolvidas; 
d) A existência de trabalho desenvolvido na 
comunidade onde exerceu funções docentes; 
e) Formação na área. 
3. Relativamente ao projeto de intervenção, deve a 
comissão verificar: 
a) A adequação do mesmo à realidade da comunidade 
em que o agrupamento se insere; 
b) A consonância deste com o Projeto Educativo do 
agrupamento; 
c) A validade das premissas em que se baseou a 
definição de problemas, objetivos e estratégias; 
d) A exequibilidade da programação das atividades e a 
sua relação com os seus constrangimentos; 
e) A existência dos recursos envolvidos ou, caso não 
existam, os planos para a sua mobilização. 
4. Quanto à entrevista individual, deve a comissão 
verificar: 
a) O conhecimento da comunidade em que o 
agrupamento se insere; 
b) A garantia de serviço público; 
c) A capacidade de interação pessoal com os 
intervenientes; 
d) A motivação para o cargo. 
5. Depois de recolhidos os dados, a comissão deve 
proceder de acordo com os números 4, 5 e 6 do artigo 
7º da referida portaria. 
6. O Conselho Geral pode decidir da audição de todos 
os candidatos antes de realizada a eleição. Nesse 
caso, devem ser cumpridos os procedimentos 
previstos no artigo 8º da referida portaria.  

C - Conselho Pedagógico 

Artigo 15º- Natureza 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação, 
supervisão pedagógica e orientação educativa do 
agrupamento, nomeadamente nos domínios 
pedagógico-didático, de orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 
contínua do pessoal docente e não docente. 
 

Artigo 16º- Composição 

1. O Conselho Pedagógico é composto pelo máximo 
de 17 membros. (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho). Composição: 
a) O Diretor; 
b) Representantes dos Departamentos Curriculares (5 
elementos); 
c) O Coordenador das Bibliotecas Escolares; 
d) Um Coordenador de Projetos Pedagógicos; 
e) Um Representante do GAAF/ 
Tutorias/Coordenadora da Equipa Multidisciplinar; 
i) O Coordenador dos Diretores de Turma; 
j) O Coordenador do Plano de Atividades; 
k)Coordenador da Supervisão Pedagógica e 
Orientação Educativa; 
2. Sempre que a Ordem de Trabalhos o justifique, 
podem estar presentes, sem direito a voto, elementos 
pertencentes aos serviços técnico-pedagógicos. 
3. A eleição dos outros representantes ao Conselho 
Pedagógico será realizada pelos elementos das 
diversas estruturas, em reuniões convocadas para o 
efeito, com as especificações previstas na lei. 
4. Apesar da composição apresentada, nada impede 
que o Conselho Pedagógico convoque e/ou convide 
outros elementos para qualquer reunião a fim de 
prestar esclarecimentos considerados úteis e 
relevantes sobre determinado ponto da ordem de 
trabalhos. 
5. É possível a acumulação de cargos. 
 

Artigo 17º- Competências 

1. As competências do Conselho Pedagógico são as 
definidas pelo artigo 33º do Decreto – Lei nº 75/2008 
de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho. 
2. Acrescem a essas, as competências seguintes: 
a) Apreciar e decidir sobre recursos relativos ao 
processo de avaliação de alunos; 
b) Aprovar os critérios de avaliação elaborados pelos 
departamentos que formalizam os resultados da 
avaliação; 
c) Emitir parecer sobre a organização e coordenação 
das provas globais e dos exames a cargo do 
agrupamento; 
d) Pronunciar-se sobre a criação de projetos de 
desenvolvimento educativo; 
e) Propor e/ou analisar propostas de atividades de 
complemento curricular e de ocupação de tempos 
livres, de acordo com os interesses dos alunos e os 
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recursos do agrupamento; 
f) Constituir uma comissão especializada, entre os 
seus membros, para avaliação do desempenho dos 
docentes; 
g) Elaborar e aprovar o seu regimento interno. 
 

Artigo 18º- Funcionamento 

1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente sempre que seja 
convocado pelo respetivo presidente, por sua 
iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 
membros em efetividade de funções ou sempre que 
um pedido de parecer do Conselho Geral ou do 
Diretor o justifique. 
2. As decisões do Conselho Pedagógico são tomadas 
por maioria simples. 
 

D – Conselho Administrativo 

Artigo 19º- Natureza 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em 
matéria administrativo -financeira do agrupamento. 
 

Artigo 20º- Composição 

1.O Conselho Administrativo é composto pelo Diretor, 
pelo chefe dos Serviços de Administração Escolar e 
pela adjunta. 
2. O Conselho Administrativo é presidido pelo Diretor. 
 

Artigo 21º- Competências 
1. As competências do Conselho Administrativo são as 
definidas pelo artigo 38º do Decreto – Lei nº 75/2008 
de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho. 
2. Ao Conselho Administrativo compete ainda exercer 
as demais competências que lhe estão legalmente 
cometidas. 
 

Artigo 22º- Funcionamento 

O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente sempre que o 
presidente o convoque, por sua iniciativa ou a 
requerimento de qualquer dos restantes membros. 
 

E – Polos 

Artigo 23º- Natureza 

1.Polo é o estabelecimento de ensino ou conjunto de 
estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e/ou Ensino Pré-Escolar que satisfaçam a 
condição de ter em exercício efetivo de funções, pelo 

menos, 3 docentes. 
2. Para efeito de constituição de polos, quando seja 
necessário reunir mais do que um estabelecimento de 
ensino para garantir a existência de 3 ou mais 
docentes em efetivo exercício de funções, agrupam-se 
segundo critérios de ordem geográfica. 
3. O polo funcionará no estabelecimento que reúna o 
maior número de docentes. Em caso de igualdade, 
funcionará no que detenha o maior número de 
alunos. 
 

CAPÍTULO III 

Estruturas de Coordenação Educativa e 
Supervisão Pedagógica 

Artigo 24º- Estruturas de Coordenação Educativa e 
Supervisão Pedagógica e seus objetivos 

1. Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo 
de Escola, e no sentido de assegurar o 
acompanhamento eficaz do percurso escolar dos 
alunos na perspetiva da promoção da qualidade 
educativa, são criadas as seguintes estruturas que 
colaboram com o Conselho Pedagógico e com o 
Diretor: 
a) Departamentos Curriculares; 
b) Conselhos de Turma; 
c) Conselho de Diretores de Turma. 
2. As estruturas de orientação educativa visam: 
a) O reforço da articulação curricular na aplicação dos 
planos de estudo definidos a nível nacional, bem 
como o desenvolvimento de componentes 
curriculares por iniciativa do agrupamento; 
b) A coordenação pedagógica, bem como a 
organização, o acompanhamento e a avaliação das 
atividades de ano, ciclo, turma e/ou grupo de alunos; 
c) A avaliação de desempenho do pessoal docente. 
3. Cada uma destas estruturas deve elaborar o seu 
próprio regimento, excetuando os Conselhos de 
Turma. 
 

Artigo 25º- Articulação e Gestão Curricular 

1. A articulação e gestão curricular devem promover a 
cooperação entre os docentes do agrupamento, 
procurando adequar o currículo às necessidades 
específicas dos alunos. 
2. Na Educação Pré – Escolar e no 1º Ciclo do Ensino 
Básico, a articulação curricular é assegurada por um 
Coordenador do Pré-escolar e outro do 1º Ciclo. 
3. Nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a articulação e 
gestão curricular é assegurada pelos Departamentos 
Curriculares, que integram diversas disciplinas e aos 
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quais pertencem docentes de diversos grupos 
disciplinares. 
4. A articulação entre os diversos níveis de ensino 
obedece a uma sequencialidade progressiva 
conferindo a cada um a função de complementar e 
alargar o antecedente. 
 

A – Departamentos Curriculares 
  

Artigo 26º- Departamentos Curriculares 

São 5 os Departamentos Curriculares: 
a) Departamento da Educação Pré-escolar (Grupo 
100); 
b) Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico (Grupo 
110); 
c) Departamento de Línguas e Ciências Sociais e 
Humanas (Grupos 200, 210, 220, 290, 300, 320, 330, 
340, 350, 400, 410, 420); 
d) Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais (Grupos 230, 500, 510, 520, 530, 550); 
e) Departamento de Expressões (Grupos 240, 250, 
260, 530, 600, 620, 910, 920, 930). 
 

Artigo 27º- Competências dos Departamentos 
Curriculares 

1. Compete ao Departamento Curricular: 
a) Planificar e adequar à realidade do agrupamento, o 
currículo nacional; 
b) Analisar a conveniência flexível de cargas horárias 
semanais para as diferentes disciplinas; 
c) Desenvolver, em conjugação com os Diretores de 
Turma, medidas nos domínios da orientação, 
acompanhamento e avaliação dos alunos, visando 
contribuir para o seu sucesso educativo; 
d) Colaborar com os Diretores de Turma na 
elaboração de programas específicos integrados nas 
atividades e medidas de apoio educativo 
estabelecidas no contexto do sistema de avaliação dos 
alunos do Ensino Básico; 
e) Definir critérios para atribuição de serviço docente 
e gestão de espaços e equipamentos; 
f) Elaborar e avaliar o Plano de Atividades do 
Departamento, tendo em vista a concretização do 
Projeto Educativo da Escola; 
g) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
h) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o 
seu contexto; 
i) Elaborar e aprovar o seu regimento interno. 
 
Artigo 28º- Coordenador do Departamento Curricular 

1. A coordenação dos departamentos curriculares é 

realizada de acordo com o previsto no Art.º 43.º do 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, por 
professores designados pelo diretor entre os docentes 
que os integram e que possuam, preferencialmente, 
formação especializada em organização e 
desenvolvimento curricular ou em supervisão 
pedagógica e formação de formadores. 
2. O coordenador é eleito pelo respetivo 
departamento, de entre uma lista de três docentes, 
propostos pelo diretor, para o exercício do cargo. 
3. O seu mandato é de 4 anos, salvaguardando as 
situações descritas na lei. 
 

Artigo 29º- Competências do Coordenador do 
Departamento Curricular 

1. São competências do Coordenador do 
Departamento Curricular: 
a) Promover a troca de experiências e a cooperação 
entre todos os docentes que integram o 
departamento; 
b) Assegurar a coordenação das orientações 
curriculares e dos programas promovendo a 
adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação 
concreta do agrupamento; 
c) Promover a articulação com as outras estruturas do 
agrupamento com vista ao desenvolvimento de 
estratégias de diferenciação pedagógica; 
d) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento 
de componentes curriculares locais e a adoção de 
medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 
alunos; 
e) Colaborar na elaboração, desenvolvimento e 
avaliação de instrumentos de autonomia do 
agrupamento; 
f) Promover atividades de investigação no sentido da 
melhoria das práticas educativas; 
g) Elaborar relatório anual sobre o trabalho 
desenvolvido.  
 

Artigo 30º- Funcionamento 

O Departamento Curricular reúne ordinariamente 
sempre após a realização do Conselho Pedagógico, e 
extraordinariamente sempre que se justifique, com 
todos os professores do departamento. 
 

B- Conselhos de Turma 
 

Artigo 31º- Conselhos de Turma 

1. No Ensino Pré – Escolar e no 1º Ciclo, o Conselho de 
Turma é presidido pelo professor titular de turma e 
composto por este, pelos outros professores da turma 
e por um representante dos encarregados de 
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educação. 
2. No 2º e 3º Ciclos, o Conselho de Turma é 
constituído pelos professores da turma, dois 
representantes dos pais e encarregados de educação, 
um representante dos alunos no caso do 3.º ciclo. 
3.O representante dos pais e encarregados de 
educação é eleito na primeira reunião realizada com o 
diretor de turma. 
4. Para além dos professores da turma, podem 
intervir, sem direito a voto, os serviços de educação 
especial sempre que necessário. 
5. A participação dos alunos e do representante dos 
Encarregados de Educação é assegurada de acordo 
com o disposto nos pontos 1 e 3 do artigo 44º, artigo 
47º e artigo 48º do Decreto - Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 
de julho. 
 

Artigo 32º- Competências do Conselho de Turma 

1. São competências do Conselho de Turma: 
a) Analisar a situação da turma e identificar 
características específicas dos alunos a ter em conta 
no processo de ensino e aprendizagem; 
b) Planificar o desenvolvimento das atividades a 
realizar com os alunos em contexto de sala de aula; 
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e 
necessidades educativas especiais dos alunos, 
promovendo a articulação com os respetivos serviços 
especializados de apoio educativo, em ordem à sua 
superação; 
d) Assegurar a adequação do currículo às 
características específicas dos alunos, estabelecendo 
prioridades, níveis de aprofundamento e sequências 
adequadas; 
e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que 
favoreçam as aprendizagens dos alunos; 
f) Conceber e delinear atividades em complemento do 
currículo proposto; 
g) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos 
pais e encarregados de educação, relativa ao processo 
de aprendizagem e avaliação dos alunos; 
h) Promover ações que estimulem o envolvimento dos 
pais e encarregados de educação no percurso escolar 
do seu educando,  
i) Analisar situações de insucesso disciplinar ocorridas 
com alunos da turma e colaborar no estabelecimento 
das medidas de apoio que julgar mais ajustadas no 
quadro de um programa específico de intervenção; 
j) Avaliar os alunos, tendo em conta os objetivos 
curriculares definidos a nível nacional e as 
especificidades de cada comunidade educativa; 
k) Estabelecer, com caráter sistemático e contínuo, 

medidas relativas a apoios e complementos 
educativos a proporcionar a alunos, nomeadamente 
nos termos dos planos de acompanhamento 
pedagógicos individuais/turma; 
l) Decidir relativamente a situações que impliquem a 
retenção do aluno e colaborar com o diretor de turma 
na elaboração do respetivo relatório e plano de apoio 
específico; 
m) Elaborar e avaliar o plano bianual de atividades da 
turma em articulação com o previsto no Plano Anual 
de Atividades. 

 

Artigo 33º- Funcionamento 

1. Nos conselhos de turma para avaliação, apenas 
participam os membros docentes. 
2. Na ausência do diretor de turma, a presidência é 
assumida pelo professor com mais tempo de serviço. 
3. Qualquer ausência prevista deve ser comunicada ao 
Diretor e as propostas de avaliação devem ser 
entregues, antecipadamente, por escrito, em 
envelope fechado devidamente identificado, a fim de 
se poder realizar a reunião. 
4. Na ausência do professor e/ou das propostas de 
avaliação, a reunião é adiada, sendo convocada nova 
reunião no período mínimo de 48 horas. 
5. Na ausência do secretário, este será substituído 
pelo docente com menos tempo de serviço, desde 
que este não seja diretor de turma ou secretário de 
outra direção de turma. 
6. O Conselho de Turma reúne ordinariamente no 
início do ano letivo e no final de cada período. Para 
além disso, reúne a meio de cada período a fim de ser 
feita a avaliação intercalar da turma. 
7. O Conselho de Turma reúne extraordinariamente 
sempre que as circunstâncias o exijam. 
 

C- Conselho de Diretores de Turma 

Artigo 34º- Conselho de Diretores de Turma 

O Conselho de Diretores de Turma é constituído pelos 
diretores de turma do 2º e 3º ciclos. 
 
 

Artigo 35º- Competências do Conselho de Diretores 
de Turma 

1. São competências do Conselho de Diretores de 
Turma: 
a) Colaborar com os serviços especializados de apoio 
educativo na elaboração de estratégias pedagógicas 
destinadas aos alunos de cada ciclo; 
b) Analisar as propostas dos conselhos de turma e 
submetê-las, através do seu coordenador, ao 
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Conselho Pedagógico; 
c) Propor e planificar formas de atuação junto de pais 
e encarregados de educação; 
d) Promover a interação entre a Escola e a 
comunidade; 
e) Assegurar a articulação das atividades das turmas 
de cada ciclo; 
f) Identificar necessidades de formação no âmbito da 
direção de turma; 
g) Conceber e desencadear mecanismos de formação 
e apoio aos diretores de turma em exercício para o 
desempenho das suas funções; 
h) Elaborar e aprovar o seu regimento interno. 
 

Artigo 36º- Funcionamento 

O Conselho de Diretores de Turma reúne 
ordinariamente no início do ano letivo e 
extraordinariamente sempre que convocado pelo 
respetivo coordenador. A informação é enviada aos 
D.T. por email. 
 

Artigo 37º- Diretor de Turma e Secretário 
1. No Ensino Pré – Escolar e no 1º Ciclo, o 
Diretor de Turma é, por inerência, o educador / 
professor titular de turma. 
2. Nos 2º e 3º Ciclos, o Diretor de Turma é nomeado 
pelo Diretor, de entre os professores da turma, e 
coordena as atividades do Conselho de Turma. 
3. O Diretor de Turma é preferencialmente um 
professor de todos os alunos da turma. 
4. O Secretário colabora com o diretor de turma. 
 

Artigo 38º- Competências do Diretor de Turma e do 
Secretário 

1. As competências do Diretor de Turma são as 
decorrentes da lei (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho, Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 91/2013 de 10 de julho, 
e Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 
2. São ainda competências do Diretor de Turma: 
a) Divulgar junto de alunos e encarregados de 
educação o Regulamento Interno; 
b) Proceder à eleição do delegado e subdelegado de 
turma; 
c) Organizar o dossiê de turma e o Projeto Curricular 
de Turma; 
d) Preparar e conduzir as reuniões de Conselho de 
Turma de acordo com as orientações do Conselho de 
Diretores de Turma e do Conselho Pedagógico; 
e) Promover junto do Conselho de Turma a realização 
de ações conducentes à aplicação do Projeto 
Educativo da Escola, numa perspetiva de 

envolvimento dos encarregados de educação e de 
abertura à comunidade; 
f) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas 
relativamente aos alunos da turma, bem como a 
criação de condições para a realização de atividades 
interdisciplinares; 
g) Promover um acompanhamento individualizado 
dos alunos, divulgando junto dos professores da 
turma a informação necessária à adequada orientação 
educativa dos alunos e fomentando a participação dos 
pais e encarregados de educação na concretização de 
ações para a sua orientação e acompanhamento; 
h) Promover a rentabilização dos recursos existentes 
na comunidade escolar, mantendo os alunos e 
encarregados de educação informados da sua 
existência; 
i) Propor, na sequência da decisão do Conselho de 
Turma, medidas de apoio educativo adequadas e 
proceder à respetiva avaliação; 
j) Apresentar ao Coordenador dos Diretores de Turma 
um relatório crítico anual de avaliação das atividades 
desenvolvidas. 
K) O secretário redige as atas das reuniões e colabora 
com o diretor de turma nos demais procedimentos. 

Capítulo IV 

Serviços Especializados de Apoio Educativo 
 

Artigo 39º- Serviços Especializados de Apoio 
Educativo 

Funcionam os seguintes Serviços Especializados de 
Apoio Educativo: 
A – Núcleo de Apoio Educativo; 
B – Ação Social Escolar; 
C – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF); 
D – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva. 

Artigo 40º- Articulação 

1. Os Serviços Especializados de Apoio Educativo 
articulam-se entre si na prossecução do objetivo 
comum, que é a plena integração escolar dos alunos. 
2. As formas de articulação dependem das 
necessidades da escola, podendo articular-se com 
outros serviços locais que prossigam idênticas 
finalidades, tais como outras escolas da zona, 
associações da área com as quais o agrupamento tem 
protocolos, a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, Centro de Emprego, Centros de Saúde da 
zona, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Santiago do Cacém, empresas locais, entre outros. 
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A – Núcleo de Apoio Educativo 

Artigo 41º- Núcleo de Apoio Educativo 

O Núcleo de Apoio Educativo constitui um recurso, 
entre outros, para dar resposta aos alunos com 
necessidades educativas, visando a sua plena 
integração e sucesso escolar. 
 

Artigo 42º- Competências 

1. As competências dos docentes de apoio educativo 
estão estabelecidas no ponto 12 do Despacho 
Conjunto nº 105/97 de 1 de julho, com as alterações 
do Despacho nº10856/2005 de 13 de maio.  
2. Intervêm ainda: 
a) No processo de avaliação de alunos do ensino 
básico; 
b) Na deteção de casos de alunos com necessidades 
educativas, que frequentam o agrupamento; 
c) Em outras situações previstas na legislação em 
vigor. 
 

Artigo 43º- Funcionamento e Articulação 
1. O Núcleo de Apoio Educativo funciona em estreita 
articulação com: 
a) Professores e alunos, de acordo com o estabelecido 
nos planos educativos; 
b) Diretor de Turma e professores, na procura de 
estratégias e métodos necessários ao 
desenvolvimento do processo; 
c) Diretor e coordenação pedagógica para a deteção 
de necessidades educativas especiais e na organização 
e implementação de apoios educativos adequados; 
d) Alunos e suas famílias, nas ajudas formativas 
específicas; 
e) Diretor, professores e coordenação pedagógica na 
gestão flexível dos currículos, segundo cada caso; 
f) Os auxiliares de ação educativa, no trabalho a 
desenvolver com a turma em que existam alunos com 
necessidades educativas especiais de caráter 
prolongado, especificando as suas funções 
socioeducativas aquando da sua relação com os 
mesmos. 
2. O Núcleo de Apoio Educativo trabalha em 
articulação com a Equipa de Saúde Escolar e a 
Segurança Social. 
 

Artigo 44º- Procedimentos 

1. As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
devem ser implementadas de acordo com o Decreto-
Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece um 
conjunto de procedimentos para satisfazer as 
necessidades educativas. 
2. As medidas educativas de suporte a aplicar são as 

constantes do mesmo diploma. 
3. A avaliação dos alunos com necessidades 
educativas segue o regime de avaliação previsto na 
legislação geral em vigor, e respeita, nos casos em que 
se coloca, as especificações estabelecidas pelo 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 
4- A informação resultante da avaliação sumativa dos 
alunos abrangidos pela medida adicional de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, no âmbito do n.º 4, da 
alínea b) do artigo 10.º “adaptações curriculares 
significativas”, é expressa de acordo com a 
especificidade do currículo do aluno. 
 

B- Ação Social Escolar 

 Artigo 45º- Ação Social Escolar 

1.Os serviços de Ação Social Escolar têm como função 
organizar e gerir modalidades de apoio socioeducativo 
em resposta a necessidades identificadas que afetam 
o sucesso escolar dos alunos, nomeadamente: 
a) Inventariar as carências e os recursos necessários 
no domínio do apoio socioeducativo aos alunos, 
submetendo o respetivo plano de ação aos serviços 
competentes. 
b) Contactar as autoridades ou outras entidades que 
possam prestar apoio socioeducativo em diferentes 
domínios, designadamente na solução de problemas 
de transportes. 
c) Informar os alunos e os encarregados de educação 
da existência de serviços de apoio socioeducativo na 
escola e do seu âmbito e esquema de funcionamento. 
2. Esta estrutura é assegurada por um funcionário 
administrativo dispondo de um espaço de 
funcionamento nos Serviços Administrativos e 
reparte-se pelos seguintes setores:  
a) Refeitório; b) bufete; c) papelaria; d) auxílios 
económicos; e) transportes escolares; f) seguro 
escolar. 
 

Artigo 46º- Finalidades e Funcionamento 

1. Refeitório 
a) O fornecimento de refeições equilibradas e 
adequadas às necessidades da população escolar, 
subsidiadas até 100% para os alunos com escalão A; 
b) O período de almoço está compreendido entre as 
12 e as 14 horas, sendo as senhas adquiridas na 
véspera, ou até às 10.25 horas do próprio dia 
acrescida da taxa em vigor; 
c) As ementas das refeições são afixadas 
semanalmente no refeitório, na papelaria e na sala de 
professores e divulgadas na página Web, do 
Agrupamento; 
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2. Bufete 
a) Prestar um serviço complementar de alimentação 
escolar sendo subsidiado para os alunos carenciados; 
b) O horário de funcionamento está afixado junto às 
suas instalações. 
3. Papelaria 
a) Disponibilizar material escolar de uso corrente a 
preços reduzidos; 
b) O horário de funcionamento está afixado junto às 
suas instalações; 
c) As verbas decorrentes de eventuais lucros são 
aplicadas na aquisição de livros e outro material 
educativo bem como na atribuição de prémios em 
concursos realizados na escola. 
4. Auxílios Económicos 
a) Apoiar economicamente os alunos inseridos em 
agregados familiares cuja situação socioeconómica 
determina a necessidade de comparticipação, total ou 
parcial, na aquisição de refeições, material escolar, 
transportes escolares e atividades de complemento 
curricular nos 2º e 3ºciclos; 
b) O horário de funcionamento corresponde ao 
horário de atendimento da Secretaria e está afixado 
junto às suas instalações. 
5. Transportes Escolares 
a) Permitir o acesso dos alunos residentes fora do 
perímetro da escola; 
b) É gratuito para os alunos dentro da escolaridade 
obrigatória; 
c) As vinhetas que dão acesso ao transporte são 
levantadas na Secretaria na última semana de cada 
mês. 
6. Seguro Escolar 
a) Garantir o pagamento de todas as despesas 
resultantes de acidentes ocorridos no decurso das 
atividades escolares, durante a permanência dos 
alunos no estabelecimento de ensino bem como no 
percurso casa – escola e vice-versa que não resultem 
de ação violenta ou contrária às normas constantes 
neste regulamento. 
 

Artigo 47º- Competências 

São competências deste serviço: 
a) Atender e esclarecer os encarregados de educação 
sobre todas as questões relativas à Ação Social 
Escolar, garantindo total confidencialidade; 
b) Tratar de todos os assuntos relacionados com 
refeitório, bufete, papelaria subsídios, transporte e 
seguro escolares e subsídios; 
c) Dar parecer ao Diretor sobre o possível 
estabelecimento de protocolos com entidades 
externas que possam prestar apoio socioeducativo em 

diversos domínios. 
 

Artigo 48º- Condições de Acesso 

É condição para beneficiar da Ação Social Escolar o 
preenchimento de um boletim de candidatura a 
efetuar em meados do 3º período, para os alunos já 
integrados no sistema, ou no início do ano letivo, para 
os alunos que iniciam a sua escolaridade. O referido 
boletim deve ser acompanhado de toda a 
documentação pedida. 
 

C – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
(GAAF) 

Artigo 49º- Finalidades 
1. As competências da equipa interna encontram-se 
dispostas no número 5, do artigo 35º, da Lei n.º 
51/2012 de 5 de setembro. 
 
2. As competências da equipa externa são: 
a) Articular; 
b) Informar; 
c) Disponibilizar. 

 
3. São finalidades deste gabinete: 
a) Apoiar, acompanhar e encaminhar os alunos; 
b) Prevenir o absentismo e o abandono escolar; 
c) Contribuir para o sucesso escolar; 
d) Promover a inter-relação entre os diversos 
membros da comunidade escolar; 
e) Incentivar a participação ativa dos pais e/ou 
Encarregados de Educação na vida escolar dos alunos; 
f) Trabalhar em parceria com agentes externos à 
escola, nomeadamente, o Centro de Saúde, o Hospital 
do Litoral Alentejano, o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens e a Escola Segura; 
g) Apoiar alunos e famílias nas suas problemáticas; 
h) Despistar situações de risco. 
i) A Equipa Multidisciplinar prevista no art.º 35.º da 
Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, denomina-se neste 
Agrupamento por GAAF e é composta pelos 
elementos definidos no seu regimento. A sua 
constituição é formalizada na reunião de conselho 
pedagógico. 
 

Artigo 50º- Funcionamento 

O GAAF funciona num espaço específico, com horários 
previamente estipulados para receber pais e/ou 
alunos que o procurem. Sendo que também poderão 
fazer-se abordagens aos alunos nos seus espaços 
(pátio, sala de convívio, campo...). 
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Artigo 51º - Educação Inclusiva 

1. O Decreto-Lei n.º 54/2018, publicado em 6 de julho, 
revoga o DL n.º 3/2008 e estabelece os princípios e as 
normas que garantem a inclusão, enquanto processo 
que visa responder à diversidade das necessidades e 
potencialidades de todos e de cada um dos alunos, 
através do aumento da participação nos processos de 
aprendizagem e na vida da comunidade educativa.  

2. Identifica as medidas de suporte à aprendizagem e 
à inclusão, as áreas curriculares específicas, bem 
como os recursos específicos a mobilizar para 
responder às necessidades educativas de todas e de 
cada uma das crianças e jovens ao longo do seu 
percurso escolar, nas diferentes ofertas de educação e 
formação. A escola incluiu nos seus documentos 
orientadores as linhas de atuação para a criação de 
uma cultura de escola onde todos encontrem 
oportunidades para aprender e as condições para se 
realizarem plenamente, respondendo às necessidades 
de cada aluno, valorizando a diversidade e 
promovendo a equidade e a não discriminação no 
acesso ao currículo e na progressão ao longo da 
escolaridade obrigatória. 

3. O agrupamento elaborou as linhas de atuação para 
a inclusão que vinculam toda a escola a um processo 
de mudança cultural, organizacional e operacional 
baseado num modelo de intervenção multinível que 
reconhece e assume as transformações na gestão do 
currículo, nas práticas educativas e na sua 
monitorização. 

4. As linhas de atuação para a inclusão integram um 
contínuo de medidas universais, seletivas e adicionais 
que pretendem responder à diversidade das 
necessidades de todos e de cada um dos alunos.  

5. A escola definiu indicadores destinados a avaliar a 
eficácia das medidas referidas no número anterior. 

D - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva 

Artigo 52º - Finalidades 

A equipa multidisciplinar de apoio à educação 
inclusiva, de composição diversificada, constitui um 
recurso organizacional específico de apoio à 
aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, 
integrada e participada de todos os intervenientes no 
processo educativo.  
 

Artigo 53º - Composição 

A equipa multidisciplinar é constituída por 

elementos permanentes e elementos variáveis. 

São elementos permanentes: 
a) Uma docente que coadjuva o diretor; 
b) Um docente de educação especial 

(dinamizador, articulador e especialista); 
c)  Três membros do conselho pedagógico com 

funções de coordenação pedagógica de 
diferentes níveis de educação e ensino; 

d) Uma psicóloga. 

São elementos variáveis: 
a) O educador, o professor titular de turma ou o 

diretor de turma do aluno, consoante o caso; 
b) Os Encarregados de Educação; 
c) Outros docentes do aluno, bem como 

técnicos dos CRI que prestam apoio à escola 
ou outros. Estes elementos são identificados 
pelo coordenador da equipa multidisciplinar, 
em função de cada caso. 

Artigo 54º - Designação dos elementos permanentes 

De acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
54/2018 de 6 de julho, cabe ao diretor da escola 
designar os elementos permanentes da equipa 
multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e, 
ouvidos estes, o respetivo coordenador. Compete 
ainda ao diretor indicar qual o local de funcionamento 
da equipa. 

Artigo 55º - Competências 

À equipa multidisciplinar compete: 
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a 

educação inclusiva; 
b) Propor medidas de suporte à aprendizagem a 

mobilizar; 
c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de 

medidas de suporte à aprendizagem; 
d) Prestar aconselhamento aos docentes na 

implementação de práticas pedagógicas 
inclusivas; 

e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico 
previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o 
programa educativo individual, previsto no 
artigo 24.º e o plano individual de transição, 
previsto no artigo 25.º (Decreto-Lei n.º 
54/2018 de 6 de julho); 

f) Em caso de mudança de escola, o RTP 
acompanha a criança ou aluno;  

g) Acompanhar o funcionamento do centro de 
apoio à aprendizagem (a criar desde que 
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sejam assegurados os recursos humanos e 
materiais didático-pedagógicos, 
equipamentos, instalações adequadas e 
necessárias, assim como os objetivos gerais e 
específicos, como resposta aos alunos 
abrangidos pelas medidas adicionais  
“adaptações curriculares significativas”); 

h) Aconselhar os docentes, propondo ações de 
sensibilização para a educação inclusiva, 
partilhando saberes em articulação com a 
comunidade educativa. 

À coordenadora da equipa multidisciplinar 
compete: 
a) Coordenar todo o processo, garantindo a 

participação e acompanhamento pelos pais 
das medidas previstas no relatório técnico-
pedagógico; 

b) Identificar os elementos variáveis da equipa 
multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 

c) Solicitar a colaboração da equipa de saúde 
escolar dos ACES/ULS, sempre que necessário, 
com o objetivo de construir uma abordagem 
participada, integrada e eficaz.  

Artigo 56º-Centro de Apoio à Aprendizagem-CAA 

1 — O Centro de Apoio à Aprendizagem - CAA é uma  
estrutura/são espaços de apoio agregadora dos 
recursos humanos e materiais, dos saberes e 
competências da escola. 
2 — O CAA, em colaboração com os demais serviços e 
estruturas da escola, tem como objetivos gerais: 

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no 
grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, 
designadamente através da diversificação de 
estratégias de acesso ao currículo; 
b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao 
ensino superior e à integração na vida pós -escolar; 
c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à 
participação social e à vida autónoma. 

3 — A ação educativa promovida pelo CAA é 
subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno, 
convocando a intervenção de todos os agentes 
educativos, nomeadamente o docente de educação 
especial (dinamizador, articulador e especialista). 
4 — O CAA, enquanto recurso organizacional, insere -
se no contínuo de respostas educativas 
disponibilizadas pela escola. 
5 — Para os alunos a frequentar a escolaridade 
obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à 
aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) 
do n.º 4 do artigo 10.º, é garantida, no CAA, uma 
resposta que complemente o trabalho desenvolvido 

em sala de aula ou noutros contextos educativos, com 
vista à sua inclusão. 
6 — Constituem objetivos específicos do CAA: 

a) Promover a qualidade da participação dos 
alunos nas atividades da turma a que pertencem 
e nos demais contextos de aprendizagem; 
b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os 
alunos pertencem;  
c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e 
instrumentos de avaliação para as diversas 
componentes do currículo; 
d) Desenvolver metodologias de intervenção 
interdisciplinares que facilitem os processos de 
aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao 
contexto escolar; 
e) Promover a criação de ambientes estruturados, 
ricos em comunicação e interação, fomentadores 
da aprendizagem; 
f) Apoiar a organização do processo de transição 
para a vida pós -escolar. 

7 – Consultar Regimento do CAA existente no anexo 
IV. 
 
 

Capítulo V 

Regime de Funcionamento da Escola 

A – Oferta Educativa 

Artigo 57º- Níveis de Ensino 

1. São ministrados os seguintes níveis de ensino: 
a) Ensino Pré – Escolar; 
b) 1º Ciclo do Ensino Básico; 
c) 2º Ciclo do Ensino Básico; 
d) 3º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Artigo 58º- Atividades de Enriquecimento Curricular 

O Agrupamento é a Entidade Promotora das AEC 
desde 1 de setembro de 2009. Existem atividades de 
enriquecimento curricular, de acordo com os 
interesses dos alunos e os recursos físicos e humanos 
bem como equipamentos existentes no agrupamento, 
que visam contribuir para a valorização dos saberes e 
culturas e, consequentemente, para a formação 
integral do aluno. Estão regulamentadas pela Portaria 
nº644-A/2015 de 24 de agosto, e Decreto-Lei nº 
176/2014 de 12 de dezembro. 
a) A contratação dos Técnicos para a prática das AEC é 
enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de 
setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº169/2015 de 
24 de agosto. 
b) Os professores titulares de turma supervisionam as 
atividades através da comparação de vários registos, 
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nomeadamente das planificações, registo de sumários 
no livro de ponto e dos trabalhos dos alunos e 
observação das atividades em sala de aula. 
c) A avaliação das AEC é feita em reunião de técnicos 
que lecionam as diferentes áreas. 
d) As áreas em vigor são as definidas pelo Conselho 
Pedagógico e ratificadas pelo Conselho Geral, no final 
de cada ano letivo, com aplicação no ano 
subsequente. 
e) A flexibilização de horários é definida pelo Conselho 
Pedagógico e ratificadas pelo Conselho Geral, no final 
de cada ano letivo, com aplicação no ano 
subsequente. 
 

Artigo 59º- Sala de Estudo 

(os termos da sua instalação e funcionamento foram 
definidos em CP.) 
1. A sala de estudo é um espaço onde o aluno poderá 
receber ou realizar atividades de apoio curricular, 
nomeadamente apoio suplementar individualizado ou 
em pequenos grupos e com caráter temporário. 
2. Pode funcionar também como bolsa de substituição 
tendo como objetivo colmatar a ausência imprevista e 
de curta duração dos docentes. 
3. É também o local para onde devem ser 
encaminhados os alunos convidados a sair da sala de 
aula com tarefas para realizar.  
 

Artigo 60º- Desporto Escolar 

1. O Desporto Escolar é regulamentado pelo Despacho 
nº6984-A/2015 de 23 de junho e funciona sob as 
orientações vertidas no Programa do Gabinete 
Orientador do Desporto Escolar do Ministério da 
Educação e de acordo com o projeto anual 
apresentado pelo grupo disciplinar de Educação Física. 
2. O Desporto Escolar dinamiza atividades de 
complemento curricular com a finalidade de aquisição 
de hábitos que contribuam para um estilo de vida 
saudável, desenvolvimento da condição física, do 
desempenho motor, do sentido de responsabilidade, 
do fortalecimento dos laços de camaradagem, da 
promoção da saúde, do bem-estar social e da 
cidadania. 
 

Artigo 61º- Bibliotecas Escolares (Biblioteca da Escola 
Básica de Alvalade do Sado; Biblioteca EB1/JI de 

Ermidas-Sado) 

1. As Bibliotecas Escolares funcionam sob as 
orientações contidas no projeto de Redes de 
Bibliotecas Escolares e de acordo com os princípios 
definidos no Projeto Educativo. 
2. Por iniciativa própria e em colaboração com 

entidades locais, designadamente Biblioteca 
Municipal, autarquias, coletividades ou associações, 
as Bibliotecas Escolares têm competência para 
organizar e/ou participar em ações de extensão 
educativa, difusão cultural e animação 
sociocomunitária. 
2.1. Da extensão educativa: 
a) Participar em atividades de aperfeiçoamento 
profissional; 
b) Criar condições para a valorização das artes e dos 
ofícios da zona. 
2.2. Da difusão cultural: 
a) Promover exposições, conferências, debates, etc.; 
b) Promover realizações e iniciativas de apoio aos 
valores culturais locais, participando na defesa do 
património local; 
c) Incrementar a divulgação do artesanato e o 
intercâmbio de outras manifestações culturais; 
d) Promover atividades de animação musical e de 
expressão artística. 
2.3. Da animação sociocomunitária: 
a) Promover encontros entre gerações com 
características diferentes; 
b) Colaborar em iniciativas de solidariedade social. 
3. As Bibliotecas Escolares funcionam em articulação 
próxima com o Projeto Educativo e com o Plano Anual 
de Atividades do agrupamento. 
4. Dada a natureza geográfica do agrupamento, as 
Bibliotecas Escolares desdobram-se na “Biblioteca 
fora de portas”, nomeadamente com as maletas 
itinerantes no polo 3 de modo a não discriminar esses 
alunos no seu acesso ao livro e à leitura. 
5. As Bibliotecas trabalham também em parceria com 
todos os departamentos curriculares, as áreas 
disciplinares não curriculares e as atividades de 
enriquecimento curricular sempre que solicitadas. 
6. O seu funcionamento está assegurado pelo seu 
regimento. 
 

Artigo 62º- Geminação 

Como projetos de intercâmbio cultural e escolar, sem 
prejuízo de outros que possam vir a existir, a escola 
tem protocolos de geminação com a Escola nº7 de 
Comoro em Díli, Timor – Leste. 
 

B - Funcionamento 

Artigo 63º- Horário das atividades letivas 

1. As atividades letivas desenvolvem-se, de 2ª a 6ª 
feira, em turno diurno: 
a) 8.30h – 13.30h; 
b) 13.30h – 17.20h; 
2. Existem toques de campainha para assinalar o início 
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e no final de cada parte do dia. 
3. A primeira aula da manhã e a primeira aula da tarde 
têm uma tolerância de 10 minutos; as outras aulas 
têm uma tolerância de 5 minutos. 
4. A tolerância não pode ser interpretada como 
redução do tempo de aula, pelo que não será 
permitido o atraso sistemático de docentes e 
discentes, nem a antecipação da saída no final da 
aula. 
5. A sede do agrupamento tem assistentes 
operacionais em funções de limpeza e vigilância, até 
às 20:30h. 
 

Artigo 64º- Normas de Caráter Geral 

1. Toda a comunidade escolar tem direito à utilização 
do espaço físico da escola, desde que sejam 
cumpridas as normas deste regulamento. 
2. Compete a todos os membros da comunidade 
escolar observar a necessária correção e respeito no 
seu relacionamento mútuo, abstendo-se de formas de 
comportamento e linguagem contrários ao espírito de 
sã convivência. 
3. Todas as pessoas que necessitem de tratar de 
qualquer assunto devem identificar-se devidamente 
ao funcionário do portão, não podendo circular pela 
escola sem autorização prévia. 
4. Aos encarregados de educação aplica-se o disposto 
no artigo anterior, acrescentando o acesso que lhe é 
inerente à sala de diretores de turma ou a outras a 
fim de participarem em reuniões ou outras atividades 
para as quais tenham sido convocados ou convidados. 
5. As vitrinas e placards existentes para afixação de 
informação/publicidade devem ser mantidas 
atualizadas. Cabe a quem afixou ou mandou afixar a 
informação/publicidade, proceder ao seu 
levantamento logo que cesse a sua utilidade. 
6. Os horários de atendimento dos serviços são 
afixados em locais de fácil acesso à comunidade 
escolar. Em caso de interrupção imprevista, é afixada 
a hora de retorno do responsável. 
7. Por razões de segurança e de acordo com a decisão 
do Conselho Pedagógico de 4 de dezembro, não é 
permitida a entrada dos mesmos nos blocos. Os 
educandos devem ser entregues às assistentes 
operacionais à entrada dos blocos.   
Atendendo à faixa etária, os alunos do Pré-escolar 
serão a exceção a esta medida. 
 

Artigo 65º- Normas de Funcionamento das Aulas 

1. Sempre que possível, cada turma tem aulas na 
mesma sala. 
2. Não é permitido trocar de sala sem autorização da 

direção. 
2.1. Excetuam-se os casos em que a aula obrigue à 
utilização de meios didáticos inexistentes na sala 
indicada no horário da turma, ou trocas eventuais 
com a concordância dos professores envolvidos, 
sempre que seja necessário (por exemplo, para a 
realização de testes); 
2.2. Nos casos referidos no ponto anterior, deve ser 
avisado o funcionário do pavilhão onde deveria 
funcionar a aula. 
3. O professor é o primeiro a entrar e o último a sair. 
3.1. O professor recebe, na escola – sede, do 
funcionário do pavilhão a chave da sala de aula e o 
livro de ponto e deve devolvê-los no final, após fechar 
a porta à chave. 
4. Durante o funcionamento da aula, o professor é 
responsável pela sala. 
4.1. Após a entrada e antes da saída, o professor 
verifica se tudo está em ordem; 
4.2. Pode o delegado de turma colaborar nesta 
verificação. 
5. Não é permitido o uso indevido de qualquer peça 
do mobiliário de forma a inutilizá-la ou fazer nela 
quaisquer inscrições. 
5.1. Qualquer anomalia, dano ou falta de higiene, 
verificada após a entrada ou durante a aula, deverá 
ser corrigida de imediato pelo aluno que praticou o 
ato e comunicada ao Diretor de Turma, logo que 
terminada a aula; 
5.2. O Diretor procede ao apuramento do(s) 
responsável(eis), sendo este(s) obrigado(s) a 
compensar a escola por pagamento ou recuperação 
do material danificado; 
5.3. Quando a normalidade não puder ser reposta de 
imediato, deve o funcionário do pavilhão avisar os 
professores que utilizem a sala, até que tudo fique 
normalizado. 
6. É aconselhável que os alunos ocupem lugares fixos 
em todas as aulas. 
6.1. A marcação dos lugares é acordada no Conselho 
de Turma, depois de ouvidos os alunos da mesma, 
sendo a planta afixada na sala de aula; 
6.2. Nas salas específicas, a marcação de lugares deve 
ser feita pelo professor. 
7. Sem autorização do professor, não podem os 
alunos manusear os estores e as janelas, bem como 
outro equipamento existente na sala. 
8. Após qualquer alteração necessária ao 
funcionamento da aula, deve ser reposta, com o 
máximo de cuidado e o mínimo de barulho, a 
disposição inicial da sala. 
9. No final da aula, o quadro deve ficar limpo. 
10. Deve o professor assegurar-se que todas as janelas 
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se encontram fechadas antes de sair da sala. 
 

Artigo 66º- Sumários eletrónicos 

1. Os sumários eletrónicos serão implementados a 
partir do ano letivo 2018/2019. 
 
Os sumários eletrónicos são um dos módulos do 
sistema, de funcionamento on-line, onde os 
professores devem registar os sumários e faltas dos 
alunos.  
2. O módulo dos sumários eletrónicos está instalado 
em todos os computadores das salas de aula bem 
como nos computadores instalados nos espaços de 
trabalho dos professores (sala de professores e sala 
de reuniões A15).  
3. O sumário eletrónico bem como o registo de faltas 
dos alunos devem ser feitos até ao final da aula.  
4. Esta opção fica disponível até ao fim do dia após a 
aula.  
5. A não abertura do sumário no período definido no 
ponto anterior terá de ser obrigatoriamente 
comunicada ao órgão de gestão.  
 

Artigo 67º- Processo Individual do Aluno 

1. O processo individual do aluno, documentado de 
acordo com o art.º 11.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de 
setembro e o Despacho normativo n.º 1-F/2016 de 05 
de abril, acompanha-o ao longo do seu percurso 
escolar.  
A atualização deste processo individual é da 
responsabilidade do professor titular de turma, no 1.º 
ciclo e do diretor de turma nos 2.º e 3.º ciclos, com a 
colaboração do colaboração do Coordenador do 
Diretor de Turma, e dele devem constar: 
0- Folha de identificação do ano/turma (documento 
identificação dos processos, que deve ser adaptado a 
cada Direção de Turma) 
a) Elementos fundamentais de identificação do aluno 
(já constam no próprio processo); 
b) Fichas de registo de avaliação dos 3 períodos; 
c) Fichas individuais do aluno, resultantes das provas 
de aferição (nos anos em que estas se verificarem); 
d) Programas Educativos Individuais/currículos 
específicos individuais/relatório circunstanciado de 
final de ano; 
e) Planos de acompanhamento pedagógico individual 
e respetivos balanços; 
f) Relatórios de apoios educativos; 
g) Relatórios clínicos e/ou psicológicos; 
h) Informações relativas a comportamentos 
meritórios; 
i)Medidas disciplinares corretivas e/ou sancionatórias, 

respetivas participações e cumprimento de medidas 
de integração e recuperação; 
j)Participação em órgãos da escola ou em associações 
de estudantes, projetos no âmbito do voluntariado ou 
de natureza artística, cultural, desportiva, entre 
outros de relevante interesse social desenvolvidos na 
escola; 
k) Outros documentos relevantes para a formação e 
evolução do aluno. 
2. O acesso ao processo individual do aluno, por parte 
do encarregado de educação, aluno ou outros 
intervenientes no processo de aprendizagem será 
feito sempre que o solicitem na presença do diretor 
de turma. O mesmo está no arquivo dos serviços 
administrativos. 
3. O processo individual acompanha o aluno, sendo 
entregue no final do seu percurso escolar. 
4. O processo individual dos alunos pode ser 
consultado pelos encarregados de educação, no caso 
de alunos menores, nos serviços administrativos em 
horário útil de funcionamento deste serviço, mediante 
apresentação de pedido por escrito. Esta consulta 
será sempre feita na presença de um assistente 
técnico. 
5. Constituem ainda instrumentos de registo de cada 
aluno, o registo biográfico, a caderneta escolar e as 
fichas de registo de avaliação. 
6. O Processo individual do aluno acompanha-o 
quando este mude de escola. 
 

Artigo 68º- Dossiê de Turma 

1. O dossiê de turma é da exclusiva responsabilidade 
do diretor de turma (no 2º e 3º Ciclos) ou do 
professor titular de turma/Educadores de Infância (no 
1º Ciclo e Pré-Escolar) e encontra-se arquivado em 
local próprio, definido pela Direção Executiva. 
2. No dossiê de turma devem constar os seguintes 
documentos: 
a) Horário, fotos e listagem da turma; 
b) Calendário escolar; 
c) Ficha SOS; 
d) Ata de eleição de delegado e subdelegado; 
e) Atas de Conselho de Turma/Conselho de Docentes; 
f) Atas de reuniões com Encarregados de Educação; 
g) Outras atas; 
h) Outros documentos relevantes. 
 

Artigo 69º - Empréstimo de Manuais Escolares- 
Normas de Procedimento 

Considerando a aposta na Educação como uma 
estratégia fundamental para o desenvolvimento da 
educação; considerando a vantagem em termos 
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ambientais da reutilização dos manuais escolares; 
considerando a redução de custos inerente a um 
projeto de Empréstimo de Manuais Escolares.  
O Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, 
Alvalade do Sado, estabeleceu as seguintes normas de 
procedimento:  
 

Artigo 1º 
Objeto 

1. Proporcionar gratuitamente a todas as crianças 
que frequentam o ensino básico, os manuais 
escolares.  

Artigo 2º 
Empréstimo 

1. Compromisso celebrado com os Encarregados de 
Educação, pelo qual se permite ao aluno a utilização 
de manuais escolares, com o dever de restituição no 
final do período estipulado. 
2. Os Encarregados de Educação tomam 
conhecimento das regras para empréstimo e assinam 
um termo de responsabilidade no momento da 
entrega do manual ao aluno.     
3. O período de empréstimo coincide com o período 
de duração do respetivo ano escolar a que os manuais 
dizem respeito.  
 

Artigo 3º 
Conservação dos manuais 

O aluno e o Encarregado de Educação são 
responsáveis pela manutenção do adequado estado 
de conservação dos manuais escolares de que lhes é 
concedido empréstimo. 

Considera‐se em adequado estado de conservação o 
manual não dobrado, cortado, rasgado ou riscado, 
limpo e sem manchas nas folhas ou capas.  
 

Artigo 4º 
Sensibilização para a conservação dos manuais 

O Agrupamento de Escolas e a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação deverão promover 
campanhas de sensibilização junto da comunidade 
educativa, no sentido de uma maior preservação dos 
manuais escolares que são cedidos. 
 

Artigo 5º 
Devolução dos manuais 

1. Os manuais deverão ser devolvidos à Escola até ao 
último dia útil do mês de junho.  

2. No final do ano letivo, no ato da entrega dos 
manuais, será efetuado um controlo do estado de 
conservação dos mesmos pela Escola.  

3. No ato de entrega do manual o Encarregado de 
Educação assina o termo de devolução do 
empréstimo.  

 
Artigo 6º 
Sanções 

1. O Encarregado de Educação do aluno cujos 
manuais não estejam no adequado estado de 
conservação, ou em caso de extravio dos mesmos, 
terá obrigatoriamente de efetuar a sua reposição, 
a custas próprias.  

2. Em caso de não cumprimento do exposto no nº 
1, o aluno não terá direito ao empréstimo de 
longa duração no ano letivo subsequente. 

 
Artigo 7º 

Calendarização 
Os prazos para concretização do Programa serão os 
seguintes: 
 
1. Indicação dos manuais adotados para as disciplinas 
passíveis de reutilização, bem como relatório com o 
número de manuais nas seguintes condições:  
a. Adquiridos no final do ano letivo pelo aluno;  
b. Mantidos na posse do aluno por retenção;  
c. Devolvidos em mau estado de conservação, logo 
não reutilizáveis, ou extraviados;  
d. Passíveis de reutilização no ano letivo seguinte;  
e. Necessidade de manuais a adquirir.  
2. O Agrupamento procederá à entrega dos manuais 

aos alunos o mais tardar na primeira semana de 
aulas.  

 
3. Consultar anexo IV deste regulamento. 
 

Artigo 70º- Visitas de Estudo 

1. As visitas de estudo podem ser propostas por um 
ou mais professores, destinam-se a todos os alunos 
da(s) turma(s) envolvida(s) e, sempre que possível, 
deve ser considerada a interdisciplinaridade e estar de 
acordo com os conteúdos programáticos das 
disciplinas envolvidas. 
2. O professor organizador da visita deve elaborar um 
plano, ainda que simplificado, e um guião orientador 
para os alunos, referindo também os objetivos do que 
se pretende observar. 
3. O plano é entregue pelo professor ao 
delegado/coordenador do departamento, a fim de ser 
aprovado no Conselho Pedagógico e constar do Plano 
de Atividades. 
4. O(s) professor(es) responsável(is) deve(m) entregar 
nos Serviços Administrativos, todos os dados 
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relacionados com a(s) turma(s) participante(s) na 
visita de estudo, para ser registada na plataforma 
REVVASE, a informação sobre a mesma que 
impliquem alunos abrangidos com escalão A e/ou B.  
5. Os professores devem ainda apresentar um plano 
de ocupação/proposta de atividades para os alunos 
não participantes na visita de estudo ou cujos 
professores se encontram integrados numa visita. 
6. As visitas com a duração superior a um dia devem 
ser feitas no início dos períodos ou junto a um período 
de interrupção das aulas de forma a não perturbar o 
calendário avaliativo. 
7. Os alunos devem participar na visita de estudo, 
caso contrário cumprem o normal horário letivo. 
7.1. A sua não comparência deve ser devidamente 
justificada pelo encarregado de educação; 
8. As visitas de estudo devem ser calendarizadas em 
conselho de turma devendo assegurar-se a articulação 
entre as atividades curriculares e não curriculares. 
9. A divulgação da visita de estudo deve ser feita, 
atempadamente, através do livro de ponto e deve 
incluir a listagem dos alunos participantes. Os 
encarregados de educação devem também ser 
informados e a sua autorização prévia pedida. 
10. O(s) professor(es) participantes(es) deve(m) 
numerar e sumariar o livro de ponto com a atividade 
realizada, nas turmas que participaram na visita de 
estudo e que tinham aulas nesse dia, com esses 
docentes. 
11. Nas disciplinas cuja aula não se concretizou devido 
à participação dos professores na visita de estudo, o 
professor assina e sumaria: «O docente acompanhou 
a/s turma/s xxx, numa visita de estudo.» A aula não é 
numerada. 
12. Nas disciplinas cuja aula não se concretizou devido 
à participação dos alunos na visita de estudo, devem 
os respetivos professores sumariar «Alunos em visita 
de estudo» e registar o número de todos os alunos 
ausentes que não participaram na visita. A aula é 
numerada. 
13. Depois do regresso, alunos e docentes 
participantes retomam o seu horário normal no bloco 
letivo seguinte. Excetua-se ao dito anteriormente o 
caso de regresso durante o último bloco da tarde.  
 

Artigo 71º- Convocatórias 

1. A divulgação das reuniões é feita através de 
convocatória afixada em placard na sala de 
professores, ou por correio eletrónico, com 
antecedência mínima de 48h. 
2. As convocatórias são feitas em impressos próprios 
da escola e devem ser assinados pelo Diretor, 

subdiretor ou adjunto. Devem conter ordem de 
trabalhos, hora de início e término da reunião. 
3. Em relação a reuniões gerais, estas são convocadas 
pelo diretor, por sua iniciativa ou por pedido de dois 
terços dos interessados. 
4. A duração das reuniões é a seguinte: Conselho 
Pedagógico: até 3 horas; Conselho de Turma de 
Avaliação: até 2,5 horas; Departamento Curricular: até 
2 horas; Outras Reuniões: até 2 horas; Conselho de 
Turma Normal: até 1,5 horas.  
5. A saída da reunião antes do término marcado, 
carece de concordância de todos os presentes.  
6. A tolerância é de 10 minutos. 
 

Artigo 72º- Atas 

1. De todas as reuniões deve ser feita a respetiva ata, 
nos termos da lei. 
2. As atas, devidamente identificadas, encontram-se 
sob a responsabilidade do Diretor. 
3. As atas devem ser entregues ao Diretor, após a 
reunião, no mais curto espaço de tempo até ao limite 
de sete dias úteis. 
4. As atas das reuniões de avaliação devem descrever 
pormenorizadamente os assuntos tratados e as 
decisões tomadas no Conselho de Turma. 
5. As atas terão uma folha de rosto normalizada. 
 

C - Projetos 

Artigo 73º- Definição 

Um projeto é um processo que se inicia com um 
problema, utiliza um conjunto de meios para o 
resolver e que termina não com a apresentação da 
solução do problema mas com a avaliação que é feita 
de todo o processo. Para a implementação de um 
projeto ter fundamento, este deve pressupor um 
caráter pedagógico. 
 

Artigo 74º- Formas 

Os projetos podem assumir a forma de: 
a) projetos extracurriculares; 
b) clubes. 
 

Artigo 75º- Projetos Extracurriculares 

1.Estes projetos não se integram nas atividades letivas 
mas pressupõem o respeito pelas normas legais e por 
este regulamento. 
2. Devem fazer parte do Plano de Atividades pelo que 
os seus dinamizadores deles devem dar conhecimento 
ao coordenador. 
3. A sua avaliação deve levar em linha de conta os 
seguintes parâmetros: segurança, alterações de 
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comportamentos assim como qualidade científica, 
técnica e estética. 
 

Artigo 76º- Clubes 

1. Os clubes são espaços de desenvolvimento de 
atividades cuja natureza é eminentemente lúdica mas 
também cultural, formativa e cívica. 
2. A proposta de criação de clubes pode partir de 
quaisquer membros da comunidade educativa. Dela 
deve constar o nome do clube, a sua composição, o 
equipamento necessário para o seu funcionamento e 
um plano das atividades a desenvolver. A sua 
aprovação dependerá de decisão do Conselho 
Pedagógico. 
3.Funcionam atualmente diversos Clubes e Projetos, 
entre os quais: 
a) Clube Eco escolas; 
b) Jornal Pé de Letra; 
c) PES. 
4. Poderão ser criados outros clubes, ou extinto 
qualquer dos existentes, por proposta anual dos 
departamentos curriculares e de acordo com o 
Projeto Educativo e Plano de Atividades. 
 

D – Plano de Atividades 

Artigo 77º- Definição 

O Plano de Atividades é o conjunto das atividades 
propostas pelos Departamentos e Polos a realizar 
num ano letivo. Embora dinâmico, deve ser tão 
exaustivo quanto possível de modo a possibilitar 
programação e planificação adequadas do 
funcionamento do agrupamento assim como a 
rentabilização dos recursos humanos e materiais. 
 

Artigo 78º- Requisitos 

São requisitos das atividades: 
a) A apresentação clara do(s) responsável(eis); 
b) O preenchimento e entrega do modelo próprio ao 
Coordenador do Plano de Atividades; 
c) A relevância pedagógico-didática; 
d) O tipo de comportamento revelado até à data por 
parte dos alunos participantes nas atividades; 
e) Apresentação e aprovação em Conselho 
Pedagógico. 
 

Artigo 79º- Procedimentos 

1.O docente responsável pela atividade deve entregar 
ao(s) diretor(es) de turma a lista dos alunos 
participantes assim como deve colocá-la no livro de 
ponto para informação de todos os docentes da(s) 
turma(s). 

2. Concluída a atividade, deve o professor responsável 
entregar uma lista dos alunos que, estando prevista 
participarem na atividade, não compareceram bem 
como respetivo relatório. 
3. Quando a participação na atividade não envolve 
todos os alunos de uma turma, o docente que nela 
não participa deve dar a sua aula tendo, no entanto, o 
cuidado de não apresentar conteúdos programáticos 
novos. 
 

E – Instalações 

Artigo 80º- Associação de Pais e Encarregados de 
Educação 

1. Enquanto a Associação de Pais não dispuser de um 
espaço próprio, pode utilizar instalações cedidas pela 
direção para nelas reunir, não constituindo as mesmas 
o seu património próprio. 
2. A cedência de outras instalações para reuniões 
plenárias deve ser solicitada à direção, à 
coordenadora técnica, ou à coordenadora 
operacional. 
 

Artigo 81º- Laboratórios e Salas Específicas 

1. Os laboratórios e salas específicas têm 
regulamentos próprios, elaborados pelo Coordenador 
de Departamento que os utiliza, onde constam as 
normas de utilização dos espaços que lhes estão 
adstritos. 
2. Os regulamentos específicos constam em anexo. 
 

Artigo 82º- Pavilhão Gimnodesportivo 

1. As instalações e equipamentos destinam-se ao 
desenvolvimento de: 
a) Atividades Curriculares — Educação Física; 
b) Atividades de Enriquecimento – Clube de Desporto 
Escolar e outras, definidas em cada ano letivo no 
planeamento anual; 
c) Atividades Extracurriculares Desportivas — 
atividades desenvolvidas fora do âmbito do Programa 
de Desporto Escolar, para os alunos da Escola, 
podendo envolver contactos com alunos/equipas de 
outros estabelecimentos de ensino. 
2. Prevê-se ainda a utilização das instalações para as 
atividades desportivas desenvolvidas por utilizadores 
exteriores à Escola - cedência de instalações sob a 
forma de aluguer ou ao abrigo de protocolos 
estabelecidos. 
3. Os espaços exteriores — ar livre, seus anexos e 
apetrechamento, definidos para a prática das 
atividades deste grupo disciplinar, encontram-se 
devidamente assinalados e são-lhe prioritários na sua 
utilização. 
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3.1. Podem ser utilizados pelos alunos para atividades 
de recreio, desde que neles não decorram atividades 
letivas; 
3.2. Podem ser utilizados em atividades 
extraescolares, devidamente autorizadas, desde que 
dessas atividades não resulte prejuízo para o 
funcionamento das atividades letivas. 
 

CAPÍTULO VI 

Resumo do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 
(Currículo do Ensino Básico e Secundário) 

1. O Decreto-Lei n.º 55/2018, publicado a 6 de julho, 
estabelece o currículo dos ensinos básico e 
secundário, os princípios orientadores da sua 
conceção, operacionalização e avaliação das 
aprendizagens, de modo a garantir que todos os 
alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as 
capacidades e atitudes que contribuem para alcançar 
as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória. Produz efeitos a partir do 
ano letivo de: 
a) 2018/2019, no que respeita aos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º 
anos de escolaridade; 
b) 2019/2020, no que respeita aos 2.º, 6.º, 8.º e 11.º 
anos de escolaridade; 
c) 2020/2021, no que respeita aos 3.º, 9.º e 12.º anos 
de escolaridade; 
d) 2021/2022, no que respeita ao 4.º ano de 
escolaridade. 
2. O currículo visa garantir que todos os alunos, 
independentemente da oferta educativa e formativa 
que frequentam, alcançam as competências definidas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 
3.  Com vista a atingir aquela finalidade, e sem 
prejuízo da autonomia e flexibilidade exercida pela 
escola, à conceção do currículo subjazem os seguintes 
princípios: 
a) Acesso ao currículo por todos os alunos num 
quadro de igualdade de oportunidades, assente no 
reconhecimento de que todos têm capacidade de 
aprendizagem e de desenvolvimento educativo em 
todas as áreas de estudos; 
b) Coerência e sequencialidade das aprendizagens; 
c) Possibilidade de reorientação do percurso escolar 
dos alunos nos ciclos e níveis de ensino em que 
existam diversas ofertas educativas e formativas; 
d) Assunção dos projetos e atividades desenvolvidos 
na comunidade escolar como parte integrante do 
currículo; 

e) Enriquecimento do currículo com a dinamização da 
componente de Oferta Complementar, através da 
criação de novas disciplinas no ensino básico (Oficina 
Criativa); 
f) Dinamização de momentos de apoio à 
aprendizagem dos alunos; 
g) Acesso a diversos domínios da educação artística; 
h) Oferta a todos os alunos da componente de 
Cidadania e Desenvolvimento; 
i) Acesso à oferta da disciplina de Português Língua 
Não Materna a alunos cuja língua materna não é o 
Português; 
j) Promoção de aprendizagens no âmbito da disciplina 
de Tecnologias de Informação e Comunicação; 
k) A oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular 
no ensino básico, com natureza eminentemente 
lúdica, formativa e cultural, a regulamentar, 
designadamente quanto ao seu âmbito, por portaria 
do membro do Governo responsável pela área da 
educação. 
4. Na concretização do previsto nas alíneas e) e f) do 
número anterior, as escolas recorrem à utilização de 
um conjunto de horas de crédito definidas no 
despacho previsto no n.º 3 do artigo 5.º. 

Autonomia e Flexibilidade Curricular 

Entende-se por «Autonomia e flexibilidade 
curricular», a faculdade conferida à escola para gerir o 
currículo dos ensinos básico, partindo das matrizes 
curriculares-base, assente na possibilidade de 
enriquecimento do currículo com os conhecimentos, 
capacidades e atitudes que contribuam para alcançar 
as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória. 

Abordagem Multinível 
«Abordagem multinível», é a opção metodológica que 
permite o acesso ao currículo ajustada às 
potencialidades e dificuldades dos alunos, com 
recurso a diferentes níveis de intervenção, através de: 
medidas universais, que constituem respostas 
educativas a mobilizar para todos os alunos; medidas 
seletivas, que visam colmatar as necessidades de 
suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação 
de medidas universais; e medidas adicionais, que 
visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes 
ao nível da comunicação, interação, cognição ou 
aprendizagem, exigindo recursos especializados de 
apoio à aprendizagem e à inclusão. 

Matrizes Curriculares-Base 
1. No 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve as 
componentes de Cidadania e Desenvolvimento e de 
Tecnologias de Informação e Comunicação como 
componentes de integração curricular transversal 
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potenciada pela dimensão globalizante do ensino, 
constituindo esta última componente uma área de 
natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a 
desenvolver. 
2. Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes curriculares –base 
integram a componente de Cidadania e 
Desenvolvimento e, em regra, a componente de 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 3.  A componente de Cidadania e Desenvolvimento 
desenvolve -se de acordo com o previsto no artigo 
15.º. 
4.  As matrizes curriculares -base contemplam, ainda, 
no ensino básico geral, a componente de Apoio ao 
Estudo, que se constitui: 
a) No 1.º ciclo, parte integrante da matriz, enquanto 
suporte às aprendizagens assente numa metodologia 
de integração de várias componentes de currículo, 
privilegiando a pesquisa, tratamento e seleção de 
informação; 
b) No 2.º ciclo, componente de apoio às 
aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da 
escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe 
é destinado e as regras de frequência.  
5. As matrizes curriculares -base do ensino básico 
geral incluem a componente de Complemento à 
Educação Artística, prevendo: 
a) No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a 
frequência, ao longo do ciclo, de outros domínios da 
área artística e cuja oferta é objeto de decisão da 
escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe 
é destinado e as regras de frequência, privilegiando, 
para o efeito, os recursos humanos disponíveis; 
b) No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área 
da Educação Artística e Tecnológica que visa a 
frequência de Educação Tecnológica e ou de outra na 
área artística, privilegiando, para o efeito, os recursos 
humanos disponíveis.  
Nos 2.º e 3.º ciclos é, ainda, prevista a possibilidade 
da oferta de uma componente de Oferta 
Complementar, destinada à criação de novas 
disciplinas, com identidade e documentos curriculares 
próprios. 

Componente de formação de Cidadania e 
Desenvolvimento 

1. No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para 
a Cidadania, a componente Cidadania e 
Desenvolvimento é desenvolvida de acordo com o 
disposto nos números seguintes. 
2 — O agrupamento aprovou a sua estratégia de 
educação para a cidadania, definindo: 
a) Os domínios, os temas e as aprendizagens a 
desenvolver em cada ciclo e ano de escolaridade; 

b) O modo de organização do trabalho; 
c) Os projetos a desenvolver pelos alunos que 
concretizam na comunidade as aprendizagens a 
desenvolver; 
d) As parcerias a estabelecer com entidades da 
comunidade numa perspetiva de trabalho em rede, 
com vista à concretização dos projetos; 
e) A avaliação das aprendizagens dos alunos; 
f) A avaliação da estratégia de educação para a 
cidadania da escola. 

Aprendizagens Essenciais 
Entende-se por “Aprendizagens Essenciais” o conjunto 
comum de conhecimentos a adquirir, identificados 
como os conteúdos de conhecimento disciplinar 
estruturado, indispensáveis, articulados 
conceptualmente, relevantes e significativos, bem 
como de capacidades e atitudes a desenvolver 
obrigatoriamente por todos os alunos em cada área 
disciplinar ou disciplina, tendo, em regra, por 
referência o ano de escolaridade ou formação. 
As Aprendizagens Essenciais constituem orientação 
curricular de base, para efeitos de planificação, 
realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, 
em cada ano de escolaridade ou de formação, 
componente de currículo, área disciplinar ou 
disciplina. 

CAPÍTULO VII 

Avaliação das Aprendizagens 

A - Princípios Gerais da Avaliação 
Enquadramento 

1. A avaliação dos alunos rege-se pelo Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho (exceto para os 1º, 5º e 7º 
anos a partir de 2018/2019), com a alteração 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º91/2013, de 10 de 
julho, a alínea b. do n.º2 do artigo 13.º do Despacho 
normativo n.º 13/2014 de 15 de setembro, Despacho 
normativo 17-A/2015 de 22 de setembro, Decreto-Lei 
n.º 17/2016 de 04 de abril e a Portaria n.º 223-A/2018 
de 3 de agosto. 
2. A avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.  
3. A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, 
ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, 
ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes 
intervenientes informação sobre o desenvolvimento 
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do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas 
e os percursos para a sua melhoria. 
4. As informações obtidas em resultado da avaliação 
permitem ainda a revisão do processo de ensino e de 
aprendizagem. 
5. A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, 
nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as 
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
6. A avaliação da aprendizagem compreende as 
modalidades de avaliação diagnóstica (com exceção 
para os 1.º, 5º e 7º anos de escolaridade), formativa e 
sumativa. Tem por objetivo a melhoria do ensino 
através da verificação dos conhecimentos adquiridos 
e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da 
aferição do grau de cumprimento das metas 
curriculares globalmente fixadas para o nível de 
ensino básico, em consonância com as Aprendizagens 
Essenciais e as áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
7. A evolução do processo educativo dos alunos no 
ensino básico assume uma lógica de ciclo. O 
Agrupamento dispõe de um portefólio onde estão 
registados os dados relativos à avaliação, que permite 
ser usado como instrumento de trabalho de práticas 
de autoavaliação com vista a melhorar o 
desempenho. Esta informação é divulgada ao 
conselho geral e conselho pedagógico. 
 

Artigo 83º- Conclusão e Certificação 

1 — A conclusão do ensino básico é certificada pelo 
diretor da escola, através da emissão de: a) Diploma 
que ateste a conclusão do ensino básico; b) 
Certificado que discrimine as disciplinas ou módulos 
concluídos e as respetivas classificações finais, bem 
como as classificações das provas finais de ciclo 
obtidas nas disciplinas em que foram realizadas.  
2 — Os certificados a que se refere a alínea b) do 
número anterior devem ainda conter um anexo do 
qual constem todas as atividades desenvolvidas pelo 
aluno, designadamente as realizadas no âmbito 
projetos no âmbito do voluntariado ou de natureza 
artística, cultural, desportiva, entre outros de 
relevante interesse social desenvolvidos na escola.  
3 — Para os alunos com “adaptações curriculares 
significativas” e abrangidos pelo artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que terminam 
a escolaridade obrigatória, a certificação obedece ao 
estipulado no normativo em vigor, atestando as 
aprendizagens desenvolvidas e discriminando as áreas 
curriculares e respetivas classificações finais obtidas.  

4 — Os modelos de diploma e certificados previstos 
nos números anteriores são aprovados por despacho 
do membro do Governo responsável pela área da 
educação. 
 

Artigo 84º- Critérios de Avaliação 

1 — Até ao início do ano letivo, o conselho 
pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do 
processo de avaliação das aprendizagens, define, sob 
proposta dos departamentos curriculares, os critérios 
de avaliação, de acordo com as orientações 
constantes dos documentos curriculares e outras 
orientações gerais do Ministério da Educação.  
2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a 
descrição de um perfil de aprendizagens específicas 
para cada ano e ou ciclo de escolaridade.  
3 — Os critérios de avaliação constituem referenciais 
comuns na escola, sendo operacionalizados pelo ou 
pelos professores da turma.  
4 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios 
de avaliação junto dos diversos intervenientes. 
 

Artigo 85º- Critérios Gerais de Avaliação 

1.Os domínios da avaliação e os pesos respetivos são 
os constantes na tabela seguinte. 
 

Anos 
Domínio Cognitivo 
(Conhecimentos/ 

Capacidades) 

Domínio Socioafetivo 
(Atitudes e Valores) 

1º e 
2º 

70% 30% 

3º e 
4º 

75% 25% 

Os domínios são transversais e avaliados, por isso, em 
todas as atividades curriculares disciplinares e não 
disciplinares. 

 
2. Devido à especificidade da disciplina de 
Educação Física e do grupo disciplinar de Educação 
Artística e Tecnológica, segue-se a tabela com os 
domínios e respetivos pesos nelas aplicados 

 
Ciclo 
 

      Anos 

Domínio Cognitivo 
(Conhecimentos/ 

Capacidades) 
 

Domínio Socioafetivo 
(Atitudes e Valores) 

 

2º 
5º 75% 25% 

6º 80% 20% 

3º 
7º e 
8º 

80% 20% 

3.º 9.º 85% 15% 



27 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA Página 27 
 

respetivamente. 
 

Disciplinas 

Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação 
Musical e de Educação Física 

Os critérios de avaliação nas disciplinas assentam em 
quatro domínios: O Cognitivo, o Técnico, Prestação 
Motora (Educação Física), o Socioafetivo e nas 
transversalidades da Língua Portuguesa, Educação 
para a Cidadania e TIC. 



Regulamento Interno  
 
 

 

 

DOMÍNIOS 

PONDERAÇÃO (%) 

2.º Ciclo 3.º Ciclo 

5.º  ano 6.º ano 7.º e 8.º ano 9.º ano 

Cognitivo 
Conhecimentos 

(saber) 
30 30 30 25 

Técnica 
Capacidades 

(saber fazer) 
45 50 50 60 

Socioafetivo 

Atitudes e Valores 

(saber ser/saber 
estar) 

25 20 20 15 

 
Os aspetos cognitivos, formação e alargamento de conceitos, são avaliados 
segundo diferentes instrumentos, assim, ficou definido que nas duas disciplinas o 
peso percentual de cada instrumento será: 

 EDUCAÇÃO VISUAL E 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

EDUCAÇÃO 
MUSICAL 

2.º Ciclo 3.º Ciclo 2.º Ciclo 
3.º 

Ciclo 
5.º 
ano 

6.º 
ano 

7.º e 
8.º ano 

9.º 
ano 

5.º 
ano 

6.º 
ano 

7.º e 
8.º ano 

Apreciação 
verbal/questionamento 

10% 10% 5% 5% 5% 

Fichas de trabalho/testes 20% 20% 20% 25% 25% 

Trabalhos realizados 

 Técnicas 

 Processos 
20% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

30% 

30% 

----------------- 

Prática vocal e 
instrumental 

---------------- 45% 50% 50% 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

DOMÍNIOS 

PONDERAÇÃO (%) 

2.º Ciclo 3.º Ciclo 

5.º 
ano 

6.º 
ano 

7.º e 
8.º 
ano 

9.º 
ano 

Cognitivo 
Conhecimentos 

(Saber) 
10 10 15 

Prestação Motora 
Capacidades 
(Saber fazer) 

65 70 70 

Socioafetivo 
Atitudes e Valores 

(Saber ser/ Saber estar) 
25 20 20 15 

 
 

ALUNOS COM ATESTADO MÉDICO 
Alunos com atestado médico de longa duração (superior a 8 dias) serão avaliados 

da seguinte forma: 

Domínios 
2º ciclo 3º ciclo 

5º 
ano 

6º 
ano 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

COGNITIVO Conhecimentos 75% 80% 80% 80% 85% 

SOCIOAFETIVO 
Atitudes (comportamentos) 

e Valores 
20% 15% 15% 15% 10% 

Assiduidade/Pontualidade 5% 5% 5% 5% 5% 



Regulamento Interno  
 

 

Artigo 86º- Instrumentos de Avaliação 

1. Os instrumentos de avaliação, quando em registo 
escrito, devem apresentar o cabeçalho normalizado 
do agrupamento e ser realizados em letra de 
imprensa para mais fácil leitura. 
2. O uso de corretor não é permitido. A utilização de 
lápis é permitido apenas em disciplinas específicas de 
acordo com indicação do professor. 
3. Para a realização dos testes, devem observar-se os 
seguintes procedimentos: 
a) Não marcar testes para a última semana de aulas. 
Tal só é possível com autorização da direção. 
b) É proibida a realização de mais do que três 
testes/fichas de avaliação por semana. 
c) Todos os testes/fichas de avaliação são marcados 
antecipadamente e dados a conhecer ao encarregado 
de educação. 
4. Os testes podem ser anulados quando o professor 
tiver prova material ou presencial de fraude. 
5. Os testes, bem como todos os outros instrumentos 
de avaliação, devem ser devolvidos ao aluno após 
correção, notação e assinatura. 
6. A avaliação a adotar no agrupamento para a 
notação dos instrumentos de avaliação é a seguinte: 
 

Terminologia a utilizar nas Fichas de Avaliação 
Formativa/Sumativa 

Ao longo do ano letivo, no processo de avaliação do 
aluno, a terminologia a utilizar na classificação das 
fichas de avaliação formativa/sumativa é a seguinte:  
 

Ensino Básico  
Escala 1 a 5 

Insuficiente 0% – 49% 

Suficiente 50% – 69% 

Bom 70% – 89% 

Muito Bom 90% – 100% 

 
7. Os alunos só poderão faltar à realização de 
fichas de avaliação duas vezes em cada período, 
independentemente da disciplina em questão. 
Após essas duas faltas, o aluno só realizará a 
mencionada ficha mediante apresentação de 
justificação médica. 
 

Artigo 87º- Registo, circulação e análise da 
informação 

Consultar o PORTEFÓLIO DOS RESULTADOS 
ESCOLARES DA AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA/ 
EXTERNA  em www.aepal.pt  

Artigo 88º- Avaliação Diagnóstica 

1 — A avaliação diagnóstica responde à necessidade 
de obtenção de elementos para a fundamentação do 
processo de ensino e de aprendizagem e visa a 
facilitação da integração escolar e a orientação 
escolar e vocacional.  
2 — No desenvolvimento da avaliação diagnóstica 
deve ser valorizada a intervenção de docentes dos 
diferentes ciclos e recolhidas e mobilizadas 
informações que permitam a definição de planos 
didáticos e a adoção de estratégias adequadas às 
necessidades específicas dos alunos. 

Artigo 89º- Avaliação Formativa 

1 — A avaliação formativa enquanto principal 
modalidade de avaliação integra o processo de ensino 
e de aprendizagem fundamentando o seu 
desenvolvimento.  
2 — Os procedimentos a adotar no âmbito desta 
modalidade de avaliação devem privilegiar:  
a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através 
da recolha de informação que permita conhecer a 
forma como se ensina e como se aprende, 
fundamentando a adoção e o ajustamento de 
medidas e estratégias pedagógicas;  
b) O caráter contínuo e sistemático dos processos 
avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que 
ocorrem;  
c) A diversidade das formas de recolha de informação, 
através da utilização de diferentes técnicas e 
instrumentos de avaliação, adequando-os às 
finalidades que lhes presidem. 

Artigo 90º- Avaliação Sumativa 

1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo 
global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 
alunos.  
2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no 
final de cada período escolar, informar alunos e 
encarregados de educação sobre o estado de 
desenvolvimento das aprendizagens.  
3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a 
tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno.  
4 — A coordenação do processo de tomada de 
decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a 
sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios 
de avaliação referidos no artigo 7.º, compete:  
a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma; 
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.  
5 — Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a avaliação 
sumativa das disciplinas de Tecnologias de Informação 
e Comunicação e de oferta de escola, caso sejam 
organizadas em regime semestral, processa- se do 
seguinte modo:  

http://www.aas.edu.pt/images/PORTEFLIO_2014-2015.compressed.pdf
http://www.aas.edu.pt/images/PORTEFLIO_2014-2015.compressed.pdf
http://www.aas.edu.pt/images/PORTEFLIO_2014-2015.compressed.pdf
http://www.aepal.pt/
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a) Para a atribuição das classificações, o conselho de 
turma reúne no final do 1.º semestre e no final do ano 
letivo;  
b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica 
registada em ata e, à semelhança das classificações 
das outras disciplinas, está sujeita a aprovação do 
conselho de turma de avaliação no final do ano letivo.  
6 — No 9.º ano de escolaridade, o processo de 
avaliação sumativa é complementado pela realização 
das provas finais de ciclo, nos termos dos artigos 18.º 
e 19.º do presente diploma.  
7 — A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas 
não sujeitas a prova final de ciclo é a classificação 
atribuída no 3.º período do ano terminal em que são 
lecionadas.  
8 — A avaliação sumativa pode processar- se ainda 
através da realização de provas de equivalência à 
frequência, nos termos do artigo 14.º 
 

Artigo 91º- Expressão da avaliação sumativa 
1 — No 1.º ciclo do ensino básico, a informação 
resultante da avaliação sumativa materializa -se na 
atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, 
Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, 
sendo acompanhada de uma apreciação descritiva 
sobre a evolução das aprendizagens do aluno com 
inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre 
que aplicável, a inscrever na ficha de registo de 
avaliação.  
2 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação 
resultante da avaliação sumativa pode expressar- se 
apenas de forma descritiva em todas as componentes 
do currículo, nos 1.º e 2.º períodos.  
3 — Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a 
informação resultante da avaliação sumativa 
expressa- se numa escala de 1 a 5, em todas as 
disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é 
acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as 
áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que 
aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.  
4 — A expressão dos resultados da avaliação dos 
alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21.º 
do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na 
redação atual, obedece ao disposto nos números 
anteriores, de acordo com a especificidade do 
currículo do aluno.  
5 — A ficha de registo de avaliação, que reúne as 
informações sobre as aprendizagens no final de cada 
período letivo, deve ser apresentada aos 
encarregados de educação, sempre que possível em 
reunião presencial, por forma a garantir a partilha de 
informação e o acompanhamento do aluno. 

 
Artigo 92º- Efeitos da avaliação sumativa 

1 — A avaliação sumativa permite uma tomada de 
decisão sobre a:  
a) Transição ou não transição no final de cada ano não 
terminal de ciclo;  
b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;  
c) Renovação de matrícula;  
d) Certificação de aprendizagens.  
2 — Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende 
ainda dos resultados das provas finais de ciclo. 
 

Artigo 93º- Condições de transição e de aprovação 
1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de 
decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 
expressa através das menções, respetivamente, 
Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e 
Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.  
(Artigo 90º do Regulamento Interno) 
 

Artigo 94º- Revisão das decisões 
1 — As decisões decorrentes da avaliação das 
aprendizagens de um aluno no 3.º período de um ano 
letivo podem ser objeto de um pedido de revisão, 
dirigido pelo respetivo encarregado de educação ao 
diretor da escola no prazo de três dias úteis a contar 
da data de entrega das fichas de registo de avaliação 
no 1.º ciclo ou da afixação das pautas nos 2.º e 3.º 
ciclos.  
2 — Os pedidos de revisão a que se refere o número 
anterior são apresentados em requerimento 
devidamente fundamentado em razões de ordem 
técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao diretor da 
escola, devendo ser acompanhado dos documentos 
pertinentes para a fundamentação.  
3 — Os requerimentos recebidos depois de expirado o 
prazo fixado no n.º 1 do presente artigo, bem como os 
que não estiverem fundamentados, são liminarmente 
indeferidos.  
4 — No caso do 1.º ciclo, o diretor da escola convoca, 
nos cinco dias úteis após a aceitação do 
requerimento, uma reunião com o professor titular de 
turma para apreciação do pedido de revisão, podendo 
confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando 
um relatório pormenorizado.  
5 — Na apreciação do pedido de revisão a que se 
refere o número anterior, pode ser ouvido o conselho 
de docentes.  
6 — Nos 2.º e 3.º ciclos, o diretor da escola convoca, 
nos cinco dias úteis após a aceitação do 
requerimento, uma reunião extraordinária do 
conselho de turma, que procede à apreciação do 
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pedido de revisão, podendo confirmar ou modificar a 
avaliação inicial, elaborando um relatório 
pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião.  
7 — Sempre que o conselho de turma mantenha a sua 
deliberação, o processo aberto pelo pedido de revisão 
pode ser enviado pelo diretor da escola ao conselho 
pedagógico para emissão de parecer prévio à decisão 
final.  
8 — Da decisão do diretor e respetiva fundamentação 
é dado conhecimento ao encarregado de educação, 
através de carta registada com aviso de receção, no 
prazo máximo de 30 dias úteis, contados a partir da 
data da receção do pedido de revisão.  
9 — O encarregado de educação pode ainda, se assim 
o entender, no prazo de cinco dias úteis após a data 
de receção da resposta ao pedido de revisão, interpor 
recurso hierárquico para o serviço competente do 
Ministério da Educação, quando o mesmo for baseado 
em vício de forma existente no processo.  
10 — Da decisão do recurso hierárquico não cabe 
qualquer outra forma de impugnação administrativa. 
 

 
Resumo do Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 

5 de abril 
 

B - Processo de avaliação 
 

Artigo 4.º 
Processo individual do aluno 

 

Todos os ciclos 
A atualização do processo individual é da 
responsabilidade do professor titular de turma, no 1.º 
ciclo e do diretor de turma, no 2º e 3º ciclos; 
Do processo individual do aluno devem constar todos 
os elementos que assinalem o seu percurso e a sua 
evolução ao longo deste, designadamente: 
a) Elementos fundamentais de identificação do aluno; 
b) Fichas de registo de avaliação, resultantes da 
avaliação sumativa; 
c) Fichas individuais do aluno, resultantes das provas 
de aferição; 
d) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, 
quando existam; 
e) Plano com as medidas adequadas à resolução das 
dificuldades do aluno, quando exista; 
f) Programas educativos individuais e os relatórios 
circunstanciados, no caso de o aluno ser abrangido 
pelas Medidas de Suporte à Aprendizagem e à 
Inclusão (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho), 
incluindo, quando aplicável, as medidas adicionais 

definidas no ponto 4 do artigo 10.º daquele diploma 
legal; 
g) Informações relativas a comportamentos 
meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus 
efeitos;  
h) Participação em órgãos da escola ou em 
associações de estudantes, projetos no âmbito do 
voluntariado ou de natureza artística, cultural, 
desportiva, entre outros de relevante interesse social 
desenvolvidos na escola; 
i) Outros que a escola considere adequados. 

 
 

Artigo 5.º 
Intervenientes 

1º ciclo 2º e 3º ciclos 
Professor; 
Aluno; 
Conselho de docentes, no 
1.º ciclo; 
Diretor; 
Conselho Pedagógico; 
Encarregado de educação; 
Docente de educação 
especial e outros 
profissionais que 
acompanhem o 
desenvolvimento do 
processo educativo do 
aluno; 
Serviços ou organismos o 
Ministério da Educação. 

Professor; 
Aluno; 
Conselho de turma; 
Diretor; 
Conselho Pedagógico 
Encarregado de 
educação; 
Docente de educação 
especial e outros 
profissionais que 
acompanhem o 
desenvolvimento do 
processo educativo do 
aluno; 
Serviços ou organismos o 
Ministério da Educação. 

 

Artigo 6.º 
Competências 

Todos os ciclos 
Conselho pedagógico: órgão de coordenação e 
supervisão pedagógica e orientação educativa, define 
critérios e procedimentos a implementar tendo em 
conta as finalidades previstas no diploma que 
estabelece os princípios orientadores da avaliação, do 
ensino e das aprendizagens; 
Aos professores e outros profissionais no processo 
de avaliação: através das modalidades de avaliação 
diagnóstica e formativa, em harmonia com as 
orientações definidas pelos órgãos com competências 
nos domínios pedagógico-didático:  
a) Adotar medidas que visam contribuir para as 
aprendizagens de todos os alunos; b) Fornecer 
informação aos alunos e encarregados de educação 
sobre o desenvolvimento das aprendizagens; c) 
Reajustar as práticas educativas orientando-as para a 
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promoção do sucesso educativo.  
Para efeitos de acompanhamento e avaliação das 
aprendizagens, a responsabilidade: 
No 1.º ciclo, é do professor titular de turma, em 
articulação com os restantes professores da turma, 
ouvido o conselho de docentes; 
Nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de turma, sob 
proposta dos professores de cada disciplina, e, em 
ambas as situações, dos órgãos de administração e 
gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da 
escola. 
Diretor: com base nos dados da avaliação e tendo em 
conta outros elementos apresentados pelo professor 
titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de 
turma, nos restantes ciclos, mobilizar e coordenar os 
recursos educativos existentes, com vista a 
desencadear respostas adequadas às necessidades 
dos alunos.  
Deve garantir o acesso à informação e assegurar as 
condições de participação dos alunos e dos 
encarregados de educação, dos professores, dos 
profissionais com competência em matéria de apoios 
especializados e de outros profissionais intervenientes 
no processo, nos termos definidos no regulamento 
interno. 
Serviços ou organismos do Ministério da Educação, 
no âmbito da avaliação externa: providenciar 
atempadamente informação de qualidade, de forma a 
contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a 
promoção do sucesso educativo. 

 
Artigo 7.º 

Critérios de avaliação 

Definição de critérios nos 3 ciclos 
 
Até ao início do ano letivo: 
Pelo conselho pedagógico sob proposta dos 
departamentos curriculares; 
Deve ser enunciada a descrição de um perfil de 
aprendizagens específicas para cada ano e ou ciclo de 
escolaridade. 

Artigo 8.º 
Registo, circulação e análise da informação 

Todos os ciclos 
Na escola: registadas, em documentos próprios, ou a 
estes anexados, as informações relativas a cada aluno, 
decorrentes das diferentes modalidades de avaliação, 
nos termos a definir pelos órgãos de administração e 
gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da 
escola.  
No contexto específico da comunidade escolar: cabe 
ao diretor definir os procedimentos mais adequados 

para assegurar a circulação em tempo útil da 
informação relativa aos resultados e desempenhos 
escolares.  
A partir da informação individual sobre o 
desempenho dos alunos e da informação agregada, 
nomeadamente, dos resultados e outros dados 
relevantes ao nível da turma e da escola, os 
professores e os demais intervenientes no processo 
de ensino devem implementar rotinas de avaliação 
sobre as suas práticas com vista à consolidação ou 
reajustamento de estratégias que conduzam à 
melhoria das aprendizagens.  
A análise, para além dos indicadores de desempenho 
disponíveis, deve ter em conta outros indicadores 
considerados relevantes, designadamente as taxas de 
retenção e de abandono, numa lógica de melhoria de 
prestação do serviço educativo.  
No processo de análise da informação devem 
valorizar-se abordagens de complementaridade entre 
os dados da avaliação interna e externa das 
aprendizagens que permitam uma leitura abrangente 
do percurso de aprendizagem do aluno, 
designadamente, face ao contexto específico da 
escola. Do resultado do processo de análise devem 
decorrer processos de planificação das atividades 
curriculares e extracurriculares que, sustentados 
pelos dados disponíveis, visem melhorar a qualidade 
das aprendizagens, combater o abandono escolar e 
promover o sucesso educativo.  

 
 

SECÇÃO II 
Avaliação interna 

 

Artigo 9.º 
Modalidades de avaliação 

Todos os ciclos 
Responsabilidade: professores e dos órgãos de 
administração e gestão e de coordenação e 
supervisão pedagógica da escola;  
Modalidades de avaliação: Diagnóstica; Formativa; 
Sumativa; 
Compete aos órgãos de administração e gestão e de 
coordenação e supervisão pedagógica da escola 
definir, para cada modalidade de avaliação, os 
procedimentos adequados.  

 
Artigo 10.º 

Avaliação diagnóstica 
(Exceto para os 1.º, 5.º e 7.º anos) 

Todos os ciclos 
Responde: à necessidade de obtenção de elementos 
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para a fundamentação do processo de ensino e de 
aprendizagem; 
Visa: a facilitação da integração escolar e a orientação 
escolar e vocacional; 
No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve: 
Ser valorizada a intervenção de docentes dos 
diferentes ciclos; 
Ser recolhidas e mobilizadas informações que 
permitam a definição de planos didáticos e a adoção 
de estratégias adequadas às necessidades específicas 
dos alunos. 

 
Artigo 11.º 

Avaliação formativa 

Todos os ciclos 
Procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade 
de avaliação devem privilegiar:  
a) A regulação do ensino e das aprendizagens, 
através da recolha de informação que permita 
conhecer a forma como se ensina e como se aprende, 
fundamentando a adoção e o ajustamento de 
medidas e estratégias pedagógicas;  
b) O carácter contínuo e sistemático dos processos 
avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que 
ocorrem;  
c) A diversidade das formas de recolha de 
informação, através da utilização de diferentes 
técnicas e instrumentos de avaliação, adequando-os 
às finalidades que lhes presidem. 

 
Artigo 12.º 

Avaliação sumativa 

Todos os ciclos 
Consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos; 
Traduz a necessidade de: 
- No final de cada período escolar, informar alunos e 
encarregados de educação sobre o estado de 
desenvolvimento das aprendizagens; 
- A tomada de decisão sobre o percurso escolar do 
aluno.  
A coordenação do processo de tomada de decisão 
relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua 
natureza globalizante e o respeito pelos critérios de 
avaliação referidos no artigo 7.º, compete:  
No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;  
Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma. 
 
Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade: 
A avaliação sumativa das disciplinas de Tecnologias de 
Informação e Comunicação e de oferta de escola, caso 
sejam organizadas em regime semestral, processa-se 

do seguinte modo:  
a) Para a atribuição das classificações, o conselho de 
turma reúne no final do 1.º semestre e no final do ano 
letivo;  
b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica 
registada em ata e, à semelhança das classificações 
das outras disciplinas, está sujeita a aprovação do 
conselho de turma de avaliação no final do ano letivo. 
No 9.º ano de escolaridade: 
O processo de avaliação sumativa é complementado 
pela realização das provas finais de ciclo, nos termos 
dos artigos 18.º e 19.º do presente diploma. 7 — A 
avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não 
sujeitas a prova final de ciclo é a classificação 
atribuída no 3.º período do ano terminal em que são 
lecionadas.  
Pode processar-se ainda através da realização de 
provas de equivalência à frequência, nos termos do 
artigo 14. 

 
Artigo 13.º 

Expressão da avaliação sumativa 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Materializa-se: 
Na atribuição 
de uma menção 
qualitativa de 
Muito Bom, 
Bom, Suficiente 
e Insuficiente, 
em todas as 
disciplinas, 
sendo 
acompanhada 
de uma 
apreciação 
descritiva sobre 
a evolução das 
aprendizagens 
do aluno com 
inclusão de 
áreas a 
melhorar ou a 
consolidar, 
sempre que 
aplicável, a 
inscrever na 
ficha de registo 
de avaliação 
 
No 1ºano: pode 
expressar-se 

Expressa-se: 
Numa escala de 
1 a 5, em todas 
as disciplinas, e, 
sempre que se 
considere 
relevante, é 
acompanhada 
de uma 
apreciação 
descritiva sobre 
a evolução da 
aprendizagem 
do aluno, 
incluindo as 
áreas a 
melhorar ou a 
consolidar, 
sempre que 
aplicável, a 
inscrever na 
ficha de registo 
de avaliação. 
 
Alunos do 
ensino básico 
abrangidos 
pelas Medidas 
de Suporte à 

Expressa-se: 
Numa escala de 
1 a 5, em todas 
as disciplinas, e, 
sempre que se 
considere 
relevante, é 
acompanhada 
de uma 
apreciação 
descritiva sobre 
a evolução da 
aprendizagem 
do aluno, 
incluindo as 
áreas a melhorar 
ou a consolidar, 
sempre que 
aplicável, a 
inscrever na 
ficha de registo 
de avaliação. 
 
 
Alunos do 
ensino básico 
abrangidos pelas 
Medidas de 
Suporte à 
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apenas de 
forma descritiva 
em todas as 
componentes 
do currículo, 
nos 1.º e 2.º 
períodos. 
 
Alunos do 
ensino básico 
abrangidos 
pelas Medidas 
de Suporte à 
Aprendizagem e 
à Inclusão 
(medidas 
adicionais) do 
artigo 10.º do 
 Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 
de julho, 
obedece ao 
disposto nos 
números 
anteriores, de 
acordo com a 
especificidade 
do currículo do 
aluno. 

Aprendizagem e 
à Inclusão 
(medidas 
adicionais) do 
artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 
de julho, 
obedece ao 
disposto nos 
números 
anteriores, de 
acordo com a 
especificidade 
do currículo do 
aluno. 
 

Aprendizagem e 
à Inclusão 
(medidas 
adicionais) do 
artigo 10.º do   
Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 
de julho, 
obedece ao 
disposto nos 
números 
anteriores, de 
acordo com a 
especificidade 
do currículo do 
aluno. 

 
Artigo 14.º 

Provas de equivalência à frequência 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Realizam-se a 
nível de escola 
no 4º em duas 
fases; 
Referencial de 
avaliação: 
documentos 
curriculares em 
vigor relativos a 
cada um dos 
ciclos; 
Prova oral, no 
caso das 
disciplinas de 
Português, ou 
Português 
Língua Não 
Materna 
(PLNM). 
 
Classificação 

Realizam-se a 
nível de escola no 
6ª ano em duas 
fases; 
Referencial de 
avaliação: 
documentos 
curriculares em 
vigor relativos a 
cada um dos 
ciclos; 
Prova oral, no 
caso das 
disciplinas de 
Português, ou 
Português Língua 
Não Materna 
(PLNM) e de 
línguas 
estrangeiras. 
Classificação final: 

Realizam-se a nível 
de escola no 9º 
ano em duas 
fases;  
Referencial de 
avaliação: 
documentos 
curriculares em 
vigor relativos a 
cada um dos 
ciclos; 
Português e 
Matemática: 
Provas finais de 
ciclo; 
Prova oral, no 
caso das 
disciplinas de 
Português, ou 
Português Língua 
Não Materna 

final: expressa 
em escala 
percentual de 0 
a 100, 
arredondada às 
unidades e 
convertida na 
escala adotada 
em cada um dos 
ciclos, nos 
termos do 
Anexo I do 
presente 
despacho. 
Provas de 
equivalência à 
frequência 
constituídas por 
duas 
componentes 
(escrita, oral ou 
prática), a 
classificação 
final da 
disciplina 
corresponde à 
média 
aritmética 
simples das 
classificações 
das duas 
componentes 
expressas em 
escala 
percentual de 0 
a 100. 
A classificação 
da prova de 
equivalência à 
frequência 
corresponde à 
classificação 
final de 
disciplina. 
 
Destinam-se a 
alunos que 
estejam numa 
das seguintes 
situações: 
 
- Matriculados 
no ensino 
individual e 
doméstico; 
- e)Frequentem 
o 4.º ano de 
escolaridade, 

expressa em 
escala percentual 
de 0 a 100, 
arredondada às 
unidades e 
convertida na 
escala adotada em 
cada um dos 
ciclos, nos termos 
do Anexo I do 
presente 
despacho. 
 
Provas de 
equivalência à 
frequência 
constituídas por 
duas 
componentes 
(escrita, oral ou 
prática), a 
classificação final 
da disciplina 
corresponde à 
média aritmética 
simples das 
classificações das 
duas 
componentes 
expressas em 
escala percentual 
de 0 a 100. 
A classificação da 
prova de 
equivalência à 
frequência 
corresponde à 
classificação final 
de disciplina. 
 
Destinam-se a 
alunos que 
estejam numa das 
seguintes 
situações: 
 
- Frequentem 
seminários não 
abrangidos pelo 
Decreto – Lei n.º 
293 -C/86, de 12 
de setembro, para 
alunos dos 2.º e 
3.º ciclos; 
- Matriculados no 
ensino individual e 
doméstico; 
- Fora da 

(PLNM) e de 
línguas 
estrangeiras. 
Classificação final: 
expressa em 
escala percentual 
de 0 a 100, 
arredondada às 
unidades e 
convertida na 
escala adotada em 
cada um dos 
ciclos, nos termos 
do Anexo I do 
presente 
despacho. 
 
Provas de 
equivalência à 
frequência 
constituídas por 
duas 
componentes 
(escrita, oral ou 
prática), a 
classificação final 
da disciplina 
corresponde à 
média aritmética 
simples das 
classificações das 
duas componentes 
expressas em 
escala percentual 
de 0 a 100. 
A classificação da 
prova de 
equivalência à 
frequência 
corresponde à 
classificação final 
de disciplina. 
 
Destinam-se a 
alunos que 
estejam numa das 
seguintes 
situações: 
 
- Frequentem 
seminários não 
abrangidos pelo 
Decreto – Lei n.º 
293 -C/86, de 12 
de setembro, para 
alunos dos 2.º e 
3.º ciclos; 
- Matriculados no 
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completem 14 
anos até ao final 
do ano escolar e 
não tenham 
obtido 
aprovação na 
avaliação 
sumativa final; 
 
- Retidos por 
faltas pela 
aplicação do 
previsto nas 
alíneas a) e b) 
do n.º 4 do 
artigo 21.º da 
Lei n.º 51/2012, 
de 5 de 
setembro e se 
encontrem na 
situação a que 
se refere a 
alínea e); 
 

escolaridade 
obrigatória e não 
se encontrem a 
frequentar 
qualquer 
estabelecimento 
de ensino; 
- Fora da 
escolaridade 
obrigatória, 
frequentem o 2.º 
ciclo do ensino 
básico e tenham 
anulado a 
matrícula até ao 
5.º dia útil do 3.º 
período; 
- f) Frequentem o 
6.º ano de 
escolaridade, 
completem 16 
anos até ao final 
do ano escolar e 
não tenham 
obtido aprovação 
na avaliação 
sumativa final; 
- Retidos por faltas 
pela aplicação do 
previsto nas 
alíneas a) e b) do 
n.º 4 do artigo 
21.º da Lei n.º 
51/2012, de 5 de 
setembro e se 
encontrem na 
situação a que se 
refere a alínea f); 

ensino individual e 
doméstico; 
- Fora da 
escolaridade 
obrigatória e não 
se encontrem a 
frequentar 
qualquer 
estabelecimento 
de ensino; 
Fora da 
escolaridade 
obrigatória, 
frequentem o 3.º 
ciclo do ensino 
básico e tenham 
anulado a 
matrícula até ao 
5.º dia útil do 3.º 
período; 
- Frequentem o 9.º 
ano de 
escolaridade e não 
tenham obtido 
aprovação na 
avaliação sumativa 
final ou após a 
realização das 
provas finais na 1.ª 
fase;  
- Tenham ficado 
retidos por faltas, 
no 9.º ano de 
escolaridade, pela 
aplicação do 
previsto na alínea 
b) do n.º 4 do 
artigo 21.º da Lei 
n.º 51/2012, de 5 
de setembro. 

 
SECÇÃO III 

Avaliação externa 
 

Artigo 15.º 
Provas de avaliação externa 

Provas de Aferição: não integram a avaliação interna, 
pelo que os seus resultados não são considerados na 
classificação final da disciplina; 
Provas Finais de Ciclo: complementam o processo da 
avaliação sumativa de final do 3.º ciclo, sendo os 
resultados das mesmas considerados para o cálculo da 
classificação final de disciplina. 

 
Artigo 16.º 

Provas de aferição 

Diretor decide:  
- A não realização das provas de aferição pelos alunos 
inseridos em outros percursos e ofertas, que não o 
ensino básico geral e o artístico especializado 
mediante parecer do conselho pedagógico 
fundamentado em razões de organização curricular 
específica ou outras de caráter relevante. 
- Mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos 
os encarregados de educação sobre a realização das 
provas de aferição pelos alunos abrangidos pelas 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
(medidas adicionais) do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de julho. 
 As provas de aferição dão origem a informação sobre 
o desempenho do aluno, a inscrever na ficha 
individual do aluno. 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Realização 
obrigatória por 
todos os 
alunos do 
ensino básico, 
numa única 
fase, no final 
do ano letivo, 
no 2.º ano de 
escolaridade. 
 
No 2.º ano de 
escolaridade o 
processo de 
aferição 
abrange as 
disciplinas de 
Português, 
Matemática, 
Estudo do 
Meio, 
Expressões 
Artísticas e 
Físico -Motoras 

Realização 
obrigatória por 
todos os alunos 
do ensino 
básico, numa 
única fase, no 
final do ano 
letivo, no 5.ºano 
de escolaridade. 
 
No 5.ºano de 
escolaridade, o 
processo de 
aferição 
abrange, 
anualmente, as 
disciplinas de 
Português ou de 
Matemática e, 
rotativamente, 
uma das outras 
disciplinas, com 
inclusão de 
instrumentos 
vocacionados 
para a avaliação 
de situações 
práticas, 
assegurando a 
cobertura 
integral das 
áreas 
disciplinares do 
currículo. 

Realização 
obrigatória por 
todos os alunos 
do ensino 
básico, numa 
única fase, no 
final do ano 
letivo, no 8.º 
ano de 
escolaridade. 
 
No 8.º ano de 
escolaridade, o 
processo de 
aferição 
abrange, 
anualmente, as 
disciplinas de 
Português ou de 
Matemática e, 
rotativamente, 
uma das outras 
disciplinas, com 
inclusão de 
instrumentos 
vocacionados 
para a avaliação 
de situações 
práticas, 
assegurando a 
cobertura 
integral das 
áreas 
disciplinares do 
currículo. 
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Artigo 17.º 

Ficha individual do aluno 

Todos os ciclos 
 
Os resultados e desempenhos dos alunos nas provas 
de aferição são inscritos na ficha individual do aluno e 
transmitidos à escola, aos próprios alunos e aos 
encarregados de educação. 
A ficha anterior contém a caracterização do 
desempenho do aluno, considerando os parâmetros 
relevantes de cada uma das disciplinas e domínios 
avaliados. 
Deve ser objeto de análise, em complemento da 
informação decorrente da avaliação interna, pelo: 
- Professor titular de turma no 1.º ciclo; 
- Conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, servindo de 
base à reformulação das metodologias e estratégias 
com vista ao desenvolvimento do potencial de 
aprendizagem do aluno. 
É apresentada ao encarregado de educação, 
preferencialmente em reunião presencial, de forma a 
assegurar que, da sua leitura, enquadrada pela 
informação decorrente da avaliação interna, seja 
possível promover a regulação das aprendizagens, a 
partir da concertação de estratégias específicas. 
 
O diretor define, no contexto específico da sua 
comunidade escolar, os procedimentos adequados 
para assegurar que a análise e circulação da 
informação constante da ficha se efetive em tempo 
útil, garantindo as melhores condições para que os 
encarregados de educação e os alunos possam ser 
envolvidos no processo. 

 
Artigo 18.º 

Provas finais de ciclo 

3ºciclo-9ºano 
Destinam-se a: 
Todos os alunos do ensino básico.  
 
Não se aplicam: aos alunos abrangidos pelo artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.  
 
Referencial: documentos curriculares de avaliação e 
vigor. 
 
Realizam, obrigatoriamente: no caso de pretenderem 
prosseguir estudos no nível secundário, em cursos 
científico-humanísticos, excluindo os cursos científico-
humanísticos do ensino recorrente, os alunos que se 
encontrem a frequentar: 

 
a) Percursos curriculares alternativos (PCA); b) Cursos 
de educação e formação (CEF); c) Programas 
integrados de educação e formação (PIEF); d) Cursos 
de educação e formação de adultos (EFA); e) Outras 
ofertas específicas. 
 
Complementam o processo de avaliação sumativa dos 
alunos do 9.º ano nas disciplinas de:  

a) Português e Matemática; b) PLNM (provas 
finais de nível A2 e B1) e Matemática, para os 
alunos do nível de proficiência linguística de 
iniciação A1 e A2 ou do nível intermédio B1; 

 
Realizam-se em: duas fases com uma única chamada 
cada; 
A 1.ª fase obrigatória para todos os alunos; 
Exceção dos alunos referidos nas alíneas c) e d) do 
número seguinte, que só podem realizar provas finais 
na 2.ª fase:  
 
Destina -se aos alunos que:  
a) Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais 
devidamente comprovados;  
b) Obtenham uma classificação final inferior a nível 3 
após as provas finais realizadas na 1.ª fase e não 
reúnam condições de aprovação;  
c) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e não 
tenham obtido aprovação na avaliação sumativa 
final;  
d) Tenham ficado retidos por faltas, no 9.º ano de 
escolaridade, pela aplicação do previsto na alínea b) 
do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 
setembro. 
Classificação obtida na 2.ª fase das provas finais 
realizadas na qualidade de provas de equivalência à 
frequência pelos alunos referidos nas alíneas b), c) e 
d) do número anterior é considerada como 
classificação final da respetiva disciplina. 
 
Provas classificadas na escala percentual de 0 a 100, 
arredondada às unidades, sendo a classificação final 
da prova convertida na escala de 1 a 5. 

 
Artigo 19.º  

Classificação final de disciplina 
3ºciclo-9ºano 

Classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a 
provas finais, realizadas na 1.ª fase: 
É o resultado da média ponderada, com 
arredondamento às unidades, entre a classificação 
obtida na avaliação sumativa do 3.º período da 
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disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova 
final, de acordo com a seguinte fórmula: CFD = (7 CIF 
+ 3 CP) / 10 em que: CFD = classificação final da 
disciplina; CIF = classificação interna final; CP = 
classificação da prova final. 
 
Classificação obtida na 2.ª fase das provas finais é 
considerada como classificação final da respetiva 
disciplina, com exceção dos alunos incluídos na alínea 
a) do n.º 7 do artigo anterior. 

 
SECÇÃO IV  

Transição e aprovação  
Artigo 20.º  

Efeitos da avaliação sumativa 

Todos os ciclos 
Permite uma tomada de decisão sobre a:  
a) Transição ou não transição no final de cada ano não 
terminal de ciclo; b) Aprovação ou não aprovação no 
final de cada ciclo; c) Renovação de matrícula; d) 
Certificação de aprendizagens.  
Alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos 
resultados das provas finais de ciclo. 

 
Artigo 21.º  

Condições de aprovação, transição e progressão 

Menções: Transitou ou Não Transitou: 1º, 2º, 3º, 5º, 
7º e 8º Aprovado ou Não Aprovado: 4º, 6º, 9º. 

 
Decisão de retenção: Caráter pedagógico a ser 
considerada excecional. 
Só pode ser tomada após um acompanhamento 
pedagógico do aluno, em que foram traçadas e 
aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 
detetadas. 
Retenção dos alunos das alíneas a) e b) do n.º 4 do 
artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Transição e 
aprovação 

Em cada ano de 
escolaridade, é 
tomada sempre 
que o professor 
titular de turma, 
no 1.º ciclo, 
considerem que 
o aluno 
demonstra ter 
desenvolvido as 
aprendizagens 
essenciais para 

Transição e 
aprovação 

Em cada ano de 
escolaridade, é 
tomada sempre 
que o professor 
titular de turma, 
no 2.º ciclo, 
considerem que o 
aluno demonstra 
ter desenvolvido 
as aprendizagens 
essenciais para 
prosseguir com 

Transição e 
aprovação 

Em cada ano de 
escolaridade, é 
tomada sempre 
que o professor 
titular de turma, 
no 3.º ciclo, 
considerem que o 
aluno demonstra 
ter desenvolvido 
as aprendizagens 
essenciais para 
prosseguir com 

prosseguir com 
sucesso os seus 
estudos. 

 
Final do ciclo  

O aluno não 
progride e 
obtém a 
menção de 
Não Aprovado, 
se estiver 
numa das 
seguintes 
condições: 

i) Menção 
Insuficiente 
nas disciplinas 
de Português 
ou PLNM ou 
PL2 e de 
Matemática; 
ii) Menção 
Insuficiente 
nas disciplinas 
de Português 
ou Matemática 
e, 
cumulativame
nte, menção 
Insuficiente 
em duas das 
restantes 
disciplinas; 
 
As AEC, Apoio 
ao Estudo, 
EMRC e Oferta 
Complementar
: não contam 
para 
transição/apro
vação. 
 
1ºano: só 
ficam retidos 
por excesso de 
faltas; 
Alunos retidos: 
1º, 2º ou 3º 
anos pode 
integrar a 
turma a que 

sucesso os seus 
estudos. 

 
Final do ciclo  

O aluno não 
progride e 
obtém a menção 
de Não 
Aprovado, se 
estiver numa das 
seguintes 
condições: 
i) Classificação 
inferior a nível 3 
nas disciplinas 
de Português ou 
PLNM ou PL2 e 
de Matemática;  
ii) Classificação 
inferior a nível 3 
em três ou mais 
disciplinas. 
 

O Apoio ao 
Estudo, EMRC 
e Oferta 
Complementar
: não contam 
para 
transição/apro
vação. 
 

sucesso os seus 
estudos. 

 
Final do ciclo  

O aluno não 
progride e 
obtém a menção 
de Não 
Aprovado, se 
estiver numa das 
seguintes 
condições: 
i) Classificação 
inferior a nível 3 
nas disciplinas 
de Português ou 
PLNM ou PL2 e 
de Matemática;  
ii) Classificação 
inferior a nível 3 
em três ou mais 
disciplinas. 

 
A não realização 
das provas finais 
por alunos do 
ensino básico 
geral e dos 
cursos artísticos 
especializados 
implica a sua 
não aprovação 
neste ciclo. 
 

EMRC e Oferta 
Complementar
: não contam 
para 
transição/apro
vação. 
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pertencia 
(decisão do 
diretor sob 
proposta: prof. 
titular) 

 
Artigos 22.º e 23.º 

Constituição e funcionamento do conselho de 
docentes e conselhos de turma dos 2.º e 3.º ciclos 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Constituiçã
o: por todos 
os 
professores 
titulares de 
turma do 
1.º ciclo de 
cada 
estabelecim
ento 
constituinte 
do 
agrupament
o. Podem 
participar 
outros 
professores 
ou técnicos 
que 
intervenha
m no 
processo de 
ensino e 
aprendizage
m, os 
serviços 
com 
competênci
a em 
matéria de 
apoio 
educativo e 
serviços ou 
entidades 
cuja 
contribuiçã
o o 
conselho 
pedagógico 
considere 
conveniente
. 

Constituição: os 
professores da 
turma, sendo seu 
presidente o 
diretor de turma; 
Competências: 
apreciar e 
deliberar as 
propostas/classific
ações; 
 
Deliberação final: 
pelo CT, devendo 
resultar do 
consenso dos 
professores. 
Votação: quando 
não há consenso. 
Todos votam 
nominalmente. 
Não pode haver 
abstenções 
(registar em ata) 
Deliberação 
tomada por 
maioria absoluta 
(presidente-voto 
de qualidade em 
caso de empate) 
Podem intervir, 
sem direito a 
voto, outros 
professores ou 
técnicos que 
participem no 
processo de 
ensino e 
aprendizagem, os 
serviços com 
competência em 
matéria de apoio 
educativo e 

Constituição: os 
professores da 
turma, sendo seu 
presidente o 
diretor de turma; 
Competências: 
apreciar e 
deliberar as 
propostas/classific
ações; 
 
Deliberação final: 
pelo CT, devendo 
resultar do 
consenso dos 
professores. 
Votação: quando 
não há consenso. 
Todos votam 
nominalmente. 
Não pode haver 
abstenções 
(registar em ata) 
Deliberação 
tomada por 
maioria absoluta 
(presidente-voto 
de qualidade em 
caso de empate) 
Podem intervir, 
sem direito a 
voto, outros 
professores ou 
técnicos que 
participem no 
processo de 
ensino e 
aprendizagem, os 
serviços com 
competência em 
matéria de apoio 
educativo e 

 
Deliberação 
final: deve 
resultar do 
consenso 
dos 
professores.  
Votação: 
quando não 
há 
consenso.  

serviços ou 
entidades cuja 
contribuição o 
conselho 
pedagógico 
considere 
conveniente. 
Adiada 48h: 
motivo imprevisto 
de 1 membro 
Ausência longa: 
reúne com 
restantes 
membros (DT tem 
de dispor dos 
elementos 
referentes à 
avaliação de cada 
aluno, fornecidos 
pelo professor 
ausente) 
 

serviços ou 
entidades cuja 
contribuição o 
conselho 
pedagógico 
considere 
conveniente. 
Adiada 48h: 
motivo imprevisto 
de 1 membro 
Ausência longa: 
reúne com 
restantes 
membros (DT tem 
de dispor dos 
elementos 
referentes à 
avaliação de cada 
aluno, fornecidos 
pelo professor 
ausente) 
 

 
Artigo 24.º 

Registo de menções e classificações  

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
 
Menções 
qualitativas 
atribuídas no 
final de cada 
período letivo, e 
as apreciações 
descritivas no 
4.º ano: 
registadas nas 
fichas de registo 
de avaliação. 
Decisões do 
professor titular 
de turma 
carecem de 
ratificação do 
diretor da 
escola. 
Diretor da 
escola: garante 
a verificação das 
pautas e 
documentação 
relativa às 
reuniões; 

 
Classificações 
no final de cada 
período letivo 
registadas em 
pauta e nas 
fichas de registo 
de avaliação. 
Deliberações do 
conselho de 
turma carecem 
de ratificação 
do diretor da 
escola. 
Diretor da 
escola: garante 
a verificação 
das pautas e 
documentação 
relativa às 
reuniões; 
assegura o 
cumprimento 
das disposições 
em vigor e 
desencadeia os 

 
Classificações 
no final de cada 
período letivo 
registadas em 
pauta e nas 
fichas de registo 
de avaliação. 
 
Deliberações do 
conselho de 
turma carecem 
de ratificação 
do diretor da 
escola. 
Diretor da 
escola: garante 
a verificação 
das pautas e 
documentação 
relativa às 
reuniões; 
assegura o 
cumprimento 
das disposições 
em vigor e 
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assegura o 
cumprimento 
das disposições 
em vigor e 
desencadeia os 
mecanismos 
necessários à 
correção de 
eventuais 
irregularidades.  

mecanismos 
necessários à 
correção de 
eventuais 
irregularidades 

desencadeia os 
mecanismos 
necessários à 
correção de 
eventuais 
irregularidades 

 
Artigo 25.º 

Revisão das decisões 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
EE dirige pedido 

ao órgão de 
direção da 

escola 
Prazo de três 
dias úteis a 
contar da data 
de entrega das 
fichas de registo 
de avaliação. 
Requerimento: 
fundamentado 
em razões de 
ordem técnica, 
pedagógica ou 
legal 
acompanhado 
de documentos 
pertinentes. 
Indeferidos: os 
não 
fundamentados 
e os entregues 
fora do prazo; 
O diretor da 
escola convoca, 
nos cinco dias 
úteis após a 
aceitação do 
requerimento, 
uma reunião 
com o professor 
titular de turma 
para apreciação 
do pedido de 
revisão, 
podendo 
confirmar ou 

EE dirige pedido 
ao órgão de 
direção da 

escola 
Prazo de três 
dias úteis a 
contar da data 
da afixação das 
pautas. 
Requerimento: 
fundamentado 
em razões de 
ordem técnica, 
pedagógica ou 
legal 
acompanhado 
de documentos 
pertinentes. 
Indeferidos: os 
não 
fundamentados 
e os entregues 
fora do prazo; 
O diretor 
convoca, nos 
cinco dias úteis 
após a aceitação 
do 
requerimento, 
uma reunião 
extraordinária 
do conselho de 
turma que: 
analisa o pedido 
de revisão; 
delibera com 
base em todos 
os documentos 

EE dirige pedido 
ao órgão de 
direção da 

escola 
Prazo de três 
dias úteis a 
contar da data 
da afixação das 
pautas. 
Requerimento: 
fundamentado 
em razões de 
ordem técnica, 
pedagógica ou 
legal 
acompanhado 
de documentos 
pertinentes. 
Indeferidos: os 
não 
fundamentados 
e os entregues 
fora do prazo; 
O diretor 
convoca, nos 
cinco dias úteis 
após a aceitação 
do 
requerimento, 
uma reunião 
extraordinária 
do conselho de 
turma que: 
analisa o pedido 
de revisão; 
delibera com 
base em todos 
os documentos 

modificar a 
avaliação inicial, 
elaborando um 
relatório 
pormenorizado. 
Pode ser ouvido 
o Conselho de 
docentes 
Deliberação do 
diretor: dar 
conhecimento 
ao EE até 20 
dias úteis após 
receção do 
pedido. 
EE pode 
interpor recurso 
hierárquico (se 
baseado em 
vício de forma) 

relevantes; 
toma uma 
decisão que 
pode confirmar 
ou modificar a 
avaliação inicial, 
elaborando um 
relatório 
pormenorizado, 
que deve 
integrar a ata da 
reunião. 
Se CT mantiver 
a deliberação: 
diretor pode 
enviar ao CP 
que emite 
parecer prévio à 
decisão final. 
Deliberação do 
diretor: dar 
conhecimento 
ao EE até 30 
dias úteis após 
receção do 
pedido.  
EE pode 
interpor recurso 
hierárquico, 5 
dias úteis após a 
receção da 
resposta (se 
baseado em 
vício de forma) 

relevantes; 
toma uma 
decisão que 
pode confirmar 
ou modificar a 
avaliação inicial, 
elaborando um 
relatório 
pormenorizado, 
que deve 
integrar a ata da 
reunião. 
Se CT mantiver 
a deliberação: 
diretor pode 
enviar ao CP 
que emite 
parecer prévio à 
decisão final. 
Deliberação do 
diretor: dar 
conhecimento 
ao EE até 30 
dias úteis após 
receção do 
pedido.  
EE pode 
interpor recurso 
hierárquico, 5 
dias úteis após a 
receção da 
resposta (se 
baseado em 
vício de forma) 

 

 
 

SECÇÃO V  
Situações especiais de avaliação 

 
Artigo 27.º  

Condições especiais de aplicação de provas 
 

Alunos com necessidades educativas abrangidos pelas 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, realizam as 
provas de aferição, as provas finais de ciclo e as 
provas de equivalência à frequência, podendo 
usufruir de condições especiais de realização de 
provas, ao abrigo da legislação em vigor. 
 

Artigo 29.º 
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Situações especiais de classificação 

 
Motivo: da exclusiva responsabilidade da escola ou 
por falta de assiduidade do aluno, motivada por 
doença prolongada ou impedimento legal 
devidamente comprovados, se não existirem em 
qualquer disciplina elementos de avaliação 
respeitantes ao 3.º período letivo, a menção ou 
classificação dessas disciplinas é a que o aluno obteve 
no 2.º período letivo. 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
2.º e 3.º anos de 
escolaridade, 
sempre que o 
aluno frequentar 
as aulas durante 
um único 
período letivo, 
por falta de 
assiduidade 
motivada por 
doença 
prolongada ou 
impedimento 
legal 
devidamente 
comprovados, 
compete ao 
professor titular 
de turma, ouvido 
o conselho de 
docentes, a 
decisão acerca 
da transição do 
aluno. 
4.º ano de 
escolaridade 
sempre que o 
aluno frequentar 
as aulas durante 
um único 
período letivo, 
por falta de 
assiduidade 
motivada por 
doença 
prolongada ou 
impedimento 
legal 
devidamente 
comprovados, 
fica sujeito à 
realização de 
uma prova 
extraordinária 
de avaliação 
(PEA) em cada 

Sempre que o 
aluno frequentar 
as aulas durante 
um único período 
letivo, por falta 
de assiduidade 
motivada por 
doença 
prolongada ou 
impedimento 
legal 
devidamente 
comprovados, 
fica sujeito à 
realização de 
uma prova 
extraordinária de 
avaliação (PEA) 
em cada 
disciplina. 
 
Ver pontos 
respeitantes à 
classificação da 
PEA 

Nas disciplinas 
sujeitas a provas 
finais de ciclo é 
obrigatória a 
prestação de 
provas, salvo 
quando a falta de 
elementos de 
avaliação nas 
referidas 
disciplinas for da 
exclusiva 
responsabilidade 
da escola. 
 
Sempre que o 
aluno frequentar 
as aulas durante 
um único período 
letivo, por falta de 
assiduidade 
motivada por 
doença 
prolongada ou 
impedimento legal 
devidamente 
comprovados, fica 
sujeito à 
realização de uma 
prova 
extraordinária de 
avaliação (PEA) 
em cada 
disciplina, exceto 
naquelas em que 
realizar, no 9.º 
ano, prova final de 
ciclo. 
 
Ver pontos 
respeitantes à 
classificação da 
PEA 

disciplina. 
Ver pontos 
respeitantes à 
classificação da 
PEA 

 
Artigo 30.º  

Procedimento para realização da PEA 
 - Consultar os procedimentos em caso de 
necessidade. 

 
SECÇÃO VI  

Certificação da avaliação 
Modelos de diploma e certificados previstos nos 
números anteriores são aprovados por despacho do 
membro do Governo responsável pela área da 
educação. 

 
CAPÍTULO III 

Medidas de promoção do sucesso educativo 
 

Artigo 32.º 
Medidas  

- Planos adequados às características específicas dos 
alunos; 
- Medidas de apoio ao estudo; 
- Atividades de apoio ao estudo: consolidação das 
aprendizagens, acompanhamento da realização de 
trabalhos, prática de rotinas de pesquisa e seleção de 
informação e a aquisição de métodos de estudo; 
- Constituição temporária de grupos de alunos em 
função das suas necessidades e ou potencialidades, 
promovendo, num trabalho de articulação entre 
docentes, a superação das dificuldades e o 
prosseguimento do trabalho na turma; 
- Coadjuvação em sala de aula valorizando-se as 
experiências e as práticas colaborativas que 
conduzam à melhoria das práticas; 
- Estabelecimento de permutas temporárias de 
docentes, no 1.º ciclo; 
- Acompanhamento a alunos que progridam ao 2.º ou 
3.º ciclo com menção Insuficiente ou classificação final 
inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano 
escolar anterior; 
- Implementação de tutorias, visando o 
acompanhamento com vista à melhoria das 
aprendizagens e ao desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais dos alunos; 
- Acolhimento e acompanhamento dos alunos que 
não têm o português como língua materna;  
- Integração dos alunos noutra oferta formativa, 
mediante parecer do psicólogo escolar e concordância 
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do encarregado de educação;  
- Outras que a escola considere adequadas às 
dificuldades dos alunos. 

 
Artigo 33.º 

Diversificação da oferta educativa 
Promover outras ofertas específicas que apelem à 
diversidade, adaptadas ao perfil dos alunos, sem prejuízo 
da abertura de turmas de percursos curriculares 
alternativos, programas integrados de educação e 
formação e cursos de educação e formação. 
A frequência das ofertas formativas referidas é 
acompanhada, tendo em conta os recursos existentes, pela 
intervenção de um professor tutor, que orienta o processo 
educativo dos alunos. 

 
CAPÍTULO IV 

Artigo 95º 
Condições de transição e de aprovação 

1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de 
decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 
expressa através das menções, respetivamente, 
Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e 
Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.  
2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade 
seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a 
retenção considerada excecional.  
3 — A decisão de retenção só pode ser tomada após 
um acompanhamento pedagógico do aluno, em que 
foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às 
dificuldades detetadas.  
4 — Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido 
aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 
artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  
5 — A decisão de transição e de aprovação, em cada 
ano de escolaridade, é tomada sempre que o 
professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho 
de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem que o aluno 
demonstra ter desenvolvido as aprendizagens 
essenciais para prosseguir com sucesso os seus 
estudos, sem prejuízo do número seguinte.  
6 — No final de cada um dos ciclos do ensino básico, 
após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, 
sempre que aplicável, a realização de provas de 
equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas 

finais de ciclo, o aluno Não Progride e obtém a 

menção Não Aprovado, se estiver numa das 

seguintes condições:  

 
 

ANOS TERMINAIS DE CICLO: 
 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido:  
i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou 
PLNM ou PL2 e de Matemática;  
ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou 
Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente 
em duas das restantes disciplinas;  
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:  
i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de 
Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;  
ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais 
disciplinas.  
 
7 — No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não 
realização das provas finais por alunos do ensino 
básico geral e dos cursos artísticos especializados 
implica a sua não aprovação neste ciclo.  

 
 ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO: 

 
8- (2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 8.º) , os alunos não transitam com 
mais que três níveis inferiores a três. 
 
9 — As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 
1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo e 2.º ciclo, e 
as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de 
oferta complementar, nos três ciclos do ensino básico, 
não são consideradas para efeitos de transição de ano 
e aprovação de ciclo.  
10 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a 
retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de 
faltas, nos termos do disposto no n.º 4 do presente 
artigo. 
11 — Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de 
escolaridade pode integrar a turma a que pertencia 
por decisão do diretor, sob proposta do professor 
titular de turma.  
12 — A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do 
ensino básico implica a repetição de todas as 
componentes do currículo do respetivo ano de 
escolaridade. 

I.a - Anos Não Terminais de ciclo: 
 

1º CICLO ENSINO BÁSICO (1º, 2º e 3º Anos)  
 

Nos anos não terminais de ciclo Progride o aluno 

que: 
 

a) Tenha adquirido os conhecimentos e desenvolvido 
as capacidades essenciais a todas as áreas 
curriculares disciplinares. 
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b) Não tenha adquirido os conhecimentos e 
desenvolvido as capacidades essenciais a três 
áreas curriculares disciplinares, ou a duas áreas 
curriculares, desde que entre aquelas não se 
encontrem cumulativamente Português  e 
Matemática, salvo o disposto na alínea c). 

c) Não tenha adquirido os conhecimentos e 
desenvolvido as capacidades essenciais 
cumulativamente às áreas curriculares 
disciplinares de Português ou Matemática. 

 
Nota: No 1º ano não há lugar a retenção, salvo se o 
aluno tiver ultrapassado o limite de faltas injustificadas, 
previstas na lei. 

 

2º e 3º CICLOS ENSINO BÁSICO (5º,7º e 8º Anos ) 
 

Nos anos não terminais de ciclo (5º, 7º, 8º) Progride 
o aluno que: 
 

a) Tenha adquirido os conhecimentos e 
desenvolvido as capacidades essenciais a 
todas as disciplinas. 

b) Não tenha adquirido os conhecimentos e 
desenvolvido as capacidades essenciais a três 
disciplinas, desde que entre aquelas não se 
encontrem cumulativamente Português e 
Matemática. 

 

I.b - Anos Terminais de Ciclo: 
 

( 4º, 6º e 9º Anos ) 
 

Nos anos terminais de ciclo (4º, 6º e 9º Anos) É 

Aprovado o aluno que: 
 

a) Desenvolveu os conhecimentos e as capacidades 
essenciais para prosseguir com sucesso os seus 
estudos no ciclo ou nível de escolaridade 
subsequente, salvaguardando-se, no caso do 4.º 
6º e 9º ano de escolaridade, o estabelecido no 
ponto seguinte deste documento. 

 

 
Situação especial do 9º ano 

No 9º ano, salvaguarda-se a existência de provas 
finais, as condições de admissão aos mesmos e a sua 
valorização para a média final, que a seguir se 
descrevem. 

Artigo 96º 

Condições de admissão às provas de equivalência à 
frequência e Provas Finais de 3º Ciclo 

 

Admissão às provas finais  (Despacho Normativo nº 4-
A/2018, de 14 de fevereiro) 

1 — A 1.ª fase das provas finais do 9.º ano tem 
carácter obrigatório para todos os alunos, excetuando 
os referidos nas alíneas f) e i) do n.º 1 do artigo 5.º  

2 — Os alunos internos do 9.º ano de escolaridade 
realizam as provas finais de ciclo na 1.ª fase caso não 
se verifique nenhuma das seguintes situações na 
avaliação sumativa interna final do 3.º período:  

a) Classificação de frequência de nível 1 
simultaneamente nas disciplinas de Português e de 
Matemática;  

b) Classificação de frequência inferior a nível 3, em 
três disciplinas, desde que nenhuma delas seja 
Português ou Matemática ou apenas uma delas seja 
Português ou Matemática e nela tenha obtido nível 1;  

c) Classificação de frequência inferior a nível 3, em 
quatro disciplinas, exceto se duas delas forem 
Português e Matemática e nelas tiver obtido 
classificação de nível 2;  

d) Classificação de frequência inferior a nível 3 em três 
ou mais disciplinas, sem prejuízo do referido nas 
alíneas anteriores.  

3 — A 2.ª fase das provas finais do 9.º ano destina -se 
aos alunos que:  

a) Não reúnam as condições de aprovação 
estabelecidas para o 3.º ciclo, após a realização da 1.ª 
fase;  

b) Estejam nas condições referidas nas alíneas f) e i) 
do n.º 1 do artigo 5.º;  

c) Tenham faltado à 1.ª fase, mediante as condições 
referidas no n.º 1 do artigo 20.º 

 

Situação especial: medidas adicionais de suporte 
à aprendizagem e à inclusão (D.L. 54/2018, de 6 

de julho)  

Os alunos que tenham no seu PEI as medidas 
adicionais ao abrigo das alíneas b) e c) do n.º 4 do 
artigo 10.º do Decreto-lei mencionado na alínea 
anterior, ficam dispensados da realização das provas 
finais de ciclo, obedecendo a sua avaliação ao definido 
no referido programa. 

 



43 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA Página 43 
 

Admissão às provas de equivalência à frequência e 
Provas Finais de 3º Ciclo 

Alunos autopropostos (Despacho Normativo nº 4-
A/2018, de 14 de fevereiro) 

1 — Consideram -se autopropostos, para efeitos de 
admissão às provas finais de ciclo, no caso do 9.º ano 
de escolaridade, e às provas de equivalência à 
frequência do ensino básico, os alunos que:  

a) Pretendam validar os resultados obtidos na 
frequência de seminários não abrangidos pelo 
disposto no Decreto- Lei n.º 293- C/86, de 12 de 
setembro;  

b) Estejam matriculados no ensino individual e 
doméstico;  

c) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se 
encontrem a frequentar qualquer escola;  

d) Estejam fora da escolaridade obrigatória, 
frequentem qualquer ano de escolaridade dos 2.º ou 
3.º ciclos do ensino básico e tenham anulado a 
matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período letivo;  

e) Frequentem o 4.º ou o 6.º anos de escolaridade, 
completem, respetivamente, 14 ou 16 anos até ao 
final do ano escolar e não tenham obtido aprovação 
na avaliação sumativa final;  

f) Estejam no 9.º ano de escolaridade e não reúnam 
condições de admissão como alunos internos para as 
provas finais da 1.ª fase, em resultado da avaliação 
sumativa interna final do 3.º período;  

g) Tenham realizado na 1.ª fase provas finais do 9.º 
ano de escolaridade na qualidade de alunos internos e 
não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa 
final, com a ponderação das classificações obtidas nas 
provas finais realizadas;  

h) Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, 
completem, respetivamente, 14 ou 16 anos, até ao 
final do ano escolar, e tenham ficado retidos por 
faltas, pela aplicação do previsto nas alíneas a) ou b) 
do n.º 4, do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 
setembro;  

i) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham 
ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto na 
alínea b) do n.º 4, do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 
5 de setembro.  

2 — No ensino básico, são ainda autopropostos os 
alunos que estejam a frequentar ou tenham concluído 
um processo de reconhecimento, validação e 
certificação de competências (RVCC), um curso de 

educação e formação de adultos (EFA) ou um curso 
vocacional e pretendam prosseguir estudos no ensino 
secundário, em cursos científico -humanísticos, 
excluindo os cursos científico -humanísticos do ensino 
recorrente.  

3 — Os alunos de PLNM dos 1.º e 2.º ciclos e os alunos 
do 3.º ciclo só podem realizar, respetivamente, a 
prova de equivalência à frequência dos 4.º e 6.º anos 
ou a prova final do 9.º ano de PLNM, na qualidade de 
autopropostos, se estiverem nas condições referidas 
nas alíneas e), f) e g) do n.º 1 do artigo 5.º. 

 

Admissão às provas de equivalência à frequência dos 
1º e 2º.º ciclos  

(Despacho Normativo nº 4-A/2018, de 14 de 
fevereiro) 

 1 — Os alunos autopropostos referidos nas alíneas a), 
b), c) e d) do n.º 1 do artigo 5.º realizam, 
obrigatoriamente, na 1.ª fase, as provas de 
equivalência à frequência nas disciplinas mencionadas 
nas Tabelas A e B do Quadro VI, à exceção da 
disciplina de  Educação Física., no caso do 2.º ciclo.  

2 — Os alunos autopropostos referidos na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 5.º realizam, obrigatoriamente, na 1.ª 
fase as provas de equivalência à frequência em todas 
as disciplinas mencionadas nas Tabelas A e B do 
Quadro VI.  

3 — Os alunos autopropostos referidos na alínea e) do 
n.º 1 do artigo 5.º realizam, obrigatoriamente, na 1.ª 
fase as provas de equivalência à frequência nas 
disciplinas em que obtiveram, classificação inferior a 
nível 3 ou, no caso do 1.º ciclo, classificação inferior a 
nível 3 ou menção Insuficiente.  

4 — Os alunos autopropostos realizam as provas de 
equivalência à frequência na 2.ª fase nas disciplinas 
em que obtiveram, na 1.ª fase, classificação inferior a 
nível 3 ou, no caso do 1.º ciclo, classificação inferior a 
nível 3 ou menção Insuficiente.  

5 — Na 2.ª fase, os alunos mencionados no número 
anterior podem optar por realizar as provas de 
equivalência à frequência que lhes permitam reunir as 
condições de aprovação estabelecidas para o final de 
ciclo.  

6 — Os alunos autopropostos mencionados no 
presente artigo que tenham faltado a alguma prova 
de equivalência à frequência da 1.ª fase só podem 
realizar essa prova na 2.ª fase, mediante as condições 
referidas no n.º 1 do artigo 20.º 
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Admissão às provas de equivalência à frequência do 
3.º ciclo  

(Despacho Normativo nº 4-A/2018, de 14 de 
fevereiro) 

1 — Os alunos autopropostos do 9.º ano de 
escolaridade, referidos nas alíneas a) a d) do n.º 1 do 
artigo 5.º, realizam, obrigatoriamente, na 1.ª fase, as 
provas finais de ciclo de Português e de Matemática e 
as provas de equivalência à frequência em todas as 
disciplinas que constam da Tabela C do Quadro VI, à 
exceção da disciplina de Educação Física.  

2 — Os alunos referidos no número anterior realizam, 
na 2.ª fase, as provas finais e ou as provas de 
equivalência à frequência em disciplinas com 
classificação final inferior a nível 3, podendo realizar 
apenas as provas finais e ou provas de equivalência à 
frequência que lhes permitam reunir as condições de 
aprovação estabelecidas para o final de ciclo.  

3 — Os alunos autopropostos do 9.º ano de 
escolaridade, referidos na alínea f), do n.º 1 do artigo 
5.º, realizam, obrigatoriamente, na 1.ª fase as provas 
de equivalência à frequência em todas as disciplinas 
com classificação final inferior a nível 3 e, na 2.ª fase, 
as provas finais de ciclo.  

4 — Na 2.ª fase, os alunos mencionados no número 
anterior podem optar por realizar apenas as provas de 
equivalência à frequência de disciplinas com 
classificação inferior a nível 3 que lhes permitam 
reunir as condições de aprovação estabelecidas para o 
final de ciclo.  

5 — Os alunos autopropostos do 9.º ano de 
escolaridade referidos na alínea g) do n.º 1 do artigo 
5.º realizam, na 2.ª fase, as provas finais e ou as 
provas de equivalência à frequência em disciplinas 
com classificação final inferior a nível 3, podendo 
optar por realizar apenas as provas finais e ou provas 
de equivalência à frequência que lhes permitam 
reunir as condições de aprovação estabelecidas para o 
final de ciclo.  

6 — Os alunos autopropostos do 9.º ano de 
escolaridade, referidos na alínea i) do n.º 1 do artigo 
5.º, realizam, obrigatoriamente, na 1.ª fase, as provas 
de equivalência à frequência em todas as disciplinas 
da matriz curricular do 9.º ano de escolaridade e, na 
2.ª fase, as provas finais de ciclo.  

7 — Na 2.ª fase, os alunos mencionados no número 
anterior podem optar por realizar apenas as provas de 
equivalência à frequência de disciplinas com 

classificação inferior a nível 3 que lhes permitam 
reunir as condições de aprovação estabelecidas para o 
final de ciclo.  

8 — Os alunos autopropostos que tenham faltado a 
alguma prova final de ciclo ou de equivalência à 
frequência da 1.ª fase só podem realizar essa prova na 
2.ª fase, mediante as condições definidas no n.º 1 do 
artigo 20.º 

 

III - Identificação dos resultados da avaliação em 
fichas de avaliação 

 

Ensino Básico  

Escala de 1 a 5 

0%    a  49% Insuficiente 

50%  a  69% Suficiente 

70%   a  89% Bom 

90%    a  100% Muito Bom 

 

 

IV - Critérios de avaliação por disciplina, ano e 
ciclo. 

 
Estes documentos são dados a conhecer aos alunos e 
aos encarregados de educação pelos diretores de 
turma e encontram-se para consulta no site da Escola 
e nos dossiês dos Diretores de Turma e dos 
Departamentos.  

B – Assiduidade 

Artigo 97º- Dever de assiduidade 
1. O dever de frequência e assiduidade está 
consignado na Lei 51/2012 de 5 de setembro. 
2. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a 
presença na sala de aula e demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de 
empenho intelectual e comportamental adequada, de 
acordo com a sua idade, ao processo de ensino e 
aprendizagem. Daí ser considerada um valor e uma 
atitude que influenciam a avaliação. 
3. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra 
atividade de frequência obrigatória, com registo desse 
facto no livro de ponto, pelo docente, bem como 
noutros suportes educativos administrativos 
adequados, pelo diretor de turma. 
4. Para efeito do registo da assiduidade, as faltas são 
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referenciadas a períodos de 50 minutos. 
 

Artigo 98º- Faltas justificadas 
1. São faltas justificadas as dadas pelos motivos 
mencionados no ponto 1 do artigo 16º da Lei nº 
51/2012, de 5 de setembro. 
2. No caso da alínea c), o período legal é o previsto no 
regime do contrato de trabalhadores que exercem 
funções públicas. 
3. No caso da alínea e) e do ponto referido em 1, a 
entidade responsável pelo tratamento deve emitir 
uma declaração em que refira que o mesmo não se 
pode realizar fora do período letivo. 
4. No caso da alínea f), deve o aluno solicitar ao 
médico responsável a emissão de uma declaração 
comprovando que a sua assistência não pode ser 
prestada por outra pessoa. 
 

Artigo 99º- Justificação de faltas 
1. As faltas são justificadas pelos pais e encarregados 
de educação ou, quando maior de idade, pelo aluno, 
ao diretor de turma. 
2. A justificação é apresentada por escrito, utilizando 
para o efeito a caderneta escolar com indicação do dia 
e da atividade letiva em que a falta se verificou, 
referenciando os motivos da mesma. 
3. O encarregado de educação deve solicitar às 
entidades que determinarem a falta do aluno uma 
declaração justificativa da mesma. 
4. O diretor de turma pode solicitar ao encarregado 
de educação os comprovativos adicionais que entenda 
necessários à justificação da falta. 
5. A justificação da falta deve ser apresentada 
previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 
restantes casos, até ao terceiro dia útil subsequente à 
mesma. 
6. Quando não for apresentada justificação ou quando 
a mesma não for aceite, deve tal facto ser 
comunicado, no prazo de três dias úteis, aos pais e 
encarregados de educação ou, quando maior de 
idade, ao aluno, pelo diretor de turma. 
7. Não serão aceites mais do que três justificações 
referindo um motivo médico não comprovado 
medicamente. 
 

Artigo 100º- Faltas injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando para elas não 
tenha sido apresentada justificação, quando a 
justificação apresentada o tenha sido fora do prazo ou 
não tenha sido aceite, quando a falta tenha decorrido 
da ordem de saída da sala de aula ou da aplicação de 
outra medida disciplinar. 
2. Quando for atingido o número de faltas 

correspondentes a duas semanas no 1º Ciclo ou o 
dobro dos tempos letivos semanais nos 2º e 3º Ciclos, 
os pais e encarregados de educação ou, quando maior 
de idade, o aluno são convocados, pelo meio mais 
expedito, pelo diretor de turma ou pelo professor 
titular, com o objetivo de os alertar para as 
consequências da situação e de se encontrar uma 
solução que permita garantir o cumprimento efetivo 
do dever de frequência. 
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. 
4. Considera-se o meio mais expedito aquele que 
garantir, da forma mais célere, a transmissão 
fidedigna de informação. Por exemplo, telefone, 
caderneta do aluno, carta registada com aviso de 
receção e telegrama. Deve o Diretor de Turma 
garantir prova das suas tentativas de comunicação. 

Artigo 101º- Efeitos das Faltas Justificadas 

1. Das faltas justificadas não poderão decorrer 
quaisquer medidas disciplinares corretivas ou 
sancionatórias. 
2.Sempre que um aluno falte, justificadamente, o 
professor deverá assegurar que o aluno tem acesso ao 
material pedagógico relacionado com as aulas a que 
não assistiu, devendo beneficiar de medidas 
adequadas à recuperação da aprendizagem em falta. 
3. O aluno deverá apresentar ao professor, no prazo 
definido pelo docente, o caderno diário atualizado, 
bem como as tarefas realizadas no âmbito da 
recuperação das aprendizagens que não efetuou. 
4. Caso o aluno não cumpra as medidas indicadas 
anteriormente, poder-lhe-á ser aplicada a medida 
corretiva relacionada com a realização de tarefas e 
atividades de integração escolar, podendo, para esse 
efeito, ser aumentado o período de permanência 
obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola, 
desde que previamente informado o encarregado de 
educação. 

Artigo 102º- Efeitos das Faltas Injustificadas 

De acordo com o ponto 1 do artigo 19º da Lei nº 
51/2012, de 5 de setembro, ao aluno que exceda os 
limites previstos são aplicadas medidas tais como: 
1 — Para os alunos que frequentam o 1.º ciclo do 
ensino básico, a violação do limite de faltas 
injustificadas previsto no n.º 1 do artigo anterior 
obriga ao cumprimento de medidas de recuperação e 



46 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ARMÉNIO LANÇA Página 46 
 

ou corretivas, podendo ainda conduzir à aplicação de 
medidas disciplinares sancionatórias.  
2 — Para os alunos que frequentam o 2º e 3º ciclos do 
ensino básico e o ensino secundário, a violação do 
limite de faltas injustificadas previsto no n.º 2 do 
artigo anterior obriga ao cumprimento de atividades 
definidas pela escola, que incidirão sobre a disciplina 
ou disciplinas em que ultrapassou o referido limite de 
faltas e que permita recuperar o atraso das 
aprendizagens. 
3 — O recurso às atividades de recuperação previsto 
nos números anteriores apenas pode ocorrer uma 
única vez no decurso de cada ano letivo. 
4 — O cumprimento das atividades de recuperação 
por parte do aluno realiza-se em período suplementar 
ao horário letivo, competindo ao conselho pedagógico 
definir os termos da sua realização. 
5 — O previsto no número anterior não isenta o aluno 
da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em 
que se encontra inserido. 
6 — As atividades de recuperação devem ser objeto 
de avaliação, nos termos a definir pelo conselho 
pedagógico da escola ou agrupamento de escolas. 
7 — Sempre que cesse o incumprimento do dever de 
assiduidade por parte do aluno, o conselho de turma 
de avaliação do final do ano letivo pronunciar-se-á, 
em definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem do 
limite de faltas injustificadas verificado. 
8 — Após o estabelecimento das atividades de 
recuperação definidas, a manutenção da situação do 
incumprimento do dever de assiduidade, por parte do 
aluno, determina que o diretor da escola, na 
iminência de abandono escolar, possa propor a 
frequência de um percurso curricular alternativo no 
interior da escola ou agrupamento de escolas. 
9 — O incumprimento reiterado do dever de 
assiduidade determina a retenção no ano de 
escolaridade que o aluno frequenta. 
10 — 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. 
11 — As medidas corretivas e as medidas 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. 
12 — 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. 
13 — 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 da escola, nos termos do respetivo 
Regulamento Interno. 

Artigo 103º- Comparência na Aula sem Material 

1. Cada professor, no início do ano letivo, e sempre 
que necessário, informa por escrito os encarregados 
de educação do material necessário para o 
funcionamento das aulas da sua disciplina, material 
esse definido em Departamento. 
2. A comparência do aluno em qualquer aula sem o 
material necessário ao funcionamento desta é 
participada ao Diretor de Turma. 
3. O Diretor de Turma informa por escrito o 
encarregado de educação para que este resolva a 
situação, dado a mesma ter influência na 
aprendizagem e avaliação do seu educando. 
4. Estas faltas podem ser justificadas através de 
caderneta do aluno pelo respetivo encarregado de 
educação. 
5. No caso da justificação ter como fundamento 
carência económica, deve o Diretor de Turma 
diligenciar para que a escola resolva a situação. 
6. No caso de, no início do ano, o aluno não ter ainda 
todo o material devido a razões a ele não imputáveis, 
o professor deve levar tal situação em linha de conta. 
 

CAPÍTULO VIII 

Disciplina 

Artigo 104º- Qualificação de infração disciplinar 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos 
na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, ou no 
regulamento interno da escola, em termos que se 
revelem perturbadores do funcionamento normal das 
atividades da escola ou das relações no âmbito da 
comunidade educativa, constitui infração disciplinar, a 
qual pode levar à aplicação de medida corretiva ou 
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medida disciplinar sancionatória. Para estes efeitos, 
são considerados todos os atos praticados dentro do 
perímetro escolar bem como numa área circundante à 
área de principal acesso, que se entende ser de 
influência da escola. 

Artigo 105º- Medidas Corretivas 

1. Ordem de saída da sala de aula – é uma medida 
cautelar, aplicável ao aluno que aí se comporte de 
modo que impeça o prosseguimento do processo de 
ensino e aprendizagem dos restantes alunos. 
1.1. A ordem de saída da sala de aula deve ser 
comunicada ao diretor de turma através da 
participação de ocorrência, podendo implicar a 
marcação de falta ao aluno. 
1.2. Na sequência da ordem de saída da sala de aula, o 
aluno deve permanecer na escola, devendo ser 
encaminhado pelos auxiliares de ação educativa para 
tarefas de caráter formativo, na sala de estudo. 
2. Atividades e tarefas de integração escolar – 
consistem no desenvolvimento de um programa de 
tarefas de caráter pedagógico, que contribuam para 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. 
2.1. As tarefas são executadas em horário não 
coincidente com as atividades letivas, mas nunca por 
prazo superior a quatro semanas. 
2.2. As atividades de integração na escola devem, 
sempre que possível, compreender a reparação do 
dano provocado pelo aluno. 
2.3. As tarefas a executar poderão ser escolhidas 
entre as seguintes: 
a) Ajudar a limpar os espaços interiores e exteriores; 
b) Participar nas atividades de manutenção dos 
espaços verdes; 
c) Auxiliar nas tarefas do bufete, cantina e cozinha, 
especificamente na arrumação e serviços de limpeza; 
d) Participar em tarefas de reparação de instalações 
e/ou materiais. 
3. Condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares ou na utilização de certos materiais ou 
equipamentos – salvaguardando casos afetos a 
atividades letivas, o aluno fica impedido de frequentar 
determinados espaços ou utilizar equipamentos por 
mau uso dos mesmos ou comportamento 
inadequado. 
3.1. Esta medida deve ser preferencialmente aplicada 
no local ou material em que se deu o comportamento 
inadequado. 

4. Mudança de Turma – dependendo da 
disponibilidade, esta é uma medida aplicada quando 
for considerado que se trata da forma pedagógica 
mais adequada de garantir o normal funcionamento 
do processo de ensino e aprendizagem do aluno e da 
turma em que este se integra. 

Artigo 106º- Medidas disciplinares sancionatórias 

1. Repreensão registada – consiste numa censura 
escrita ao aluno e arquivada no seu processo 
individual, e visa promover a responsabilização do 
aluno no cumprimento dos seus deveres na escola. A 
gravidade ou a reiteração do comportamento 
justificam a notificação aos pais e encarregado de 
educação, pelo meio mais expedito, com vista a 
alertá-los para a necessidade de, em articulação com 
a escola, reforçarem a responsabilização do seu 
educando no cumprimento dos seus deveres como 
aluno. 
2. Suspensão da frequência da Escola até 10 dias úteis 
– para além de impedir o aluno de entrar nas 
instalações da escola, dando lugar à marcação de 
faltas, trata-se de uma medida aplicada ao aluno que 
desenvolva comportamentos passíveis de serem 
qualificados como infração disciplinar grave.  
3.Transferência de escola – é aplicada ao aluno que 
desenvolva comportamentos passíveis de serem 
qualificados como infração disciplinar muito grave, 
notoriamente impeditivos do prosseguimento do 
processo de ensino e aprendizagem dos restantes 
alunos da escola. 
3.1. A medida disciplinar de transferência só pode ser 
aplicada quando estiver assegurada a frequência de 
outro estabelecimento de ensino e, frequentando o 
aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro 
estabelecimento de ensino estiver situado na mesma 
localidade ou na localidade mais próxima, servida de 
transporte público ou escolar. 
3.2. A transferência depende da disponibilidade no 
estabelecimento de ensino de acolhimento, e dos 
apoios educativos específicos necessários ao 
acompanhamento do aluno. 
4.Por cada infração apenas pode será aplicada uma 
medida disciplinar sancionatória. 

Artigo 107º- Procedimento Disciplinar 

Para a tramitação do procedimento disciplinar, deve 
seguir-se o disposto nos artigos 30º a 33º da Lei n.º 
51/2012, de 5 de setembro. 

Artigo 108º- Suspensão Preventiva 

Ao aluno suspenso preventivamente da escola no 
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decurso da instrução de procedimento disciplinar 
deve ser garantido um plano de atividades 
pedagógicas a definir em conselho de turma. 
 
 

CAPÍTULO IX 

Direitos e Deveres dos Membros da Comunidade 

A – Alunos 

Prémios 
 

O art.º 9.º da Lei 51/2012, de 5 de setembro, 
reconhece o mérito e a excelência evidenciados pelos 
alunos nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou 
social pela atribuição de prémios de natureza diversa.  

Artigo 109º- Prémios de Mérito 

Prémios de Mérito 
1 — O regulamento interno prevê prémios de mérito 
destinados a distinguir alunos que preencham um ou 
mais dos seguintes requisitos: 

a) Alcancem excelentes resultados escolares, nas 
avaliações externas, nos anos terminais de 
ciclo:  

 9º Ano 
 1º Prémio, 150€. Resultado de Nível 4-

5, provas finais de ciclo;  
 2º prémio, 100€. Resultado de 4-4, 

provas finais de ciclo. 
 

O aluno que tiver nas provas finais de 9º ano, Nível 
5-5, terá um prémio extra de 50€. 
Para desempate será considerada a avaliação interna 
e as faltas, no ano letivo. 

Artigo 110º- Quadro de Valor e Excelência 
1.Os Quadros de Valor e Excelência enquadrando-se 
no disposto no artigo 9º do Estatuto do aluno e Ética 
Escolar, como forma de reconhecimento público de 
aptidões e atitudes de alunos, turmas, clubes ou 
outros grupos que tenham evidenciado valor e 
excelência, ao longo de cada ano letivo. 
2.No 1.º ciclo os alunos devem ter Muito Bom a todas 
as áreas curriculares. 
3. Nos 2º e 3.º ciclos os alunos integram o Quadro de 
Excelência sempre que obtenham média igual ou 
superior a 4,5 sem arredondamento. 

𝑃. 𝐸𝑥𝑐. =
(nível da disc. x n. º horas semanais da disc. ) + (… )

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠
 

 
4. Terão acesso ao quadro de valor todos os alunos 
dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que, 

cumulativamente, cumpram os requisitos constantes 
do Quadro do anexo III deste Regulamento.  
 
5 — As propostas são efetuadas pelos conselhos de 
turma/conselho de docentes no final do ano letivo, 
fundamentando devidamente a inclusão no quadro de 
valor.  
6 — O Diretor procede à homologação das propostas 
e procede à sua divulgação, no portal da escola em 
local público, e registo no processo individual dos 
alunos. 
7. O Quadro de Excelência reconhece os alunos que 
revelem ótimos resultados escolares ou produzam 
trabalhos de índole académica de valor, ou realizem 
atividades de excelente qualidade, quer no domínio 
curricular quer no domínio do complemento 
curricular. 
8. A Caixa de Crédito Agrícola de Alvalade-Sado 
atribui um prémio financeiro, ao melhor aluno do 2.º 
e 3.º ciclos, no âmbito da parceria estabelecida com 
o Agrupamento de Escolas prof. Arménio Lança, de 
Alvalade do Sado. 

Artigo 111º- Prémios de Mérito Desportivo 

O Quadro de Mérito Desportivo (2.º e 3.º ciclos) visa 
premiar e reconhecer todos os alunos que, a título 
individual ou coletivo e em representação da escola, 
se distingam nas competições em que participaram e 
é elaborado no final do 3.º período.  

1. O Quadro de Mérito Desportivo deverá ser 
organizado por anos de escolaridade, nele constando 
o nome do aluno e a turma.  
2. Em reunião própria para o efeito, os professores de 
Educação Física e Desporto Escolar, e por proposta do 
responsável do grupo/equipa, ou do Coordenador do 
Desporto Escolar, analisam os alunos candidatos, e 
após a sua concordância, serão comunicados ao 
respetivo diretor de turma os dados necessários para 
que fique registado em ata de conselho de turma, 
verificados os restantes critérios.  
3. São critérios de acesso ao Quadro de Mérito 
Desportivo:  

a)Manifestar sempre espírito desportivo, não 
tendo expulsões ou outros castigos por conduta 
antidesportiva nas competições ou treinos;  

b) Não ter níveis inferiores a três no final do 3.º 
período (casos excecionais podem ser analisados pela 
Direção).  

c) Nenhum aluno pode ser proposto para o 
Quadro de Mérito Desportivo se tiver sido sujeito, 
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nesse ano, a alguma participação disciplinar, 
devidamente registada. 

 
PRÉMIO DE EXCELÊNCIA DESPORTIVA  

Este prémio é entregue a todos os alunos que 
participarem em fase nacionais, de quaisquer 
competições inseridas na atividade interna ou externa 
do desporto escolar. O prémio é entregue no decurso 
do ano letivo seguinte, após o último ano letivo em 
que esteve matriculado neste agrupamento.   

PRÉMIO ATLETA DO ANO 
Esta competição irá decorrer ao longo todo o ano 
letivo e tem como objetivo premiar os melhores e 
mais empenhados alunos na sua participação em 
competições no âmbito da atividade interna do 
desporto escolar. 
Assim, os 10 que obtiverem mais pontos receberão 
um prémio correspondente à sua classificação a ser 
atribuído no ano letivo seguinte.  

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
1º – Participação em cada torneio/competição na fase 
Escola – 5 pontos 
2º – Participação em cada torneio/competição na fase 
Distrital/Concelhio – 10 pontos 
3º – Participação em cada torneio/competição na fase 
Regional – 15 pontos 
4º – Participação em cada torneio/competição na fase 
Nacional – 20 pontos 
5º – 1.º Classificado em torneio/competição – 10 
pontos 
6º – 2.º Classificado em torneio/competição – 9 
pontos 
7º – 3.º Classificado em torneio/competição – 8 
pontos 
8º – 4.º Classificado em torneio/competição – 7 
pontos 
9º – 5.º Classificado em torneio/competição – 6 
pontos 
10º – 6.º Classificado em torneio/competição – 5 
pontos 
11.º - 7.º Classificado em torneio/competição – 4 
pontos  
12.º - 8.º Classificado em torneio/competição – 3 
pontos  
13.º - 9.º Classificado em torneio/competição – 2 
pontos  
14.º - A partir do 10.º Lugar em torneio/competição – 
1 ponto  

Artigo 112º- Prémio de Assiduidade – 2º e 3º Ciclos 

1. Este prémio visa o reconhecimento do 
cumprimento deste dever por toda a comunidade. 
2. A sua periodicidade é anual, sendo entregue em 

cerimónia no ano letivo subsequente. 
3. O prémio é atribuído ao(s) alunos(s) que apenas 
apresentem faltas dadas no âmbito do desporto 
escolar e das atividades presentes no plano de 
atividades e devidamente justificadas com atestado 
médico. 
 
Os Prémios referidos nos artigos 109º, 110º, 111º e 
112º, deste RI, podem ser atribuídos ao mesmo 
aluno. 
 

Artigo 113º- Direitos 
1.São direitos dos alunos os definidos no artigo 13º da 
Lei nº39/2010 de 02 de setembro nomeadamente: 
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer 
membro da comunidade educativa; 
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 e da sua 
capacidade de autoformação e de crítica consciente 
sobre os valores, o conhecimento e a estética; 
d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a 
dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho 
escolar e ser estimulado nesse sentido; 
e) 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; 
f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano 
frequentado, bem como de uma planificação 
equilibrada das atividades curriculares e 
extracurriculares, nomeadamente as que contribuem 
para o desenvolvimento cultural da comunidade; 
g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social 
escolar, de apoios concretos que lhe permitam 
superar ou compensar as carências do tipo 
sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o 
acesso à escola ou o processo de aprendizagem; 
h) Podem usufruir de prémios que distingam o mérito; 
i) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários 
às suas necessidades escolares ou às suas 
aprendizagens, através dos serviços de psicologia e 
orientação ou de outros serviços especializados de 
apoio educativo; 
j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e 
respeitada a sua integridade física e moral; 
k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso 
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de acidente ou doença súbita, ocorrido ou 
manifestada no decorrer das atividades escolares; 
l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e 
informações constantes do seu processo individual, de 
natureza pessoal e familiar; 
m) Participar, através dos seus representantes, nos 
termos da lei, nos órgãos de administração e gestão 
da escola, na criação e execução do respetivo projeto 
educativo, bem como na elaboração do regulamento 
interno; 
n) Eleger os seus representantes para os órgãos, 
cargos e demais funções de representação no âmbito 
da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do 
regulamento interno; 
o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao 
funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
professores, diretores de turma da escola e órgãos de 
administração e gestão da escola em todos os 
assuntos que justificadamente forem do seu 
interesse; 
p) Organizar e participar em iniciativas que promovam 
a formação e ocupação de tempos livres; 
q) Ser informado  sobre o regulamento interno da 
escola, e, por meios a definir por esta e em termos 
adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre 
todos os assuntos que justificadamente sejam do seu 
interesse, nomeadamente sobre o modo de 
organização do plano de estudos ou curso, o 
programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou 
área disciplinar, e os processos e critérios de 
avaliação, bem como sobre 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 da escola; 
r) Participar  nas demais atividades da escola, nos 
termos da lei e do respetivo regulamento interno; 
s) Participar no processo de avaliação, 
nomeadamente através dos mecanismos de auto e 
heteroavaliação. 
2. São direitos, para além dos anteriores: 
a) Ser acompanhado por todos os elementos 
pertencentes à comunidade em tudo o que respeita a 
sua vida escolar: 
a.i) Ser informado, no início de cada ano letivo, pelo 
diretor de turma, ou por quem as suas vezes fizer, 
sobre toda a legislação que lhe diga respeito, assim 
como de normas ou avisos internos da Escola, bem 
como do presente Regulamento; 
a.ii) Ser informado, no início de cada ano letivo, do 
plano de estudo, programa, objetivos, processos e 
critérios de avaliação para cada disciplina pelo 

respetivo professor; 
a.iii) Receber os testes e outras provas corrigidos e 
classificados antes da realização das provas seguintes; 
a.iv) Ser informado periodicamente, pelo diretor de 
turma, sobre a sua situação no que respeita a faltas, 
aproveitamento ou comportamento, quer individual 
quer em turma; 
b) Apresentar aos professores, diretamente ou 
através do diretor de turma, as suas críticas, 
sugestões ou reclamações de natureza pedagógica; 
c) No Ensino Secundário, eleger e ser eleito para o 
Conselho Geral e o Conselho Pedagógico; 
d) Em todos os anos de escolaridade, eleger o 
delegado e subdelegado de turma, que serão os 
representantes da turma; 
e) Ser representado pelo delegado e subdelegado da 
respetiva turma, nos conselhos de turma, excetuando-
se os conselhos de turma de avaliação; 
f) Utilizar, segundo as normas existentes, as 
instalações e os serviços de apoio; 
g) Constituir-se em Associação de Estudantes. 

Artigo 114º- Deveres 

1. São deveres dos alunos definidos no artigo 10º da 
Lei nº51/2012 de 5 de setembro.  
a) Estudar, empenhando-se na sua educação e 
formação integral; 
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento 
de todos os seus deveres no âmbito das atividades 
escolares; 
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao 
seu processo de ensino e aprendizagem; 
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro 
da comunidade educativa; 
e) Guardar lealdade para com todos os membros da 
comunidade educativa; 
f) Respeitar as instruções dos professores e do pessoal 
não docente; 
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e 
para a plena integração na escola de todos os alunos; 
h) Participar nas atividades educativas ou formativas 
desenvolvidas na escola, bem como nas demais 
atividades organizativas que requeiram a participação 
dos alunos; 
i) Respeitar a integridade física e moral de todos os 
membros da comunidade educativa; 
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros 
da comunidade educativa, de acordo com as 
circunstâncias de perigo para a integridade física e 
moral dos mesmos; 
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das 
instalações, material didático, mobiliário e espaços 
verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 
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l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os 
membros da comunidade educativa; 
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo 
autorização escrita do encarregado de educação ou da 
direção da escola; 
n) Participar na eleição dos seus representantes e 
prestar-lhes toda a colaboração; 
o) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas 
de funcionamento dos serviços da escola e o 
regulamento interno da mesma; 
p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, 
em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem 
promover qualquer forma de tráfico, facilitação e 
consumo das mesmas; 
q) Não transportar quaisquer materiais, 
equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 
engenhos, passíveis de, objetivamente, perturbarem o 
normal funcionamento das atividades letivas, ou 
poderem causar danos físicos ou morais aos alunos ou 
a terceiros. 
2. São deveres para além dos anteriores: 
a) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino 
dos outros alunos. 
b) Conhecer as normas e horários de funcionamento 
de todos os serviços da Escola. 
c) Ser portador do cartão de estudante sempre que 
entrar na Escola e apresentá-lo prontamente quando 
lhe for solicitado. Os alunos do Ensino Básico devem 
ser ainda portadores da caderneta escolar. 
d) Comparecer na aula sendo portador de todo o 
material de uso pessoal, necessário ao funcionamento 
da mesma. 
e) Manter o telemóvel e outros aparelhos eletrónicos 
de gravação e reprodução, desligados durante a aula. 
f) Aguardar ordenadamente a chegada do professor. 
g) Não utilizar o pátio em atividades de recreio que 
perturbem o funcionamento das aulas. 
h) Manter hábitos de higiene e contribuir para a 
limpeza, deitando papéis e/ou outros objetos nos 
recipientes apropriados, ajudando assim a preservar o 
ambiente. 
i) Mostrar um espírito de sã camaradagem para com 
todos os seus colegas. 
j) Evitar brincadeiras que possam pôr em risco a 
integridade física de qualquer elemento da 
comunidade escolar; 
k) Não é permitido o porte/uso de qualquer tipo de 
objetos que não respeitem o ponto anterior. 
l) Entrar e sair do espaço físico da Escola apenas pelo 
portão a tal destinado. 
m) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno. 
 

B – Professores 

Os docentes são colocados através do seguinte 
quadro legislativo: Decreto-Lei n.º132/2012 de 27 de 
junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2015 de 
23 de maio e respetiva declaração de retificação n.º 
36/2014 de 22 de julho. Pode revestir a natureza de: 
a) Concurso interno; b) Concurso externo; c) 
Concursos param a satisfação de necessidades 
temporárias. 
A contratação de escola prevista no art.º 33.º do 
Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, efetua-se de 
acordo com os critérios vertidos no artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2015 de 23 de maio e 
respetiva declaração de retificação n.º 36/2014 de 22 
de julho.  

Artigo 115º- Direitos 

Os direitos do Pessoal Docente encontram-se 
definidos nos artigos 4º a 9º do Decreto – Lei nº 
15/2007 de 19 de janeiro. 
No início de cada ano letivo, o serviço letivo atribuído 
aos docentes é divulgado na sala de professores, 
através da afixação do Mapa de Distribuição de 
Serviço, onde consta todo o serviço (letivo, não 
letivo). Individualmente, cada docente toma 
conhecimento do seu serviço letivo/não letivo anual, 
através do horário que lhe é entregue. 

Artigo 116º- Deveres 

Os deveres do Pessoal Docente encontram-se 
definidos nos artigos 10º a 10-Cº do Decreto – Lei nº 
15/2007 de 19 de janeiro. 

Artigo 117º - Avaliação do Desempenho 

1. O processo de avaliação de desempenho do Pessoal 
Docente processa-se de acordo com o disposto no 
Estatuto da Carreira Docente, no Decreto 
Regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro e no 
Despacho 12567/2012, de 26 de setembro. 
2. A avaliação de desempenho tem também por 
referência os objetivos fixados no Projeto Educativo, 
de acordo com ponto 4.º do art.º 17.º do Decreto-
Regulamentar 26/2012, de 21 de fevereiro. 
 

C - Pessoal Não docente 

Artigo 118º- Direitos Gerais 

1. Ter informação atualizada relativa à Lei Geral e ao 
Regime Geral da Função Pública. 
2. Ser tratado com lealdade e respeito pela sua 
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pessoa, ideias e bens e também pelas suas funções. 
3. Ser informado atempadamente pelos serviços 
administrativos em tudo o que respeita ao seu 
processo individual. 
4. Ser informado da avaliação do seu desempenho 
profissional. 
5. Apresentar ao Diretor, através das respetivas 
chefias, quaisquer sugestões que visem beneficiar a 
organização dos serviços ou o funcionamento da 
escola. 
6. Participar ativamente na vida do agrupamento 
colaborando para tal com os professores, outros 
colegas e órgãos de gestão, nomeadamente enquanto 
elementos integrantes destes. 
7. Reunir para discutir e resolver problemas que lhes 
digam respeito. 
8. Beneficiar de ações de formação para melhoria do 
desempenho das suas funções. 

Artigo 119º- Deveres do Pessoal Administrativo 

1. Conhecer e respeitar as normas da Lei Geral e do 
Estatuto da Função Pública. 
2. Respeitar os outros membros da comunidade 
escolar, nas suas pessoas, ideias, bens e funções. 
3. Cumprir com pontualidade os períodos de 
funcionamento dos serviços e as funções que lhe são 
atribuídas. 
4. Prestar apoio aos órgãos de gestão. 
5. Estar atento e satisfazer com prontidão a 
solicitação de alunos, professores ou outros 
funcionários e público em geral. 
6. Informar prontamente qualquer elemento do 
agrupamento, sempre que surja legislação e/ou 
correspondência que lhe diga diretamente respeito. 
7. Informar os órgãos de gestão de todas as medidas 
legislativas inerentes ao desenvolvimento da prática 
letiva, e que constem em Diário da República, cuja 
leitura atenta é da sua responsabilidade. 
8. Manter atualizados os registos dos processos 
individuais dos professores, alunos e funcionários. 
9. Usar elementos de identificação determinados na 
lei. 
10. Respeitar, no âmbito do dever de sigilo 
profissional, a natureza confidencial da informação 
relativa aos alunos, respetivos pais e/ou encarregados 
de educação e professores. 
11. Respeitar as diferenças culturais de todos os 
membros da comunidade escolar. 
12. Não usar telemóvel durante o horário de trabalho. 
13. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento 
Interno. 
 

Artigo 120º- Deveres dos Assistentes Operacionais 

1. Conhecer e respeitar as normas da Lei Geral e do 
Estatuto da Função Públicas. 
2. Respeitar os outros membros da comunidade 
escolar, nas suas pessoas, ideias, bens e funções. 
3. Zelar pelo cumprimento de todas as tarefas que lhe 
sejam confiadas, no exercício das suas funções. 
4. Prestar as informações que lhe forem solicitadas 
por qualquer elemento da comunidade escolar de 
forma atenciosa e correta. 
5. Ser pontual e cumprir o seu horário de trabalho, 
não abandonando os pavilhões e serviços que lhe 
sejam confiados, sem prévia autorização superior. 
6. Prestar todo o apoio necessário ao funcionamento 
das aulas e do agrupamento. 
7. Não permitir que os alunos perturbem o 
funcionamento das aulas, no interior ou no exterior 
dos pavilhões. 
8. Zelar e manter a higiene e segurança das escolas 
que constituem o agrupamento. 
9. Manter em ordem todo o material necessário ao 
funcionamento das aulas. 
10. Não permitir a permanência de alunos nas salas de 
aulas sempre que não se verifique a presença ou 
responsabilização de um professor. 
11. Não entrar numa sala de aula sem que, depois de 
ter batido à porta, lhe tenha sido dada autorização 
pelo professor. 
12. Comunicar ao Diretor quaisquer danos causados 
em bens móveis ou imóveis, fornecendo sempre que 
possível a identificação do infrator. 
13. Comunicar ao seu superior qualquer ocorrência 
grave em que esteja implicado, que presencie e/ou de 
que seja informado. 
14. Depositar no chaveiro todas as chaves que lhe 
sejam confiadas, sempre que se ausente das 
instalações escolares. 
15. Acompanhar o aluno em caso de acidente dentro 
do perímetro escolar, ou na área circundante de 
influência da escola, até que possa regressar a sua 
casa ou até à comparência de um familiar e/ou 
encarregado de educação. 
16. Usar elementos de identificação determinados na 
lei, bem como uniforme de acordo com o estipulado. 
17. Respeitar, no âmbito do dever de sigilo 
profissional, a natureza confidencial da informação 
relativa aos alunos e respetivos pais e/ou 
encarregados de educação. 
18. Respeitar as diferenças culturais de todos os 
membros da comunidade escolar. 
19. Não usar telemóvel durante o horário de trabalho. 
20. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento 
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Interno. 

Artigo 121º- Avaliação do Desempenho 

1. O processo de avaliação de desempenho do pessoal 
não docente efetua-se de acordo com o estabelecido 
na Lei nº 66B / 2007 de 28 de dezembro. 

D - Pais e Encarregados de Educação 

Artigo 122º- Direitos 
1. Participar responsavelmente na vida do 
agrupamento. 
2. Ter acesso à legislação, normas e outras disposições 
respeitantes ao seu educando. 
3. Ser informado sobre todas as matérias relevantes 
no processo educativo do seu educando. 
4. Ser informado pelo Diretor de Turma que não foi 
apresentada justificação de faltas ou que essa 
justificação não foi aceite. 
5. Ter acesso ao dossiê individual do seu educando, 
conforme o estipulado na legislação em vigor e nas 
normas estabelecidas neste Regulamento. 
6. Participar no processo de avaliação do seu 
educando, de acordo com a legislação em vigor e as 
normas estabelecidas neste Regulamento.  
7. Ser recebido semanalmente pelo diretor de turma 
em horário definido e conveniente a ambas as partes. 
8. Pertencer à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, podendo eleger e ser eleito para os órgãos 
da referida Associação, bem como para outras 
instituições municipais do mesmo âmbito. 
9. Participar, através do representante dos 
Encarregados de Educação da turma do educando, 
nos conselhos de turma. 
10. Participar nos diversos órgãos do agrupamento, 
através dos representantes dos Encarregados de 
Educação designados para o efeito. 
11. Beneficiar de ações de sensibilização quer por 
iniciativa da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, quer por proposta do agrupamento. 
12. Ter acesso ao Regulamento Interno. 
13. Recorrer, sempre que necessário, ao GAAF e à 
Equipa Multidisciplinar no sentido de resolver 
questões surgidas ou provocadas pelo seu educando, 
de índole familiar ou outras passíveis de condicionar o 
processo ensino-aprendizagem do seu educando. 
 

Artigo 123º- Deveres 
1. Informar-se e informar a comunidade educativa 
sobre todas as matérias relevantes no processo 
educativo do seu educando. 
2. Contactar o Diretor de Turma, comparecendo na 
escola, quando para tal seja solicitado ou por sua 

iniciativa. 
3. Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem 
do seu educando. 
4. Responsabilizar-se pelo cumprimento da 
assiduidade e pontualidade do seu educando. 
5. Justificar as faltas do seu educando no prazo legal 
utilizando para o efeito a caderneta escolar ou 
declaração dos serviços. 
6. Articular a educação na família com o trabalho 
escolar. 
7. Orientar o seu educando para o cumprimento das 
regras estabelecidas neste regulamento. 
8. Cooperar com os professores, bem como com o 
GAAF, na procura de estratégias de solução para 
questões surgidas ou provocadas pelo seu educando. 
9. Participar nas reuniões promovidas pelo Diretor de 
Turma, pelo agrupamento ou pela Associação de Pais 
e Encarregados de Educação. 
10. Colaborar em projetos de desenvolvimento 
socioeducativo do agrupamento. 
11. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento 
Interno. 

E - Associação de Pais e Encarregados de 
Educação 

Artigo 124º- Direitos 
1. O direito de participação dos pais na vida da Escola 
processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases 
do Sistema Educativo e no Decreto-Lei nº 372/90, de 
27 de novembro, e concretiza-se através da 
organização e da colaboração em iniciativas visando a 
promoção da melhoria da qualidade e da 
humanização das escolas, em ações motivadoras de 
aprendizagens e da assiduidade dos alunos e em 
projetos de desenvolvimento socioeducativo da 
Escola. 
2. Compete à Associação de Pais: 
2.1. Designar três representantes para o Conselho 
Geral; 
3. São direitos da Associação de Pais e Encarregados 
de Educação: 
a) Associar-se autónoma e livremente, de acordo com 
os Estatutos e legislação em vigor. 
b) Ser respeitada e apoiada por todos os elementos da 
comunidade educativa. 
c) Ter acesso a toda a legislação respeitante ao 
processo educativo. 
d) Intervir e participar nos órgãos de gestão do 
agrupamento, através dos seus representantes e de 
acordo com a legislação em vigor. 
e) Ser informada de toda a documentação relativa ao 
processo educativo, emanada do agrupamento e de 
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interesse para o seu bom funcionamento.  
f) Ter acesso para consulta a todas as atas das 
reuniões em que a Associação de Pais se fizer 
representar. 
g) Afixar, nos termos legais, avisos ou informação nos 
placards previamente definidos para tal. 
h) Participar na gestão escolar, expressando 
livremente a sua opinião, na base do respeito e bom 
senso, nos locais adequados. 
 

Artigo 125º- Deveres 
1. Respeitar todos os elementos da comunidade 
educativa. 
2. Cumprir e fazer cumprir as disposições do 
Regulamento Interno. 
3. Contribuir para um clima de solidariedade e ajuda 
mútua com todos os intervenientes da comunidade 
educativa. 
4. Procurar resolver com bom senso, espírito de 
justiça e de forma dialogante todas as situações que 
lhe coloquem. 
5. Colaborar com o corpo docente, não docente e 
discente num clima de respeito e convivência. 
6. Informar os Pais e Encarregados de Educação de 
todos os assuntos do seu interesse. 

F – Representantes da Autarquia 

Artigo 126º- Direitos e Deveres 
Os direitos e deveres gerais da Autarquia são os que 
resultam dos princípios gerais estabelecidos na Lei de 
Bases do Sistema Educativo, no que concerne ao seu 
grau de participação na consecução de objetivos 
pedagógicos e educativos, nomeadamente no 
domínio da formação social e cívica, assim como do 
disposto no Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão definido no Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho. 

Capítulo X 

Disposições Finais e Transitórias 
 

Artigo 127º- Entrada em Vigor 
O Regulamento Interno entra em vigor no dia após a 
data da sua aprovação pelo Conselho Geral. 
 

Artigo 128º- Anexos 
Os regulamentos específicos e os Regimentos dos 
diversos órgãos constarão em anexo. 
 

Artigo 129º- Omissões 
Em tudo o que se não encontrar expressamente 

regulamentado no presente normativo interno e na 
sequência da análise das situações em concreto, o 
processo de decisão será da competência dos órgãos 
de administração e gestão. 
 

Artigo 130º- Divulgação 
1. O presente Regulamento está disponível na intranet 
do Agrupamento e disponibilizado a qualquer 
membro da comunidade educativa que o solicite.  
2. No início de cada ano letivo, deve o Diretor de 
Turma veicular essa informação aos alunos e 
encarregados de educação bem como fornecer-lhes, 
em suporte de papel, os artigos que lhe dizem 
diretamente respeito. 
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Anexo I 

Critérios para a constituição de turmas 

Na constituição de turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica. É 
respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens. Ouvido o conselho 
pedagógico, podem ser atendidos outros critérios. 

 

 As turmas de pré-escolar são compostas pelo número mínimo de 20 alunos e 
máximo de 25. Se os alunos tiverem 3 anos, cada grupo só pode ter 15 alunos. 

 As turmas de 1.º ciclo (1º e 2º anos) são compostas por 24 no máximo e nos 3º e 
4º anos são compostas por 26 alunos no máximo. 

 As turmas do 5.º, 6º, 7º e 8º anos são compostas por 28 alunos no máximo e no 
9.º ano de escolaridade são compostas por 30 alunos. No 7.º e 8.º ano, a oferta 
de opção, requer a inscrição de 20 alunos. 

 As turmas são compostas de forma a privilegiar o sucesso escolar. O diretor pode 
propor critérios com vista a melhorar o sucesso escolar dos alunos.  

 Estes critérios propostos, serão aprovados em conselho pedagógico e ratificados 
em conselho geral. 

 Na constituição de turmas prevalecem critérios de ordem pedagógica. 

 O grupo/turma deve ser mantido, salvo indicações do conselho de turma ou do 
professor titular de turma. 

 No pré-escolar e 1.º ciclo, os alunos devem permanecer nos grupos/turma. 

 A distribuição de alunos retidos deve ser feita de forma equilibrada e de acordo 
com o perfil dos alunos. 

 Os alunos do mesmo ano de escolaridade de Português Língua Não Materna, 
devem agrupar-se na mesma turma. 

 A transferência entre turmas do mesmo ano pode ser efetuada mediante pedido 
fundamentado do encarregado de educação, ou de acordo com o previsto no 
estatuto do aluno. 

 

Critérios para distribuição de serviço letivo 

 A distribuição/afetação do serviço letivo é da responsabilidade da direção. Esta 
distribuição é proposta no departamento disciplinar, pelo coordenador e depois 
validada pela direção.  

 Deve ser privilegiada a continuidade pedagógica. 

 Privilegia-se o critério pedagógico de continuidade. A direção de turma é 
atribuída ao professor titular do pré-escolar e 1.º ciclo. Nos outros ciclos de 
ensino, a direção é atribuída, sempre que possível, com base em critérios 
pedagógicos. Por vezes, é baseada em critérios administrativos, para completar o 
horário do docente do quadro. 

 Os docentes não podem lecionar mais que seis horas letivas consecutivas. 

 Todas as atividades letivas e não letivas são de marcação e cumprimento 
obrigatório. 

 Deve fazer-se uma distribuição equilibrada de níveis letivos pelos docentes, 
evitando atribuir mais que quatro níveis. 

 As turmas de 6.º ano e 9.º ano, nas disciplinas de português e matemática, não 
devem ser atribuídas ao mesmo docente. 

 Ao diretor de turma é atribuída uma hora, sempre que possível, de Apoio ao 
Estudo.  

 A insuficiência de tempos letivos será preenchida com atividades de coadjuvação 
na sala de aula e reforço das aprendizagens, com vista ao sucesso escolar. 
 

Critérios de elaboração de horários dos alunos 

a. As disciplinas não devem ser lecionadas em dias consecutivos. 
b. O intervalo para almoço não pode ser inferior a uma hora ou uma hora e 

trinta para os estabelecimentos que não têm refeitório. 
c. Os alunos não podem ter mais que seis horas de aulas consecutivas. 
d. A disciplina de EMRC é periférica. 
e. As disciplinas teóricas são lecionadas preferencialmente de manhã. 
f. As línguas estrangeiras não podem ser seguidas. 
g. Os Apoios Educativos são colocados no fim dos turnos. 
h. O Apoio ao Estudo é de oferta obrigatória pela escola e de frequência 

obrigatória quando o conselho de turma o determinar.
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Anexo II - Desenho Curricular e Carga Horária das Ofertas Educativas do Agrupamento 

A. Desenho Curricular e Carga Horária do Pré-escolar 

PRÉ-ESCOLAR 

Áreas Curriculares Carga horária semanal 

1. Formação Pessoal e Social 

Construção da identidade e da autoestima;  
Independência e autonomia;  
Consciência de si como aprendente;  
Convivência democrática e cidadania. 

25 Horas 
2. Expressão/ 
Comunicação 

Domínio da Educação Física 

Domínio da Expressão Artística  

Subdomínio das Artes Visuais; 

Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro; 

Subdomínio da Música; 

Subdomínio da Dança. 

Domínio da Linguagem oral e abordagem à escrita 

Domínio da Matemática 

 
3. Área de Conhecimento do Mundo 

 

Introdução à Metodologia Científica; Abordagem às Ciências;  
Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias. 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

5 Horas 

CONTEMPLA OBJETIVO 

Antecipação de Horário 

Almoço 

Prolongamento de Horário 

Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à 
complementaridade de horário da componente letiva. 

Desenvolver a socialização da criança num ambiente de bem-estar, privilegiando a 
livre escolha e satisfação da criança. 
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B. Desenho Curricular e Carga Horária do 1.º Ciclo 

 
B.1. 1.º / 2.º / 3.º Anos 

Componentes do Currículo 

Carga Horária semanal b) (60 min) 

1.º e 2.º anos 3.º ano 

Português 7 h 

Matemática 7 h 

Estudo do Meio 3 h 

Educação Artística c) 
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, 

Dança e Música) 

 
Educação Física c) 

3 h  
 
 

 

2 h 

1,5 h 
 

 
 

1,5 h 

Inglês  2 h 

Apoio ao Estudo d) 
 

Cidadania e Desenvolvimento e) f) 
 

TIC  
(Com plano de estudos e avaliação qualitativa) 

 1 h (Port./EM + Mat.+EM) 
 

1 h 
 

1 h 
 

Total de tempo (g) 25 h 25 h 

EMRC (h) 1 h 
(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, a 
desenvolver no ensino básico, com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural.(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.(c) É dada a possibilidade à 
escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na 
Educação Física, sempre que adequado, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis.(d) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de 
várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação.(e) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) 
identidade e documentos curriculares próprios.(f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo.(g) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os 
tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço.(h) Disciplina de oferta obrigatória e de 
frequência facultativa. 

 

B.2. 4.º ano 

COMPONENTES DO CURRÍCULO CARGA HORÁRIA SEMANAL (60 min) 



59 

 

 59 

Português  
Matemática 
Estudo do Meio 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

Inglês 

Apoio ao Estudo (a) 
Oferta Complementar (a) 

8 

8 

3,5 

3 

2 

1,5 

1 

Tempo a cumprir 27/28 

Atividades de Enriquecimento Curricular (b) 
Educação Moral e Religiosa (c) 

3/5 

1 
a) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, a saúde e cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e comunicação; b) Atividades de carater facultativo, nos termos do artigo 
14.º e do n.º 1 do artigo 9.º. No caso de serem oferecidas por entidade exterior à escola, o que carece sempre de contratualização, é necessária confirmação explícita do Ministério da Educação para que a sua duração exceda 5 horas. 
c) Disciplina de frequência facultativa. 

 

 

C. Desenho Curricular e Carga Horária do 2.º Ciclo 

Componentes do currículo 
Carga Horária Semanal (a) 

(1 = 50 min) 
 

Total do Ciclo 
 5.º ano 6.º ano 

Áreas disciplinares    

Línguas e Estudos Sociais 11 11 22 

Português 2+2 2+2  8 

Inglês 2+1 2+1 6 

História e Geografia de Portugal 2+1 2+1 6 

Cidadania e Desenvolvimento (b) 1 1 2 

Matemática e Ciências Sociais 7 7 14 

Matemática  2+2 2+2 8 

Ciências Naturais 2+1 1+2 6 

Educação Artística e Tecnológica 7 7 14 

Educação Visual 
2+1 2+1 4+2 

Educação Tecnológica 
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Educação Musical 2 2 4 

TIC 2 2 4 

Educação Física 3 3 6 

Educação Moral e Religiosa (c) (1) (1) (2) 

Oferta complementar (d)    

Oficina Criativa (e) 1 1 2 

Apoio ao Estudo (f) 2 2 4 

Atividades de enriquecimento 
Projeto Eco-Escolas, Desporto Escolar. 

 

a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.(b) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou outro, 

de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 50 minutos, a organizar na unidade definida pela 

escola.(d) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, através da utilização do conjunto de horas de crédito. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de 

frequência obrigatória quando exista(m).(e) funcionamento em par pedagógico: Port e Artes. (f) Componente de apoio às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua 

organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência: 1h – D.LCSH e 1 h – D. MCE (TIC, Mat e CN).  Of.C – Oficina Criativa; Ap.E – Apoio ao Estudo. 

 

 

D. Desenho Curricular e Carga Horária do 3.º Ciclo 

 

Componentes do currículo (b) 

Carga Horária Semanal (a) 

(1 = 50 min) 

 

Total do Ciclo 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 

Áreas disciplinares     

Português 2+2 2+2 2+2 12 

Línguas estrangeiras 5 5 5 15 

I Inglês 2+1 2+1 2+1 9 

II Francês 1+1 1+1 1+1 6 

Ciências Humanas e Sociais 5 5 5 15 

História  1+1 1+1 1+1 6 

Geografia 1+1 1+1 1+1 6 

Cidadania e Desenvolvimento 1 1 1 3 

Matemática 2+2 2+2 2+2 12 

Ciências Físicas e Naturais 5 6 6 17 



61 

 

 61 

Ciências Naturais 2+1 2+1 2+1 9 

Físico-Química 1+1 2+1 2+1 8 

Expressões e Tecnologias 4 4 3 11 

Educação Visual 2 2 1+2 7 

Complemento à Educação Artística 

– EM/ET (c) 
1 1 - 2 

TIC 1 1 - 2 

Educação Física 2+1 2+1 2+1 9 

Educação Moral e Religiosa (d) (1) (1) (1) (3) 

     

Oferta complementar 1 1 1 3 

Oficina Criativa (e) 1 1 1 3 

Total de tempos 31/32 32/33 31/32 94/97 

Atividades de enriquecimento 

Projeto Eco-Escolas, Desporto Escolar. 

a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.(b) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral ou semestral, ou outra, de 
acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º(c) Oferta de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis. (d) Disciplina de oferta obrigatória e de 
frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 minutos. (e) funcionamento em par pedagógico: Port e Artes. A(s) nova(s) disciplina(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta 
Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista(m). 
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Anexo III 

Quadro de Valor 

 

Nº NOME 

Não teve 
participações/ 
Informações 
disciplinares 

Dispôs sempre 
do material 
necessário 

Cumpriu sempre 
as tarefas e os 

trabalhos 
propostos 

Interveio de 
forma ativa nas 

atividades 
propostas 

Teve sempre um 
comportamento 

adequado à sala de 
aula 

Teve sempre uma 
atitude cooperante 

com docentes e 
colegas 

Cumpriu as 
regras dentro 

da sala de aula 

Agiu sempre 
como exemplo 
de correção de 

atitudes 

Respeita as 
assistentes 

operacionais 

Cumpre as 
regras fora 
da sala de 

aula 

DT OG CT AT CT AT CT AT CT AT CT AO 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

                    

ANO –  

  TURMA -   
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Anexo IV – Regulamentos e Regimentos 

Regulamento de utilização dos Cacifos escolares 

O presente regulamento define e regula a atribuição e utilização pelos alunos dos cacifos disponibilizados pelo Agrupamento Escola Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado.  
Ponto 1. A Direção do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança Santiago do Cacém com sede na Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado (doravante designada AEPAL) 
disponibiliza aos estudantes da Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, a atribuição de cacifos disponíveis na escola. 
Ponto 2. Entende-se por cacifo o pequeno compartimento, integrado em conjuntos, localizados em salas de aula, para uso exclusivo dos alunos que a frequentam e onde estes podem 
guardar material necessário à frequência das atividades escolares. 
Ponto 3. Os cacifos são propriedade do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança Santiago do Cacém, administrados pela Direção do Agrupamento. 
Ponto 4. O Diretor de Turma atribuí um cacifo a cada aluno. O Aluno fica com uma chave e outra chave fica guardada na direção. 
 
Artigo 1.º 
Período de Atribuição 
1. O período de atribuição dos cacifos corresponde ao período do ano letivo. 
a. Em setembro de cada ano letivo, a distribuição de acordo com o disposto no ponto quarto; 
b. Até ao final do mês de junho todos os estudantes terão de libertar os cacifos e entregar as chaves ao diretor de turma; 
3. A atribuição dos cacifos não é renovada automaticamente; 
4. Os cacifos são intransmissíveis, isto é, na eventualidade de um estudante desistir do seu uso no decurso do ano letivo, a supervisão do cacifo retorna à AEPAL. 
 
Artigo 2.º 
Condições de Acesso 
Têm direito a requisitar um cacifo, todos os estudantes da Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade Sado, mediante a disponibilidade de cacifos. 
 
Artigo 3.º 
Normas de Atribuição 
1. A distribuição dos cacifos é feita anualmente e é da responsabilidade exclusiva da AEPAL. 
2. No início de cada ano letivo ao AEPAL fará a distribuição dos cacifos segundo a seguinte prioridade: 
a) Alunos com problemas de saúde comprovados por relatório médico que ateste a impossibilidade dos mesmos suportarem pesos, entre outros; 
b) Alunos que residam longe da escola; 
c) Os restantes cacifos serão atribuídos por ordem de entrada das solicitações. 
3. No momento de atribuição do cacifo, o diretor de turma assinala o cacifo que facultou a cada aluno.  
 
Artigo 4º 
Normas de Utilização 
1. Aos utilizadores dos cacifos compete respeitar as seguintes condições de acesso e utilização dos mesmos: 
a. Proceder ao registo de utilizador de cacifo; 
c. Responsabilização pela manutenção e boa conservação do cacifo; 
d. Respeitar a proibição de decorar e personalizar o cacifo, ou qualquer ação que resulte na degradação da estrutura e/ou do seu aspeto original; 
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e. Assumir a responsabilidade por eventuais danos na estrutura do seu cacifo, e caso aplicável, os encargos com a sua reparação; 
f. Devolver a chave do cacifo ao diretor de turma quando terminado o período de aluguer. 
2. O bom estado de conservação do interior do cacifo é da exclusiva responsabilidade dos utilizadores. 
3. Caso o aluno verifique que o seu cacifo se encontra com alguma deficiência não provocada por si, o mesmo deve comunicar a ocorrência à Direção, com a maior brevidade possível. 
4. Nos casos em que o cacifo seja partilhado e que não seja possível atribuir a responsabilidade dos estragos a um dos estudantes, a responsabilidade será partilhada, isto é, as faturas de 
reparação serão sempre apresentadas aos dois utilizadores. 
5. É expressamente proibida a guarda de substâncias ilícitas, perecíveis ou outras que pela sua natureza sejam suscetíveis de gerar responsabilidade por perdas ou danos. 
6. Constituem motivos para perda do direito à utilização do cacifo: 
a. O seu uso para fins diferentes dos estipulados; 
b. A utilização do cacifo para colocação de materiais ilícitos ou perigosos; 
c. A existência de danos graves provocados no cacifo, comprovadamente imputáveis aos seus titulares; 
d. A utilização do cacifo por outros alunos que não os titulares. 
7. Em caso de extravio ou roubo da chave do cacifo, o aluno deve alertar, com a maior brevidade possível, o diretor de turma e/ou a Direção: 
a. O encarregado de educação deverá justificar, via caderneta, a situação ocorrida. 
b. O encarregado de educação do aluno pagará a mudança de aloquete do cacifo correspondente. 
 
Artigo 5º 
Direitos e Deveres do AEPAL 
1. O AEPAL não se responsabiliza pelo desaparecimento, roubo ou qualquer outra situação relativa ao conteúdo dos cacifos que resulte em prejuízo material para os estudantes lesados. 
a. Não obstante, qualquer situação deverá ser comunicada ao AEPAL que deverá analisar esta, e caso se verifique necessário, emitir um parecer ou notificação para os restantes alunos. 
2. Ao AEPAL compete zelar pela correta utilização dos cacifos e promover de uma forma democrática e imparcial a sua disponibilização e distribuição. A fim de garantir o cumprimento 
destas funções a AEPAL reserva-se no direito de: 
a. Aplicar penalizações previstas aos utilizadores que não cumpram com as condições de utilização dos cacifos. 
3. O AEPAL compromete-se a respeitar a privacidade dos utilizadores dos cacifos, no entanto poderá proceder a uma fiscalização periódica dos mesmos e sempre que assim o entender. 
 
Artigo 6º 
Extravio das Chaves 
1. No caso de extravio da chave de um cacifo, o estudante deverá dirigir-se à Direção do AEPAL a fim de ser identificado como utilizador do respetivo cacifo. 
2. Após o estudante ser identificado como utilizador do cacifo, o elemento do AEPAL ou representante procederá à abertura do cacifo, acompanhado pelo estudante. 
3. Após este procedimento, é lavrado um documento onde consta o dia e a hora em que se procedeu à abertura do cacifo, sendo assinado pelo estudante e o elemento da Direção ou 
representante que o acompanhou. 
4. O custo de atribuição de nova chave, é da responsabilidade do aluno. 
 
Artigo 7º 
Incumprimento do Prazo de Devolução do Cacifo 
1. Após dez dias úteis do prazo para entrega do cacifo, o AEPAL reserva-se ao direito de proceder à abertura do mesmo. 
2. A abertura do cacifo será supervisionada pela Direção do AEPAL e os bens lá encontrados serão guardados em armazém durante 1 mês para reclamação. 
 
Artigo 8º 
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Multas  
1. Todos os custos resultantes da reparação e danos efetuados pelos utilizadores serão suportados pelo estudante/encarregado de educação. 
2. O estudante que intencionalmente danifique os cacifos, para além de ter de suportar os custos da sua reparação, fica impossibilitado de reservar outro cacifo durante o ano letivo 
imediato. 
 
Artigo 9º 
Casos Omissos 
Todas as situações omissas neste regulamento serão devidamente analisadas e decididas em reunião pela Direção do AEPAL, mediante audição das partes interessadas e atentos os seus 
direitos e interesses legalmente protegidos. 
 
 
 

 

Funcionamento do Serviço de Portaria 

- Horário de funcionamento do portão para entrada/saída da escola: das 07h45 às 18h30 

O portão funciona por acionamento, pelo funcionário em serviço, do botão elétrico existente no interior da portaria. 

- Sempre que o aluno entre ou saia do recinto escolar, deve obrigatoriamente apresentar e validar o cartão eletrónico, mediante o qual o funcionário em 
serviço na Portaria abrirá o portão. A perda ou inutilização do cartão eletrónico deverá ser comunicada ao funcionário em serviço na portaria e determina 
obrigatoriamente o pedido de um novo cartão nos serviços administrativos. 

- A entrada no recinto escolar será condicionado a pessoas estranhas à Escola. No período de funcionamento das atividades letivas (aulas), só poderão entrar 
no estabelecimento para tratar de assuntos devidamente justificados, mediante a sua identificação e a indicação do serviço ou pessoa com quem desejem 
contactar. O funcionário de serviço à portaria passará um documento que será levado pela pessoa até junto do serviço/pessoa a contactar. Antes de se dirigir 
à saída do recinto escolar, o funcionário do serviço ou pessoa contactada rubricará o documento, colocando a hora de saída, que será devolvido na portaria 
ao funcionário.  

- Não é permitida a entrada de quaisquer viaturas no recinto escolar no período diurno, exceto para cargas e descargas que, pela sua natureza, não possam 
ser efetuadas no exterior e no período de permanência dos alunos no exterior, aquando dos intervalos das aulas. Os veículos de emergência terão acesso. 

- Os portões da escola mantêm-se fechados, só sendo abertos aquando da entrada ou saída de pessoas autorizadas. 

ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE DA ESCOLA 
-Sempre que um docente e não docente entre ou saia do recinto escolar deve obrigatoriamente apresentar/validar o seu cartão eletrónico na Portaria. 

ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS DA ESCOLA 
-Sempre que um aluno entre ou saia do recinto escolar deve obrigatoriamente apresentar/validar o seu cartão eletrónico. 
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- No período das atividades letivas (aulas), o aluno não pode sair do recinto escolar, salvo se possuir autorização devida e/ou escrita do Encarregado de 
Educação, que deverá ser apresentada ao funcionário de serviço à portaria. O Diretor de Turma/ Professor Titular da Turma deve ter conhecimento prévio da 
decisão do Encarregado de Educação. 

ENTRADA E SAÍDA DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
- O acesso ao recinto escolar é feito pelo portão de entrada. Por questões de segurança, durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento de 
ensino, este portão encontra-se fechado. 

- Têm acesso condicionado à Escola, os Pais e Encarregados de Educação. No período de funcionamento das aulas, só poderão entrar para tratar de assuntos 
devidamente justificados, mediante identificação e informação ao porteiro com quem vêm contactar. O funcionário de serviço à portaria passará um 
documento que será levado pelo Encarregado de Educação até junto do serviço/pessoa a contactar. Antes de se dirigir à saída do recinto escolar, o 
funcionário do serviço ou pessoa contactada rubricará o documento, colocando a hora de saída, que será devolvido na portaria ao funcionário, antes da saída 
da escola.  

- Não é permitida a permanência dos Pais/Encarregados de Educação e de outros familiares dos alunos dentro do recinto escolar sem motivo que o justifique 
e sem autorização da Direção. 

-É permitido o acesso dos pais/encarregados de educação das crianças do Pré-Escolar ao recinto escolar para entregar e receber as crianças à entrada do 
Bloco B.  

- Os pais/encarregados de educação dos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos entregarão/receberão os seus filhos/educandos aos funcionários de serviço à entrada do 
recinto escolar, junto do portão. 

 
 

 

Regulamento de Reutilização de Manuais Escolares 

 

 
Artigo 1.º 

Objeto 

 

1. O presente regulamento, cumpre o estipulado no Despacho n.º 921/2019 de 24 de janeiro, conjugado com a Lei n.º 72/2017, de 16 de agosto e define a operacionalização do 

sistema de empréstimo e reutilização dos manuais escolares no Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, no respeito pelos princípios que enformam esta medida.  
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2. Estabelece os direitos e deveres dos intervenientes e define as regras e procedimentos a adotar no empréstimo, devolução e avaliação para reutilização dos manuais 

escolares cedidos através da plataforma MEGA, aos alunos do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança (AEPAL).  

 

3. Pretende-se fomentar e operacionalizar a política de reutilização criando condições e motivação para a sua cabal concretização, através das práticas de reutilização, que 

devem sempre atender ao desgaste proveniente do uso normal, prudente e adequado do manual escolar.  

 

Artigo 2.º 

Destinatários 

 

O presente regulamento aplica-se a todos os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, a frequentar o AEPAL, que adiram à cedência gratuita dos manuais escolares, 

através da plataforma MEGA Manuais Escolares Gratuitos.  

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

 

Os objetivos que norteiam esta medida são: 

  

1. Diminuir os encargos financeiros familiares com a aquisição de manuais escolares;  

2. Promover a reutilização dos manuais escolares;  

3. Reforçar a consciencialização do valor do livro;  

4. Favorecer práticas sustentáveis no âmbito da educação ambiental.  

 

Artigo 4.º 

Deveres do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança 

 

Ao AEPAL compete organizar todo o processo inerente ao carregamento de dados nas plataformas, definir os modos de recolha, triagem armazenamento e circuito de 

reutilização de acordo com as regras e procedimentos definidos neste Regulamento e na legislação aplicável.  

 

Compete ainda disponibilizar informação aos alunos e encarregados de educação dos procedimentos inerentes à distribuição de vouchers, ao levantamento e devolução dos 

manuais escolares.  

 

Artigo 5.º 

Deveres do aluno e do encarregado de educação 

 

Ao aluno e encarregado de educação compete colaborar com o AEPAL no processo de utilização e devolução dos manuais escolares, de acordo com as normas e 

procedimentos definidos neste Regulamento e demais legislação em vigor:  
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1. Durante o período de utilização dos manuais escolares, o aluno deverá cumprir o estipulado no presente regulamento.  

 

2. O aluno e o encarregado de educação são responsáveis pelo bom uso dos manuais escolares durante o período de utilização.  

 

3. No final de cada ano letivo os manuais escolares cedidos através da plataforma MEGA são obrigatoriamente devolvidos.  

 

4. Compete ao aluno e encarregado de educação entregar o manual sem qualquer registo escrito ou de identificação.  

 

5. O estado de conservação dos manuais escolares entregues pelos alunos é submetido à apreciação de uma comissão que analisa o estado do manual. Caso o manual esteja em 

mau estado o encarregado de educação terá de suportar o custo do mesmo.  

 

6. Considera-se o manual em bom estado para ser reutilizado todo o que observar os seguintes parâmetros:  

 

a) Estar completo no que diz respeito ao número de páginas e/ou fascículos/cadernos;  

 

b) A capa estar devidamente presa ao livro e ambos sem rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a leitura de todos os elementos informativos neles contidos;  

 

c) Sem sujidade, sem folhas rasgadas e/ou páginas riscadas a tinta e/ou sublinhadas a caneta ou marcador que impeçam ou dificultem a sua leitura integral;  

 

d) Campos de escrita, desenho ou colagem, suficientemente livres de modo a permitirem a concretização da intencionalidade pedagógica e didática.  

 

7. No caso de não cumprimento com a devolução dos manuais escolares disponibilizados ou pagamento correspondente cabe ao AEPAL inibir o aluno na plataforma MEGA, 

ficando deste modo impedido de aceder ao manual gratuito no ano escolar seguinte. 

 

Artigo 6.º 

Gratuitidade 

 

1. Compete ao membro do Governo responsável pela área da educação definir os procedimentos e condições de disponibilização gratuita, uso, devolução e reutilização dos 

manuais escolares, podendo os mesmos ser reutilizados na mesma escola ou em qualquer outra escola ou agrupamento que o tenha adotado, garantindo o seguinte:  

 

i. Os alunos do ensino básico devolvem os manuais no fim do ano letivo, à exceção das disciplinas sujeitas a prova final de ciclo do 9.º ano;  

 

 

2. Com o alargamento da distribuição gratuita de manuais escolares a todos os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória no ensino público, deixam de ser aplicáveis as 

normas relativas à ASE, no que respeita aos manuais escolares.  

 

Artigo 7º 
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Distribuição 

 

1. A plataforma MEGA é o instrumento de operacionalização da distribuição dos manuais gratuitos assegurando:  

i. A interoperabilidade com o sistema de gestão da escola, onde se encontra a bases de dados dos alunos e disciplinas com o SIME (Sistema de Manuais Escolares);  

ii. A gestão e entrega de vales para disponibilização de manuais novos e reutilizados, que são distribuídos aleatoriamente pela própria plataforma.  

 

2. O vale terá indicado o manual correspondente com referência para levantamento na livraria caso se trate de um manual novo, ou na escola se estivermos a considerar um 

reutilizado. Cada vale inclui um código único, podendo este ser usado uma única vez, de forma a garantir o controlo e segurança da informação.  

 

3. Os encarregados de educação, ao receberem os manuais, assinam uma declaração em que se comprometem a entregar os manuais no final do ano letivo ou no final do ciclo 

de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame, (Minutas de Declaração I e II, dependendo do suporte em causa).  

 

4. Estima-se que a vida útil do manual escolar se prolongue por três utilizações anuais, e que o Estado só pode exigir os manuais que no ano anterior distribuiu gratuitamente, 

no ano letivo em que a medida da gratuitidade passa a abranger determinado ano de escolaridade, todos os alunos desse ano de escolaridade recebem manuais novos.   
  

Artigo 8.º 

Recolha e Triagem 

 

1. A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame.  

 

2. Os manuais devem ser recolhidos e triados pelas escolas entre o final do ano letivo e o dia 28 de junho, exceto para os anos em que haja exame. Nestes casos, os manuais 

devem ser entregues três dias após a realização do exame.  

 

3. O Agrupamento fica obrigado a cumprir os seguintes prazos, de acordo com  o estipulado pela legislação em vigor à data.  

 

a) Os Serviços Administrativos ficam obrigados a entregar ao professor titular de turma / diretor de turma a relação de manuais escolares entregues / resgatados no 

início do ano letivo a cada aluno.  

 

b) Período de recolha, triagem e avaliação do estado de conservação, tendo em vista a reutilização dos manuais de todas as disciplinas que não estão sujeitas a exame.  

 

c) Prazos:  

i. 1.º CEB:  

 Os docentes titulares de turma recolhem os manuais e emitem a declaração de devolução ao encarregado de educação.  

 Completar o circuito da reutilização dos manuais e inserir os respetivos dados na plataforma MEGA;  

 

ii. 2.º e 3.ºCEB:  

 Os diretores de turma recolhem os manuais e emitem a declaração de devolução ao encarregado de educação.  
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 Completar o circuito da reutilização dos manuais de todas as disciplinas que não estão sujeitas às Provas Finais de Ciclo e inserir os respetivos dados na 

plataforma MEGA;  

Único: O professor titular de turma / diretor de turma deve entregar as declarações de devolução nos Serviços Administrativos até final do mês de junho, do ano letivo 

respetivo.  

 

4. No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, o AEPAL emite a correspondente declaração comprovativa (Minuta de Declaração III).  

 

5. O dever de restituição é do encarregado de educação.  

 

6. Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão.  

 

7. Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem. Cabe à escola avaliar/analisar e decidir quais os manuais que estão em 

condições de serem reutilizados.  

 

8. Caso os encarregados de educação manifestem intenção de ficar com o manual, devem proceder ao pagamento do respetivo valor de capa nos Serviços Administrativos do 

AEPAL. Em alternativa, podem entregar a título devolutivo, o mesmo manual em estado novo.  

 

9. Caso haja lugar ao pagamento por mau estado de conservação, devem os encarregados de educação proceder ao pagamento nos Serviços Administrativos, que emitem 

declaração de recebimento.  

 
Artigo 9º 

Avaliação do Estado dos Manuais 

 

1. Avaliação do estado dos manuais visa a sua reutilização prosseguindo princípios de sustentabilidade financeira e ecológica. A seleção dos manuais deve ter em conta os 

seguintes critérios:  

 

a) Número de utilizações anteriores;  

 

b) Idade dos alunos e ano de escolaridade;  

 

c) Existência de espaços em branco para preenchimento;  

 

d) Deterioração inerente ao uso normal do manual, de acordo com uma utilização prudente e adequada, ou, pelo contrário, verificação de danos anormais que não 

decorram do uso normal;  

 

e) Outras circunstâncias a avaliar pela Comissão de Avaliação.  
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2. Os manuais recolhidos são submetidos à verificação quanto ao estado de conservação tendo em vista a sua reutilização, até um total de três reutilizações, pelas comissões 

de avaliação constituídas para o efeito e nos termos a seguir indicados:  

 

a) No 1º ciclo os docentes organizam-se em grupo por ano de escolaridade;  

 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos a comissão de avaliação é constituída por equipa a designar pelo diretor.  

 

3. As Comissões de Avaliação terão o apoio logístico de assistentes administrativas e operacionais, destacadas para o efeito pela direção.  

 

4. As Comissões procedem à verificação do estado de uso dos manuais por disciplina indicando num quadro síntese o número de manuais analisados, classificando-os de 

acordo com o seu estado de conservação, bom, razoável ou mau. No referido quadro deverá constar o número de manuais reutilizáveis e não reutilizáveis, indicando a 

respetiva justificação. A síntese é entregue nos Serviços Administrativos para inserção na plataforma MEGA.  

 

5. Os manuais escolares que estiverem prontos para reutilização são entregues pelo docente titular de turma / diretores de turma nos Serviços Administrativos. Os manuais que 

não sejam passíveis de reutilização serão destinados ao uso que o AEPAL entenda, podendo, designadamente, ser enviados para reciclagem.  

 

Artigo 10º 

Disposições finais 
 

1. Recomenda-se que, sempre que seja possível, os manuais a reutilizar possam ser utilizados em todo o agrupamento, não ficando acometidos apenas a uma escola específica.  

 

2. O local de armazenamento dos manuais para reutilização será na Escola Básica Prof. Arménio Lança, escola sede do Agrupamento.  

 

3. O AEPAL, no âmbito da sua autonomia, reserva, de entre o número de manuais reutilizados em bom estado de utilização, um número suficiente de manuais para a 

constituição de uma bolsa de manuais nas bibliotecas escolares.  

 

4. Pode ainda a escola recolher outros manuais voluntariamente cedidos pelos encarregados de educação.  

 

5. Este regulamento aplica-se a todos os alunos do ensino básico que aderiram à cedência gratuita.  

 

 

 

Emitido parecer favorável na reunião do Conselho Pedagógico de 17 de julho de 2019. 

 

O Diretor 

 

___________________________ 
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- Jorge Manuel Viegas Palma - 

Regimento do Centro de Apoio à Aprendizagem-CAA 

 

Introdução 

Na sequência do Artigo 13º do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, procedeu-se à elaboração do presente regimento, em conformidade com o regulamento 
interno da escola. 
 

CAPÍTULO I 

IDENTIFICAÇÃO, OBJETIVO E COMPOSIÇÃO DO CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM 
Artigo 1.º 

Identificação 

1 - O presente regimento regula a atividade do Centro de Apoio de Apoio à Aprendizagem (CAA) e aplica-se a todos os alunos do Agrupamento de Escolas Prof. 
Arménio Lança.  
 

Artigo 2.º 

Objetivo 

1. O presente regimento define os objetivos gerais, os específicos e o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), constituindo-se como uma 
estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências do Agrupamento.  

2. A ação educativa promovida pelo Centro de Apoio à Aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os 
agentes educativos, nomeadamente os docentes de educação especial, como dinamizadores, articuladores e especialistas.  

3. O Centro de Apoio à Aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no contínuo de respostas educativas disponibilizadas pela escola.  

4. Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do 
artigo 10.º do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, é garantida, no Centro de Apoio à Aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em 
sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista à sua inclusão. 
 

Artigo 3.º 
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Objetivos gerais 

1 - O Centro de Apoio à Aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos gerais:  

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da diversificação de estratégias de 
acesso ao currículo;  

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-  
-escolar;  

c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.  
 

Artigo 4.º 

Objetivos específicos 

1. Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à Aprendizagem:  

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;  
b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;  
c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes do currículo;  
d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto 

escolar;  
e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da aprendizagem;  
f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.  

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAA 
Artigo 5.º 

Organização e Funcionamento 

1 - O Centro de Apoio à Aprendizagem do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança situa-se na sede, na Escola Básica Prof. Arménio Lança, no 1º andar do Bloco 
B, com respostas complementares em todas as escolas básicas do agrupamento, através da deslocação de recursos humanos sempre que necessário. 

2 - Os espaços físicos destinados ao CAA serão organizados por zonas, definidas em função do tipo de trabalho, do tipo de recursos e, eventualmente, das áreas 
científicas, onde será possível atender a pequenos grupos ou a alunos individualmente.  
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3 - Qualquer aluno poderá utilizar o espaço para procurar apoio e orientação, mas será dada prioridade aos alunos integrados no Decreto-Lei N.º 54/2018 de 6 de 
julho cujo relatório técnico-pedagógico assim o refira.  

4 - O espaço funcionará, sempre que possível, com um horário consonântico com o horário em que decorrem as atividades letivas.  

5 - Para o desenvolvimento dos objetivos do CAA serão utilizadas metodologias pedagógicas diversificadas centradas nos interesses particulares de cada aluno.  

6 - O CAA será coordenado e monitorizado pela EMAEI. Esta ficará responsável por promover a organização e operacionalização das diferentes áreas pedagógicas e 
disciplinares.  

7 - Procurar-se-á que o aluno seja cada vez mais autónomo e capaz de gerir o seu processo de aprendizagem, pelo que o CAA procurará desenvolver um conjunto de 
recursos e materiais pedagógicos de aprendizagem diversificados, elaborados ao longo do tempo e organizados pelos professores.  

8 - Os materiais ficarão à disposição de todos os alunos. 

9 - Os alunos poderão ser orientados por professores e/ou assistentes operacionais, especialmente nos momentos em que é necessário apoiar na realização de 
pesquisas, elaboração de trabalhos diversificados, leitura de testes.  

10 - O CAA pretende expandir a sua ação e orientar os alunos para as outras zonas de intervenção escolar sempre que for necessário e possível. 
 
 

Artigo 6.º 

Recursos de apoio à inclusão  

1 - Os recursos humanos afetos ao CAA serão definidos, no início de cada ano letivo, pelo Diretor do Agrupamento, podendo ser disponibilizados docentes 
dinamizadores, articuladores e especialistas - educação especial, docentes de várias disciplinas, técnicos especializados e o apoio de assistentes operacionais, 
quando possível. 

2 - Poderão ser disponibilizados os seguintes recursos materiais envolvendo várias disciplinas: audiovisuais, recursos tecnológicos (computadores, tablets, …), 
dossiês temáticos, manuais escolares, enciclopédias, guiões de estudo, resumos, fichas de trabalho com as respetivas soluções, apresentações em PowerPoint, etc.  
3 – No âmbito da mobilização das Medidas de Suporte à Aprendizagem, a EMAEI deverá definir o tipo de apoio a prestar (educação especial e/ou apoio educativo) 
no CAA.  
 
4 - No final de cada período e no ano letivo, a equipa de coordenação fará um trabalho de análise de todo o trabalho desenvolvido e apresentará ao Conselho 
Pedagógico e ao Conselho Geral um relatório final.  
 

Artigo 7.º 

Registo de atividade 
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1 - Todos os docentes que desenvolverem atividades no CAA deverão registar de forma sintética a sua atividade. Caso o professor não compareça deverá proceder 
conforme os normativos no que se referem a ausências ao serviço/faltas.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Artigo 8.º 

1 - O Regimento do CAA, depois de aprovado em Conselho Pedagógico, será anexado ao Regulamento Interno, dado a conhecer à comunidade educativa e 
divulgado na página do agrupamento.  

2 - Em caso de dúvidas, omissões ou decisões não contempladas neste regimento, proceder-se-á em conformidade com as normas definidas no Regulamento 
Interno e de acordo com a lei vigente. 

Alvalade do Sado, 6 de setembro de 2019 

A Coordenadora da EMAEI 

_____________________ 

(Ana Margarida Castro) 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

________________________ 

 (Jorge Manuel Viegas Palma) 

 

Anexo V – Regimentos das Estruturas Educativas 

Conselho Geral 

Artigo 1.º 
Definição 

 
1.  O Conselho Geral é o órgão de participação e representação da Comunidade Educativa, nos termos e para os efeitos do artigo 48.º, da LBSE. 
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2.  O Conselho Geral é responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento ao abrigo das disposições consagradas no Decreto-Lei n.° 75/2008, 
com as alterações constantes no Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
 

Artigo 2.º 
Composição 

 
1.  A composição do Conselho Geral obedece ao definido no artigo 24.° do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança. É constituído por 15 
Conselheiros, distribuídos pelos seguintes corpos: 
 

a)  Cinco representantes do pessoal docente; 
b)  Dois representantes do pessoal não docente; 
c)  Três representantes dos pais e encarregados de educação; 
d)  Dois representantes da autarquia; 
e)   Três representantes da comunidade local. 

 
2.  O Diretor do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 
 

Artigo 3.º 
Eleição e designação dos Conselheiros 

 
1.  Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral são eleitos separadamente pelos respetivos corpos. 
 
2.  Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia geral de pais e encarregados de educação do Agrupamento, sob proposta das 

respetivas organizações representativas. Na falta de organização representativa a designação far‐se‐á por eleição dos três representantes mais votados, acrescida de igual 
número de suplentes, em reunião convocada para o efeito pelo diretor. 
 
3.  Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, podendo esta delegar competências nas Juntas de Freguesia. 
 
4.  Os representantes da comunidade local são cooptados pelos demais membros na reunião de tomada de posse dos restantes corpos. 
 

Artigo 4.º 
Incompatibilidade 

 
1. Não é permitido o desempenho simultâneo de mais de um cargo ou função, sempre que daí resulte a designação da mesma pessoa em mais de um órgão de 
administração e gestão do Agrupamento. 
 

Artigo 5.o 
Competências do Conselho Geral 

 
1. Ao Conselho Geral compete: 
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a)  Eleger o respetivo presidente de entre os seus membros; 
b)  Eleger o Diretor, nos termos da legislação em vigor e do regulamento interno. 
c)  Aprovar o projeto educativo do Agrupamento, acompanhar e avaliar a sua execução; 
d)  Aprovar o regulamento interno do Agrupamento; 
e)  Aprovar os planos anuais e plurianuais de atividades do Agrupamento; 
f)   Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades do Agrupamento; 
g)  Aprovar as propostas de contratos de autonomia, 
h)  Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
i)   Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no domínio da ação social escolar; 
j)   Aprovar o relatório de contas de gerência; 
k)  Aprovar o mapa de férias do Diretor; 
l)   Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 
m) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 
n)  Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 
o)  Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 
p)  Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. 
q)  Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento do plano anual de atividades; 
r)   Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do Diretor; 
s)   Decidir os recursos que lhe são dirigidos. 

 
Artigo 6.º 

Competências da Presidente 
 

Compete à Presidente do Conselho Geral: 
 
1 - Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias, nos termos do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, e do Regulamento 
interno. 
 
2 - Presidir às sessões, dirigir os trabalhos, declarar a sua abertura, suspensão e encerramento. 
 
3 - Admitir ou rejeitar as propostas, reclamações e requerimentos, verificando a sua legalidade, bem como a de todos os atos dos membros do Conselho Geral, sem prejuízo 
do direito de recurso. 
 
4 - Pôr à consideração, discussão e votação todas as propostas e requerimentos que forem admitidos. 
 
5 - Dar conhecimento de todas as informações, comunicações, projetos e reclamações, pertinentes para o bom funcionamento do órgão e cumprimento das suas funções. 
 
6 - Assegurar a publicitação das deliberações aprovadas pelo Conselho Geral. 
 
7 - Dirigir grupos de trabalho para cumprimento das competências do Conselho Geral. 
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8 - Receber qualquer pedido de renúncia de mandato dos membros do Conselho Geral que deverá registar em ata. 
 
9 - Desencadear e acompanhar o processo eleitoral do Diretor de acordo com os artigos 21º ao 23º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril e alterações ao anterior, 
obrigadas pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 
 
10 - Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por lei. 
 

Artigo 7.º 
Deveres dos membros do Conselho Geral 

 
1.  Comparecer, de forma assídua e pontual, às sessões e reuniões do Conselho Geral, participando de forma ativa nos trabalhos 
 
2.  Desempenhar as funções inerentes ao cargo para o qual foram eleitos ou designadas 
 
3.  Contribuir, com a sua diligência, para o prestígio e eficácia do Conselho Geral. 
 
4.  Participar nas votações. 
 
5.  Manter contactos com a comunidade escolar. 
 

Artigo 8.o 
Direitos dos membros do Conselho Geral 

 
1.     Participar nas discussões e votações. 
 
2.     Apresentar requerimentos, propostas e moções. 
 
3.     Apresentar reclamações, propostas e contrapropostas. 
 
4.     Apresentar votos de pesar ou de congratulações por factos relevantes na vida escolar. 
 
5.     Formular ao Diretor do Agrupamento as perguntas e pedidos de esclarecimento sobre quaisquer atos da responsabilidade do órgão de gestão, das respetivas 
estruturas educativas ou serviços. 
 
6.     Propor alterações ao Regimento. 
 
7.     Efetuar declarações de voto. 
 
8.     Propor votação secreta. 
 



79 

 

 79 

9.     Propor a constituição de comissões de trabalho, sempre que venham a ser necessárias, tendo em consideração as competências deste Conselho Geral. 
 
10.  Propor, no âmbito da competência fiscalizadora que lhe cabe, a realização de diligências para tal julgadas indispensáveis, mesmo as conducentes a inquéritos à 
atuação dos órgãos ou serviços da Escola. 
 
11.  Solicitar ao Diretor os elementos, informações, esclarecimentos e documentos considerados pertinentes para o exercício do seu mandato, devendo o Diretor dar 
resposta aos mesmos no prazo máximo de 10 dias úteis. 
 
12.  Exercer os demais direitos que lhe sejam conferidos pela legislação em vigor. 
 
13.  A presidente do Conselho Geral, caso seja docente, tem uma redução na sua componente não letiva de 4 tempos letivos, 2 dos quais oriundos do crédito de horas do 
Agrupamento, sem prejuízo no disposto em lei específica; os restantes docentes têm 2 tempos de redução na sua componente não letiva; os representantes do pessoal 
docente terão o correspondente do período de presença nas reuniões na sua bolsa de horas. 
 

Artigo 9.o 
Funcionamento 

 
1.  O Conselho Geral pode constituir, no seu seio, as comissões que considerar pertinentes, para os efeitos previstos na lei e outros que entenda por conveniente, de forma 
a garantir o cumprimento das suas competências. 
 
2.  O Conselho Geral funciona em: 
 

a)    Plenário; 
b)    Comissão Permanente; 
c)    Comissões especializadas e de acompanhamento. 

 
3.  A Comissão Permanente constitui-se como uma fração do Conselho Geral, sendo respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. Nela são 
delegadas as competências de acompanhamento da atividade do Agrupamento. 
 
4.  As comissões especializadas e de acompanhamento apreciarão os assuntos, objeto da sua constituição, apresentando relatórios dentro dos prazos estipulados pelo 
Conselho Geral ou pela sua Presidente. 
 
5.  O Plenário pode autorizar a presença de outros elementos da comunidade para prestar esclarecimentos, desde que obtenha parecer favorável de dois terços dos 
conselheiros presentes. A presença desses elementos na reunião só pode ocorrer no período relativo à prestação de informações. 
 

Artigo 10.o 
Reuniões do Conselho Geral 

 
1. O Conselho Geral reúne: 
 

a)  ordinariamente, uma vez por trimestre; 
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b)  extraordinariamente, por decisão da sua Presidente, a requerimento de um terço dos seus membros ou por solicitação do Diretor. 
 
2. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação de todos os seus membros. 
 
3. As reuniões terão início à hora marcada na convocatória, após verificado o quórum (50% mais um). Caso este não se verifique, após uma tolerância de trinta minutos, far-
se-á uma segunda convocatória e o órgão reunirá validamente com os elementos presentes. 

 
Artigo 11.o 

Convocatória 
 
1.  As convocatórias das reuniões do Conselho Geral são feitas pela Presidente, por correio eletrónico e afixação nos locais habituais, com uma antecedência mínima de: 
 

a)   5 dias, para as reuniões ordinárias; 
b)   48 horas, para as reuniões extraordinárias. 

 
2.  Das convocatórias constarão, obrigatoriamente: 
 

a)  Dia, hora e local da reunião; 
b)  Ordem de trabalhos. 

 
3.  Aos membros do Conselho Geral devem ser facultados com antecedência, os documentos relativos à ordem de trabalhos nas reuniões ordinárias. 
 

Artigo 12.º  
Ordem de Trabalhos  

 
1.  A ordem de trabalhos das reuniões plenárias é definida por iniciativa da Presidente. 
 
2.  Nos casos em que a reunião lhe seja requerida, serão os requerentes a indicar a ordem de trabalhos, podendo a Presidente aditar-lhe os pontos que entenda 
necessários. 
 
3.  No início das reuniões ordinárias, qualquer um dos membros pode solicitar a inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos, desde que o assunto seja da 
competência do Conselho Geral, e reconhecida por maioria de dois terços a urgência de deliberação. 
 

Artigo 13.º  
Secretariado  

 
1.  O secretariado do Plenário será assegurado por um secretário permanente e um subsecretário de entre os membros que compõem este órgão. 
 
2.  Compete ao secretário ou ao subsecretário coadjuvar a Presidente, designadamente: 
 

a)  Conferir as presenças e registar as faltas dos membros do Conselho, em folha criada para o efeito; 



81 

 

 81 

b)  Verificar a existência de quórum necessário para as deliberações; 
c)  Elaborar a ata de cada reunião. 

 
Artigo 14.º  

Duração dos mandatos 
 
1.  O mandato dos membros do Conselho inicia-se com a primeira reunião do Conselho Geral e tem a duração, de quatro anos, exceto dos representantes dos pais e 
encarregados de educação, que têm a duração de dois anos. 
 
2.  Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 
 
3.  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, respeitando a legislação em vigor. 
 

Artigo 15.º 
Perda de mandato 

 
1.  A perda de mandato verifica-se quando, após a eleição, o seu titular seja colocado em situação que o torne inelegível. 
 
2.  A perda de mandato também se aplica aos membros que faltarem a três reuniões consecutivas ou interpoladas sem apresentarem justificação. 
 
3.  Compete ao plenário do Conselho Geral declarar a perda de mandato dos seus membros, nos casos previstos no número anterior. 
 

Artigo 16.º  
Renúncia 

 
1.  Os membros do Conselho Geral podem renunciar ao mandato, por motivo relevante, mediante comunicação escrita dirigida à Presidente. 
 
2.  O renunciante é substituído nos termos do artigo 14.° deste Regimento. 

Artigo 17.º 
Deliberações 

 
1.  As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos dos membros presentes, exceto quando se verifique disposição legal em contrário. 
 
2.  As abstenções não contam para o apuramento da maioria. 
 
3.  Em caso de empate, se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto, deve- se repetir a votação até se obter a maioria. 
 
4.  Em caso de empate, nos restantes escrutínios, a Presidente tem direito a voto de qualidade. 
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Artigo 18.º 
Votações 

 
1.  Salvo impedimento previsto na Lei, todos os membros devem votar nas reuniões em que estejam presentes, sem prejuízo do direito de abstenção. 
 
2.  As votações realizam-se por escrutínio secreto sempre que: 
 

a)  se realizem eleições; 
b)  estejam em causa pareceres sobre atitudes e comportamentos; 
c)  o Conselho Geral assim o delibere. 

 
3.  Nas outras situações, a votação faz-se de “braço no ar”. 
 
4.  As declarações de voto são apresentadas pelo seu autor, por escrito. 

 
Artigo 19.º 

Atas 
 
1.  Das reuniões do plenário serão lavradas atas, que conterão o essencial de tudo o que de relevante nelas tenha ocorrido. 
 
2.  As atas serão objeto de apreciação pelo envio antecipado aos membros deste órgão para aprovação no início da reunião subsequente, por parte dos membros que 
tenham estado presentes. 
 
3.  As atas, bem como toda a documentação necessária ao desempenho das competências do Conselho Geral, serão arquivadas num dossiê que estará à disposição dos 
membros deste órgão. 
 
4.  Da ata será extraído um resumo que será divulgado junto dos diferentes corpos da comunidade escolar, pelos meios que os respetivos representantes considerarem 
adequados. 
 
5.  Atendendo aos critérios de transparência que norteiam este órgão, as atas-resumo das reuniões ordinárias são publicadas na sala de professores. 
 
6.  Das atas, poderão ser tiradas fotocópias autenticadas que substituirão as certidões, quando solicitadas por algum membro do Conselho. 
 
 

Artigo 20.º 
Período de Vigência 

 
1.  O presente regimento entra em vigor após a aprovação pelo Conselho Geral, em reunião convocada para o efeito, e tem um período de vigência do quadriénio 
2017/2021. 
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Artigo 21.º 
Disposições finais 

 
1.  Qualquer omissão a este Regimento rege-se por toda a legislação aplicável, nomeadamente o Código de Procedimento Administrativo. 
 
2.  Qualquer alteração a este Regimento será validada se aprovada por dois terços dos seus membros. 
 
 

Aprovado em reunião do Conselho Geral em 20 de dezembro de 2017 

 

 

Conselho Pedagógico 

N o s  t e r m o s  d o  a r t i g o  3 1 º  d o  D e c r e t o - L e i  n . º  1 3 7 / 2 0 1 2 ,  d e  2  d e  j u l h o ,  q u e  a p r o v a  o  R e g i m e  d e  A u t o n o m i a ,  

A d m i n i s t r a ç ã o  e  G e s t ã o ,  o  C o n s e l h o  P e d a g ó g i c o ,  a d i a n t e  d e s i g n a d o  p o r  C P ,  é  o  ó r g ã o  q u e  a s s e g u r a  a  

c o o r d e n a ç ã o  e  o r i e n t a ç ã o  d a  v i d a  e d u c a t i v a  d o s  A g r u p a m e n t o ,  n o m e a d a m e n t e  n o s  d o m í n i o s  p e d a g ó g i c o -

d i d á t i c o ,  d e  o r i e n t a ç ã o  e  a c o m p a n h a m e n t o  d o s  a l u n o s  e  d a  f o r m a ç ã o  i n i c i a l  e  c o n t í n u a  d o  p e s s o a l  d o c e n t e  e  

n ã o  d o c e n t e .    

Artigo 1.º 

Competências 

1 - Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento interno, ao conselho pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo diretor ao conselho geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos plurianual e de atividades e emitir parecer sobre os respetivos 

projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos 

alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas 

programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos educativos e das modalidades 

especiais de educação escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 



84 

 

 84 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do agrupamento de escolas, em articulação com 

instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 

m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e 

orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens; 

n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do pessoal docente. 

Art.º 2º 

Funcionamento 

1. O CP reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento 

de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do conselho geral ou do diretor o justifique. 

2. Nas reuniões plenárias ou de secções especializadas, designadamente quando a ordem de trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), 

j) e k) do Decreto-Lei. do artigo anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do CP, representantes do pessoal não docente, dos pais e 

encarregados de educação e dos alunos. 

3. O CP reúne ordinariamente uma vez por mês, (art.º 34.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho). 

4. Preside à reunião, o Diretor do Agrupamento de Escolas. 

5. As convocatórias das reuniões são afixadas no placard da sala de professores da escola sede e enviadas por email para os coordenadores do Pré-Escolar e 1º 

Ciclo, com 48 horas de antecedência. 

6. As reuniões têm a duração de três horas. 

7. A continuidade para além deste limite temporal, só é possível com a concordância de todos os presentes. 

8. Após o início da reunião, estabelece-se uma tolerância de 15 minutos de atraso, após os quais será marcada falta, correspondente a dois tempos letivos. 

9. As reuniões são secretariadas de acordo com a ordem de assinatura na folha de rosto de presenças. 

Art.º 3º 

Mandatos 

1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico tem a duração do mandato do diretor, (4 anos). 

2. Os Coordenadores de Departamentos com assento no CP, são eleitos pelos docentes dos respetivos departamentos. 

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

Art.º 4º 
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Secções do Conselho Pedagógico  

1. Nas primeiras reuniões do Conselho Pedagógico serão constituídas secções, de entre os membros docentes, para tratamento de assuntos específicos, alguns 

dos quais serão posteriormente debatidos. 

2. O CP pode reunir por secções, sempre que convocado pelo respetivo presidente. 

3. Entre outras, serão criadas as secções: formação; promoção do sucesso escolar; comportamentos disruptivos e avaliação interna. 

4. Podem ser criadas secções de trabalho, com outros docentes do agrupamento, que não tenham assento no CP, para rentabilização do trabalho, mas sendo 

orientados por um professor pertencente a este órgão. 

5. Cada secção elabora propostas que terão de ser posteriormente aprovadas em plenário. 

6. Cabe a cada secção elaborar o respetivo relatório no final de cada ano letivo. 

Art.º 5º 

Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico - SADD 

1. O processo de avaliação de docentes é aplicado pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico – SADD, nos termos do 

Decreto-Regulamentar 26/2012, de 21 de fevereiro (legislação em vigor). 

2. A secção de avaliação do desempenho docente do CP é constituída pelo diretor que preside e por quatro docentes eleitos de entre os membros do conselho, 

de acordo com o previsto no Decreto-Regulamentar referido no ponto anterior. 

3. De acordo com o previsto no Decreto-Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, compete à SADD: 

a) Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração, designadamente, o projeto educativo do agrupamento e o serviço distribuído 

ao docente; 

b) Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

c) Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas dimensões previstas no 

artigo 4.º; 

d) Acompanhar e avaliar todo o processo; 

e) Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação das percentagens de diferenciação dos 

desempenhos; 

f) Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final; 

g) Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 do artigo 23.º, sob proposta do avaliador. 

4. A Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico terá regimento próprio. 

Art.º 6º 

Secção de Formação 



86 

 

 86 

1. Esta Secção tem como função, assegurar a formação para o pessoal docente e não docente. 

2. É composta pelo Presidente do Conselho Pedagógico a por mais dois elementos do referido órgão. 

3. Compete a esta secção, sob a forma de proposta, apresentar propostas de formação e acompanhar o processo de divulgação das mesmas. 

Art.º 7º 

Secção de Promoção do Sucesso Escolar 

1. Esta Secção tem como função, promover o Sucesso Escolar no Agrupamento, tendo em conta o seguinte: 

a) o Projeto Educativo; 

b) o Portefólio com os Resultados Escolares da Avaliação Sumativa Interna e Externa elaborado pelo Observatório de Qualidade Escolar; 

c) o Diagnóstico Organizacional do Relatório de Autoavaliação da Comissão de Autoavaliação; 

d) o Plano de Melhorias emitido pela comissão referida na alínea anterior. 

Art.º 8º 

Secção de Comportamentos Disruptivos 

1. Compete a esta Secção promover as diligências necessárias que possam contribuir para a redução de comportamentos disruptivos por parte de alunos do 

agrupamento, tendo em conta o Projeto Educativo, o Diagnóstico Organizacional do Relatório de Autoavaliação e o respetivo Plano de Melhorias.  

2. A secção deverá ainda ter em conta o seguinte: 

a) os comportamentos disruptivos são considerados como uma transgressão das normas escolares, prejudicando as condições de aprendizagem, tanto do 

próprio aluno, como de outros alunos tanto na sala de aula ou fora dela; 

b) são comportamentos que incluem a indisciplina e o desvio às regras do trabalho escolar, prejudicando o ambiente de ensino e as relações 

interpessoais, quer entre pares, quer perante as figuras de autoridade; 

c) estes comportamentos podem ocorrer quando os alunos se sentem frustrados, quando têm dificuldade em lidar com a autoridade, quando têm 

dificuldade em cumprir regras ou quando procuram a atenção do adulto ou dos colegas ou amigos. 

3. A secção deverá fazer o acompanhamento de todos os procedimentos em articulação com os Diretores de Turma e o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

– GAAF. 

4. Deverão solicitar a colaboração ativa dos pais/encarregados de educação e também da respetiva Associação. 

Artigo 9.º  

Secção de Avaliação Interna do Agrupamento 

1. O processo de autoavaliação impõe um planeamento adequado de toda a atividade do agrupamento, através de processos de melhoria contínua ao ritmo 

possível do agrupamento e em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do respetivo processo. 
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2. O processo de avaliação interna é aplicado pelo Observatório de Qualidade Escolar, constituída por sete elementos: seis docentes e a coordenadora dos 

Assistentes Operacionais.  

3. Compete ao OQE: 

a) Definir as estratégias a seguir para a implementação da Metodologia CAF; 

b) Elaborar o Documento Orientador (Plano de Ação), o Cronograma e o Plano de Comunicação do Processo; 

c) Elaborar os indicadores dos questionários a aplicar ao Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Alunos, Pais/Encarregados de Educação e Parceiros; 

d) Realizar sessões de sensibilização ao Pessoal Docente e Pessoal Não Docente sobre os objetivos a alcançar, a metodologia a seguir, a importância da 

participação responsável de todos os intervenientes e o preenchimento dos questionários; 

e) Apurar os resultados dos questionários; 

f) Preencher as Grelhas de Autoavaliação em que cada indicador dos critérios da CAF é pontuado com base em evidências; 

g) Elaborar o Diagnóstico Organizacional do Agrupamento – Relatório de Autoavaliação e Plano de Melhoria -, com base nos questionários recolhidos, 

nas entrevistas e Grelhas de Autoavaliação; 

h) Reunir, trimestralmente, para analisar os resultados da avaliação interna realizada e das ações de melhoria a implementar; 

i) Apresentar à Direção o Relatório de Autoavaliação, Plano de Melhoria e Portefólio elaborado pelo Observatório de Qualidade Escolar; 

j) Proceder à apresentação de todo o processo de avaliação interna ao Conselho Pedagógico; 

k) Proceder à divulgação, a toda a Comunidade Educativa, dos documentos elaborados após a aprovação do Conselho Geral; 

l) Acompanhar a implementação do Plano de Melhoria. 

4. Elaborar, rever e avaliar o Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo e Planos de Melhoria 

5. Compete ao Observatório de Qualidade Escolar, elaborar um Portefólio com os Resultados Escolares da Avaliação Sumativa Interna/Externa por ano letivo, 

dotando o agrupamento de uma ferramenta de elevado potencial para orientar o olhar autocrítico, promover o desenvolvimento reflexivo dos e entre os atores 

educativos, criar condições de estabilidade dinâmica e de progressivo desenvolvimento da autonomia, contribuindo para a edificação de uma sólida identidade 

do agrupamento. 

6. Objetivos fundamentais: 

          a) Otimizar a intervenção pedagógica dos Departamentos Curriculares, nomeadamente, na delineação de estratégias e planos de ação decisivos para a 

articulação/sequencialidade das aprendizagens relevantes interciclos de ensino/anos de escolaridade; 

         b) Estimular a formas cooperativas de trabalho dos docentes, no seio das várias estruturas intermédias pedagógicas, cruzando estratégias de 

atuação/intervenção e boas práticas, constrangimentos sentidos e experimentados, alcance das evoluções, respeitando as especificidades das disciplinas; 

         c) Promover a articulação entre os diferentes documentos estratégicos do Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado; 

        d) Reunir evidências fundamentadas sobre os progressos obtidos pelos alunos. 

7. A seleção de marcadores do Portefólio obedece aos seguintes propósitos da avaliação e da formação: 
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            a) Evolução da taxa de sucesso/insucesso e da qualidade do sucesso (média) por área disciplinar e áreas curriculares não disciplinares (comparação 1º, 

2º e 3º períodos) nos três ciclos de ensino; 

           b) Evolução das Taxas de Retenção/Sucesso: Global (ciclo/ano de escolaridade/turma) e por disciplina; 

           c) Aplicação das medidas previstas no Despacho Normativo 50/2005, de 9 de novembro (apoios pedagógicos; planos de desenvolvimento, 

acompanhamento e de recuperação); 

          d) Avaliação dos alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro;  

          e) Avaliação externa. 

Artigo 10.º  

Revisão 

1. O presente regimento pode ser revisto quando for tal considerado necessário, por iniciativa de qualquer dos seus membros. 

2. A proposta de revisão, integrando o articulado das alterações pretendidas, deve ser entregue a cada um dos membros do Conselho pedagógico.  

3. As revisões a este regimento são aprovadas por maioria relativa dos membros do Conselho Pedagógico. 

Artigo 11.º 

Entrada em vigor 

1 - O presente regimento bem como as alterações que o mesmo possa sofrer, entram em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação em Conselho Pedagógico. 

Artigo 12.º 

Omissões  

1 - Em tudo o que não esteja previsto no presente regimento, aplicar-se-ão as disposições legais em vigor, nomeadamente o Código do Procedimento 

Administrativo. 

Revisto e aprovado pelo Conselho Pedagógico em 18 de outubro de 2017 

 

 

Departamentos Curriculares: 

Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 

 
CAPÍTULO I 

1.1– Introdução 
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O presente documento foi elaborado e aprovado tendo em atenção a legislação em vigor sobre o regime de Autonomia, Administração e Gestão 

dos Estabelecimentos de Ensino (Decreto-lei nº 75 / 2008, de 22 de abril, Decº. Reg. nº 12/2000, de 29 de Agosto, e ainda a Lei nº 3 / 2008 de 

18 de Janeiro, Despacho n.º 19117/2008 e Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007. 

Em situações omissas aplicar-se-ão as disposições legais. 

     1.2– Constituição 

O Departamento da Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas Profº Arménio Lança é constituído por todos os docentes da Educação 

Pré- Escolar em exercício de funções neste Agrupamento, distribuídos da seguinte forma: 

Docentes Estabelecimento de Ensino 

Ana Paula dos Santos F. L. Paulo  Coordenadora do Departamento 

J.I. de Alvalade  

Evangelina Maria S. Jordão  J.I. de Ermidas-Sado Turma A 

Maria Palmira Nobre Vitorino J.I. de Ermidas- Sado Turma B 

Ana Paula Pinto J.I. S. Domingos Turma A 

 J.I. Vale de Água Turma A 

 

 1.3– Competências do Departamento 

 Elaborar e atualizar o Regimento Interno do Departamento 

 Propor turmas de acordo com a legislação em vigor. 

 Refletir e avaliar os vários projetos e a prática educativa desenvolvida. 

 Coadjuvar com o Coordenador de Departamento no preenchimento de documentos relativos ao Departamento.  

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/pescolar/Documents/circular17_DSDC_DEPEB_2007.pdf
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 Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola, a adoção de metodologias específicas 

destinadas ao desenvolvimento de competências das crianças; 

 Assegurar a uniformização de procedimentos nos domínios pedagógico e de observação/ avaliação das crianças; 

 Identificar a necessidade de formação dos docentes e propor as respetivas ações; 

 Articular com a Direção nas reuniões de Departamento 

1.4 – Coordenação 

O art.º 43 do decreto-lei nº 75 / 2008 determina que os departamentos curriculares são coordenados por professores titulares, designados 

pelo diretor. 

Relativamente à Coordenação de Departamento, de acordo com o despacho exarado pelo Gabinete do Secretário de Estado de Educação 

relativo ao desempenho de cargos de coordenação, esta deve ser assegurada por um docente provido na categoria de Educador de Infância. 

Foram nomeadas pelo Diretor, três Educadoras de Infância, sendo a mais votada a eleita para assumir o cargo. 

       1.5– Competências do Coordenador 

             Ao Coordenador compete: 

 Representar o Departamento. 

 Coordenar as atividades do Departamento, em articulação com o Conselho Pedagógico do Agrupamento. 

 Cumprir e fazer cumprir as decisões da Direção e exercer as competências que por este lhe forem delegadas. 

 Veicular as informações respeitantes ao Departamento. 

 Convocar e presidir às reuniões de Departamento. 

  Fazer a supervisão pedagógica e intervir na avaliação do desempenho dos restantes docentes. 

 Incentivar a participação dos pais, encarregados de educação e da autarquia nas atividades educativas do Departamento. 

 Promover a cooperação entre os docentes que integram o Departamento e a articulação deste com o Departamento do 1º Ciclo. 

 Articular com a Direção as informações / ordens de trabalho das reuniões de Departamento. 
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1.6– Mandatos 

A Coordenadora eleita em departamento tem um mandato com duração de 4 anos cessando com o mandato do Diretor, ou antecipadamente 

por decisão da mesma.  

1.7– Deveres dos Membros 

Os membros do Departamento têm o dever de: 

 Comparecer pontualmente a todas as reuniões convocadas pela Coordenadora. 

 Integrar grupos de trabalho que assegurem a elaboração dos documentos do Departamento: 

- Projetos e atividades em curso nos vários Jardins de Infância 

- Regimento Interno do Departamento 

- Instrumentos de avaliação 

 Respeitar a confidencialidade dos assuntos tratados nas reuniões. 

 Fomentar o diálogo construtivo com todos os membros do órgão. 

 Zelar para que todos os elementos da comunidade escolar respeitem as estruturas hierárquicas estabelecidas e exerçam as funções que 

lhe são atribuídas com dignidade. 

CAPÍTULO 2 

                                              ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

2.1 – Reuniões 

 O Departamento de Educação Pré- Escolar reúne, ordinariamente, na semana a seguir à da reunião do Conselho Pedagógico (de acordo 

com o calendário do Agrupamento para esse ano letivo) e, extraordinariamente, sempre que se justifique. 

 As reuniões decorrem na sede do Agrupamento de Escolas Profº Arménio Lança de Alvalade. 

 As reuniões ordinárias ocorrem uma vez, por mês, às quartas – feiras, às 16h, havendo um período de tolerância de 10 minutos, a partir 

do qual será dado início à reunião e marcada falta aos ausentes. 
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 As reuniões terão a duração máxima de 2 horas. 

 O requerimento de algum dos seus membros e aprovado pela maioria dos presentes, poderá, o período de funcionamento, ser 

prolongado, até ao limite máximo de 30 minutos. 

 Nas reuniões de departamento serão lavradas atas informatizadas, sendo admitidas declarações de voto. 

 A ata de cada reunião será lida e aprovada na reunião seguinte. 

 A aprovação da ordem de trabalhos será feita no início da reunião e a esta poderão ser introduzidos outros pontos se a maioria estiver de 

acordo. 

 As decisões do departamento serão tomadas por maioria, tendo o presidente da reunião, em caso de empate, voto de qualidade; 

 No caso de não haver quórum de funcionamento (50% +1), 10 minutos após o início da reunião, a Presidente procederá a marcação de 

nova reunião.  

 As reuniões são presididas pela Coordenadora do Departamento a quem compete abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e 

assegurar o cumprimento da Lei e a regularidade das deliberações. A Coordenadora pode ainda suspender ou encerrar antecipadamente 

as reuniões quando circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir na ata da reunião. 

 Só poderão ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem de trabalhos da reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, 

pelo menos dois terços dos membros presentes reconhecerem a urgência da deliberação imediata sobre qualquer outro assunto 

apresentado, reservando-se para tal o tempo estipulado no número anterior antes do final da reunião, findo esse tempo a reunião será 

dada por encerrada. 

 

2.2 – Convocatórias 

 As reuniões ordinárias serão convocadas pela Coordenadora com uma antecedência mínima de 48 horas.  

 A Coordenadora enviará por correio eletrónico ou por correio interno para o responsável de cada estabelecimento de ensino e para 

outros participantes na reunião, as convocatórias. 

 Nas convocatórias constará, obrigatoriamente, o dia, a hora, a sala e a ordem de trabalhos. 
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 A ordem de trabalhos poderá incluir assuntos que sejam indicados e apresentados por escrito, por qualquer membro deste órgão com 

uma antecedência mínima de cinco dias úteis à data da reunião. 

2.3 – Atas das Reuniões 

 Das reuniões serão lavradas atas que deverão ser o resumo fiel de tudo o que nelas ocorrer, indicando, designadamente, a data, a hora 

e o local da reunião, os membros presentes, os convidados, os assuntos tratados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das 

respetivas votações.  

 As atas das reuniões são secretariadas rotativamente, entre os vários membros do Departamento, seguindo a ordem alfabética, estando 

a Coordenadora dispensada desta função. 

 As atas são elaboradas em suporte informático e as assinaturas em impresso próprio e entregues pelo secretário à Coordenadora que as 

fará chegar ao Órgão de Gestão do Agrupamento, juntamente com as convocatórias devidamente assinadas. 

 As atas são enviadas, por correio eletrónico, para a Coordenadoras até oito dias após a realização da reunião, revista por esta e enviada, 

no máximo de dez dias após a realização de reunião, pela Coordenadora por correio eletrónico para a Direção para aprovação. 

 As atas são lidas e aprovadas no início da reunião ordinária seguinte. 

 Nos casos de ocorrências de deliberação, a ata será aprovada em minuta logo no final da reunião. Esta minuta será assinada por todos 

os membros presentes. 

 As atas são assinadas por todos os presentes e são registadas as faltas dos docentes que não compareceram. 

2.4 – Deliberações 

 As decisões, sempre que possível, serão tomadas por consenso. 

 Em casos de não concordância, proceder-se-á à votação, a qual será de braço no ar, quando o assunto em questão não envolver 

pessoas.  

 Nos outros casos, proceder-se-á à votação por voto secreto. 

2.5 – Maiorias Exigíveis 

Sempre que se proceda a uma votação sairá vencedor o elemento ou proposta que obtiver maior número de votos. 
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Em caso de empate, procede-se a nova eleição ou votação entre os elementos ou propostas mais votadas. 

2.6 – Ausências 

 A ausência de qualquer docente às reuniões, rege-se pela legislação em vigor, (Estatuto da Carreira Docente), implicando uma falta a 2 

tempos letivos. Sempre que o docente precisar faltar deve comunicar com a devida antecedência. 

 Os docentes que faltarem às reuniões deverão ler a ata respetiva a fim de se informarem dos assuntos tratados 

CAPÍTULO 3 

DELIBERAÇÕES FINAIS 

3.1 – Alterações do Regimento 

O Regimento Interno poderá ser alterado por proposta dos seus membros, desde que as alterações sejam aprovadas por 2/3 dos elementos 

deste órgão. 

3.2 – Entrada em vigor 

Este Regimento entrará em vigor, no dia seguinte à sua aprovação, em reunião de Departamento. 

CAPÍTULO 4 

AVALIAÇÃO 

4.1- Avaliação dos alunos  

O processo de avaliação será de acordo com o previsto, na Lei- Quadro da Educação Pré- escolar, na Circular 17/ DSDC/ DEPEB/ 2007, tendo 

presente as Orientação Curriculares para o Pré- Escolar e os Critérios de Avaliação em vigor no Agrupamento. A avaliação será formativa e 

contínua, assente em observações diversificadas e sistemáticas, de modo a possibilitar de uma forma mais eficaz, a verificação do estádio de 

desenvolvimento de competências, o corrigir de metodologias e estratégias, o diagnosticar das dificuldades, de forma a permitir uma orientação 

individualizada das aprendizagens e analisar os progressos verificados. 

 

4.2 – Momentos de avaliação 
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 Momentos de Avaliação 

1ª Avaliação informativa Final do 1º período letivo 

2ª Avaliação informativa Final do 2º período letivo 

3ª Avaliação informativa Final do 3º período letivo 

 

Este Regimento Interno do Departamento da Educação Pré- Escolar, foi aprovado por todos os docentes que o integram: 

 

 

 

Departamento Curricular do 1.º Ciclo 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1º. 

Definição 
O Departamento do 1ºCiclo do Ensino Básico é uma estrutura de articulação e gestão curricular que visa promover a cooperação entre todos os elementos da 

Comunidade Educativa, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos.  

Artigo 2º. 

Composição 
1- O Departamento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico é composto por todos os professores do 1ºCiclo em exercício de funções no Agrupamento de 

Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade Sado;  

2- Os professores do Grupo da Educação Especial, das Atividades de Enriquecimento Curricular podem ser convocados para as reuniões de Departamento, 

sempre que haja manifesto interesse para as atividades letivas ou a pedido de qualquer docente dos grupos referidos.  

Artigo 3º. 

Competências 
De acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade Sado:  

a) Planificar e adequar à realidade do agrupamento a aplicação do currículo estabelecido a nível nacional;  
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b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas;  

c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas do agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento do 

currículo;  

d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a 

prevenir a exclusão;  

e) Elaborar as propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos;  

f) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação 

das aprendizagens;  

g) Identificar necessidades de formação dos docentes;  

h) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto.  

Artigo 4º. 

Direitos e Deveres 
1- São direitos dos membros do Departamento Curricular do 1ºCiclo:  

a) Participar nas discussões e votações;  

b) Apresentar propostas, moções e requerimentos;  

c) Requerer, à Coordenadora do Departamento Curricular, elementos, informações, que considere úteis para o exercício eficaz das suas funções;  

d) Fazer declarações de voto.  

2- São deveres dos membros do Departamento Curricular do 1ºCiclo:  

a) Participar nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Departamento;  

b) Aceitar e desempenhar consciente e eficazmente as tarefas que lhes forem confiadas;  

c) Contribuir pela sua diligência, para o prestígio do Departamento Curricular;  

d) Manter contato estreito com toda a comunidade educativa de forma a auscultar os seus anseios;  

e) Observar a ordem e a disciplina fixadas na legislação em vigor, no Regulamento Interno e no presente Regimento.  

3- Os membros do Departamento Curricular do 1ºCiclo, devem apresentar as suas propostas, moções, requerimentos e declarações de voto, sob a forma escrita 

e ou oral, constando sempre em ata.  

4- Embora, em princípio, não haja limite de tempo para as intervenções dos membros do Departamento, estes terão de ser sintéticos e claros nas suas 

exposições.  

Capítulo II 

Coordenação do Departamento Curricular 

Artigo 5º. 

Coordenador do Departamento Curricular do 1ºCiclo 
1- O Departamento Curricular do 1ºCiclo é coordenado pelo professor titular, eleito em reunião de departamento, de entre três docentes designados pelo Diretor 

do Agrupamento.  
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2- O mandato da Coordenadora do Departamento Curricular tem a duração de quatro anos (com início em 2017/2018)  

Artigo 6º 

Competências da Coordenadora do Departamento 
1- As competências da Coordenadora do Departamento Curricular são:  

a) Convocar a presidir às reuniões ordinárias e extraordinárias do Departamento;  

b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o conselho de Docentes ou o Departamento Curricular;  

c) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação 

concreta do Agrupamento;  

d) Promover a articulação com outras estruturas do Agrupamento, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;  

e) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 

alunos;  

f) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do Agrupamento;  

g) Coordenar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do ensino básico 

garantindo a articulação com as atividades curriculares;  

h) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas educativas;  

i) Propor a aquisição de novo material e equipamento;  

j) Proceder à avaliação de desempenho dos docentes do departamento;  

k) Apresentar ao Conselho Pedagógico, dentro dos prazos previstos, um relatório crítico das atividades desenvolvidas no seu Departamento.  

Capítulo III 

Regime de Funcionamento 

Artigo 7º. 

Reuniões 
O Departamento Curricular reúne ordinariamente uma vez por mês, na quarta-feira de cada mês a seguir ao Conselho Pedagógico e extraordinariamente sempre 

que seja convocado pela respetiva Coordenadora, por sua iniciativa ou a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções.  

Artigo 8º. 

Faltas 
1- A não comparência a uma reunião do Departamento Curricular do 1ºCiclo corresponde a uma falta de dois tempos letivos.  

2- A marcação das faltas é da responsabilidade da Coordenadora do Departamento.  

Artigo 9º. 

Convocatórias 
1- A convocatória para as reuniões do Departamento Curricular do 1ºCiclo é da competência da sua Coordenadora.  



98 

 

 98 

2- As sessões serão marcadas com a antecedência mínima de dois dias úteis.  

3- A convocatória indicará expressamente o dia, horas e local bem como a ordem de trabalhos.  

4- Será afixada na sala de professores, após conhecimento e anuência do Diretor e será enviada cópia via correio eletrónico a todos os membros.  

Artigo 10º. 

Quórum 
1- O Departamento Curricular do 1ºCiclo só pode deliberar quando esteja presente a maioria legal dos seus membros.  

2- Não se verificando, na primeira convocação, o quórum previsto no número anterior será convocada nova reunião, com o intervalo, de pelo menos, 24horas, 

prevendo-se nessa convocatória que o Departamento Curricular delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros.  

Artigo 11º. 

Distribuição Prévia de Documentação 
1- Proceder-se-á à distribuição prévia de textos, documentos ou legislação, sempre que se verifique a necessidade de se analisarem e estudarem os referidos 

documentos.  

2- A documentação será distribuída juntamente com a convocatória para a reunião.  

3- Em casos excecionais, quer pelo seu volume quer pela natureza de estudo ou análise a distribuição da documentação poderá ser efetuada antes da 

convocatória.  

Artigo 12º. 

Duração das reuniões 
1- Cada reunião do Departamento Curricular terá uma duração máxima de duas horas.  

2- Os assuntos que por falta de tempo ficarem por decidir transitarão para a reunião seguinte, caso não se trate de assuntos considerados urgentes. Nessa 

situação, será convocada uma reunião extraordinária.  

Artigo 13º. 

Organização das reuniões 
1- As reuniões serão presididas pela Coordenadora do Departamento Curricular, coadjuvada por um secretário/a, rotativamente por um dos seus membros por 

ordem previamente estabelecida em departamento.  

2- Ao secretário compete anotar todos os pontos importantes da reunião para que possa redigir a ata da reunião.  

3- A coordenadora do Departamento Curricular do 1ºCiclo será substituída, nas suas faltas e impedimentos pela professora com mais tempo de serviço.  

Artigo 14º. 

Atas 
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1- Em cada reunião será lavrada uma ata, que conterá um resumo de tudo o que nela ocorreu, indicando designadamente, a data e o local da reunião, os 

membros ausentes, os assuntos tratados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respetivas votações.  

2- As atas lavradas pelo secretário e no prazo de sete dias úteis são entregues na Direção e à Coordenadora de Departamento, via correio eletrónico e 

posteriormente são postas à apreciação de todos os membros do Departamento Curricular no início da reunião imediata.  

3- Sendo aprovada a ata, esta será assinada pela Coordenadora do Departamento Curricular e pelo Secretário(a) e entregue novamente na Direção.  

4- Os docentes que não aprovarem a ata devem proceder à elaboração de um aditamento escrito que será posto à consideração e votação dos restantes membros 

do Departamento Curricular.  

Capítulo IV 

Deliberações e Votações 

Artigo 15º. 

Formas de Votação 
1- As deliberações e as tomadas de posição do Departamento Curricular do 1ºCiclo são tomadas por votação nominal.  

2- As deliberações e tomadas de posição que envolvam a apreciação de comportamento ou as qualidades de qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto. 

Em caso de dúvida, o Departamento delibera sob a forma de votação.  

3- Nas deliberações e tomadas de posição do Departamento Curricular do 1ºCiclo não há lugar à abstenção.  

Artigo 16º. 

Maioria exigível nas deliberações 
1- As deliberações e tomadas de posição são tomadas por maioria simples (mais de 50% dos elementos presentes).  

2- As exceções devem estar definidas na legislação em vigor ou no Regulamento Interno do Agrupamento.  

Artigo 17º. 

Empate na Votação 
1- Ao verificar-se empate na votação, a Coordenadora do Departamento tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por votação secreta.  

2- Nesta situação o Departamento Curricular deve proceder a nova análise da situação e proceder a nova votação.  

Artigo 18º. 

Registo de Voto 
1- Os membros do Departamento Curricular do 1ºCiclo podem fazer constar na ata, o seu voto de vencido e as razões que o justificam.  

2- Os docentes que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva declaração de voto na ata, ficam isentos da responsabilidade que da 

votação eventualmente resulte.  

Capítulo V 
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Disposições finais 

Artigo 19º. 

Interpretações e Omissões 
1- Compete à coordenadora do Departamento, com recurso aos restantes elementos do Departamento, interpretar o presente Regimento e integrar as suas 

lacunas.  

2- A resolução de casos omissos será feita no respeito pelas competências definidas pela lei, cabendo a sua decisão aos órgãos de direção, administração e 

gestão do agrupamento, na sequência da análise das situações em concreto.  

Artigo 20º. 

Alterações 
1- O presente Regimento poderá ser alterado pelo Departamento Curricular do 1ºCiclo, por iniciativa de, pelo menos um terço dos seus membros.  

2- As alterações do Regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta do número legal dos membros do Departamento Curricular.  

Artigo 21º. 

Entrada em Vigor 
1- O Regimento Interno entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo Departamento Curricular do 1ºCiclo.  

2- Será fornecido um exemplar do Regimento a cada membro, em suporte digital, e ao Diretor do Agrupamento de Escolas Prof Arménio Lança de Alvalade do 

Sado, em suporte digital e papel.  

Aprovado em Reunião de Departamento, dia 27 de setembro de 2017. 

 

Departamento Curricular de Expressões 

Artigo – 1º. 

Objetivo e Âmbito 

 

1. O presente Regimento regulamenta a atividade do Departamento de Expressões do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém e 

aplica-se a todos os seus membros. 

2. O Departamento de Expressões é o Órgão de Coordenação e Orientação Educativa dos docentes de Educação Musical, Educação Física, Educação 

Tecnológica, Educação Visual e Educação Especial, tendo como objetivos a adoção de medidas de pedagogia diferenciada assim como o reforço da articulação 

interdisciplinar. 

3. O Departamento de Expressões é um Órgão de Articulação Curricular, ao qual compete colaborar com todos os órgãos representativos da estrutura 

organizacional do Agrupamento, com vista ao desenvolvimento global e harmonioso dos alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, bem como a Comunidade 
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em geral. 

Artigo – 2º. 

Composição 

1. O Departamento de Expressões é constituído pela totalidade dos docentes de Educação Musical, Educação Física, Educação Tecnológica, Educação Visual e 

Educação Especial do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém. 

Artigo – 3º. 

Regime de Funcionamento 

1. O Departamento de Expressões reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo Coordenador ou a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou, ainda, por solicitação da Direção Executiva. 

2. Os docentes de Educação Física, assim como da Educação Especial poderão reunir, separadamente, quando necessário, para tratar de assuntos específicos 

(Desporto Escolar, Programas Educativos Individuais,...) 

3. O Departamento de Expressões elabora o seu Regimento, nos primeiros 15 dias do seu mandato, devendo respeitar o Regime de Autonomia Administração e 

Gestão, bem como o Regulamento Interno e o Projeto Educativo do Agrupamento. O Regimento deve definir regras precisas de organização e funcionamento. 

4. O horário de funcionamento do Departamento de Expressões será de acordo com a convocatória, na Escola Sede do Agrupamento. A reunião pode terminar 

antes do tempo limite, sempre que o Coordenador dê por encerrados os trabalhos. 

5. As reuniões ordinárias realizar-se-ão às quartas-feiras, após as reuniões dos Conselhos Pedagógicos, ou em outro dia útil da semana, desde que para tal não 

haja inconveniente por parte dos seus membros, salvaguardando-se as disposições do articulado no artigo 10º deste Regimento (pontos 8 e 9). 

Artigo – 4º 

Competências 

1. Planificar e adequar à realidade da Escola ou do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao nível nacional. 

2. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das áreas curriculares, sempre que as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

assim o exijam. 

3. Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da Escola ou do Agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas 

ao desenvolvimento quer dos planos de estudos, como das componentes de âmbito local do currículo. 

4. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a 

exclusão e o abandono escolar. 

5. Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos. 

6. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens. 
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7. Identificar necessidades de formação dos docentes. 

8. Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 

9. Participar na construção do currículo. 

10. Acompanhar e avaliar o Plano Bianual de Atividades do Agrupamento. 

Artigo – 5º. 

Direitos dos Membros 

Cada membro do Departamento de Expressões tem direito a: 

1. Ser respeitado na sua pessoa e ideias; 

2. Poder expressar-se livremente, expor as suas ideias e manifestar as suas opiniões, dentro das normas da liberdade e respeito mútuo; 

3. Apresentar críticas e/ou sugestões de atividades que melhor se coadunem com as necessidades da comunidade educativa; 

4. Ter acesso a toda a documentação emanada do Ministério da Educação e Ciência ou de entidades com interesse para a Escola/Agrupamento; 

5. Tomar conhecimento, de preferência previamente, de toda a documentação que se relacione com a atividade docente e sujeita a discussão em reunião de 

Departamento; 

6. Ser esclarecido nas dúvidas sobre qualquer matéria relacionada com a área pedagógica ou de funcionamento da sua Escola/Agrupamento. 

Artigo – 6º. 

Deveres dos Membros 

É dever de cada elemento do Departamento de Expressões: 

1. Ter atitudes de dignidade e civismo; 

2. Participar nas reuniões e ser pontual; 

3. Exercer as funções para que for eleito ou designado e colaborar no bom funcionamento do Departamento e da Escola/Agrupamento; 

4. Conhecer a legislação em vigor; 

5. Os membros do Departamento estão sujeitos ao dever de confidencialidade; 

6. Analisar e propor soluções para, em conjunto com os restantes elementos da Comunidade Educativa, encaminhar adequadamente os alunos com 

Necessidades Educativas Especiais Permanentes. 

Artigo – 7º. 

Faltas 

1. A falta a uma reunião do Departamento de Expressões corresponde a dois tempos letivos. 
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2. Será considerado faltoso o membro do Departamento que só compareça passados mais de dez minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se 

ausente definitivamente antes do termo da reunião. 

Artigo – 8º. 

Uso da Palavra 

A palavra será concedida aos membros do Departamento de Expressões pelo Coordenador para: 

1. Exercer o direito de defesa; 

2. Tratar de assuntos de interesse geral da Escola/Agrupamento; 

3. Participar nos debates e apresentar propostas; 

4. Invocar o Regimento; 

5. Fazer requerimentos; 

6. Apresentar reclamações, recursos, protestos ou contra protestos; 

7. Dar explicações ou esclarecimentos; 

8. Formular declarações de voto; 

9. Tudo o mais contido na Lei ou no presente Regimento. 

Artigo – 9º. 

Eleição e Mandato do Coordenador 

1. O Coordenador do Departamento de Expressões será um Professor eleito pelos membros do Departamento, de acordo com o Regulamento Interno e com a 

legislação em vigor. 

2. O mandato do Coordenador terá a duração de 3 anos, salvo o que está estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento ou legislação em vigor. 

Artigo – 10º. 

Competências do Coordenador 

1. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o Departamento de Expressões. 

2. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação 

concreta da Escola ou do Agrupamento de Escolas. 

3. Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola ou do Agrupamento, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação 

pedagógica. 

4. Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 
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alunos. 

5. Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia dos estabelecimentos de ensino ou do Agrupamento de Escolas. 

6. Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas educativas. 

7. Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

8. Convocar as reuniões ordinárias, com o mínimo de setenta e duas horas de antecedência, constando da convocatória, a hora, o local e a agenda de trabalhos. 

9. Convocar, obrigatoriamente, as reuniões extraordinárias com quarenta e oito horas de antecedência, através de convocatória pessoal, indicando a hora, local e 

ordem de trabalhos. 

10. Representar o Departamento de Expressões nas reuniões do Conselho Pedagógico ou em reuniões convocadas por qualquer outra estrutura de orientação 

educativa. 

11. Presidir às reuniões, declarar a sua abertura e encerramento ou suspensão e, dirigir os respetivos trabalhos. 

12. Conceder a palavra e assegurar a ordem dos trabalhos. 

13. Dar conhecimento ao Departamento de todas as informações, explicações e demais expediente recebido. 

14. Dar conhecimento das informações e assegurar o cumprimento das decisões do Conselho Pedagógico, em reunião posterior a este, bem como outras 

orientações legais emanadas da Direção Executiva. 

15. Proceder à Avaliação do Desempenho dos Docentes do Departamento. 

16. Pôr à discussão e votação as propostas e requerimentos admitidos. 

17. Elaborar propostas no domínio da formação dos docentes. 

18. Analisar e debater questões pedagógicas, de avaliação, de ensino e aprendizagem. 

19. Ratificar propostas dos docentes sobre a adoção de manuais escolares. 

20. Exercer as demais competências ou atribuições que lhe sejam fixadas por Lei ou pelo Regulamento Interno do Agrupamento. 

Artigo – 11º. 

Substituição do Coordenador 

1. Salvo disposição legal em contrário, o Coordenador do Departamento de Expressões é substituído nas suas ausências e impedimentos pelo professor com 

mais tempo de serviço letivo do Departamento. 

Artigo – 12º. 

Representantes do Departamento no Conselho Pedagógico 

1. O Coordenador do Departamento de Expressões tem assento no Conselho Pedagógico. 
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Artigo – 13º. 

Quórum 

1. O Departamento de Expressões só pode deliberar quando esteja presente a maioria do número legal dos seus membros. 

2. Sempre que o quórum previsto no número anterior não se verifique em primeira convocatória será convocada nova reunião com o intervalo de, pelo menos, 

vinte e quatro horas, prevendo-se nessa convocatória que o órgão delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros. 

Artigo – 14º. 

Formas de Votação 

1. Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas por votação nominal, devendo votar primeiro os docentes e, por fim, o Coordenador. 

2. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamento ou qualidades de qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto; em caso de dúvida, o 

órgão colegial deliberará sobre a forma de votação. 

3. Quando exigida, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto será feita pelo Coordenador do Departamento de Expressões após a 

votação, tendo presente a discussão que a tiver precedido. 

4. É proibida a não participação, nas votações, aos membros do Departamento de Expressões que estejam presentes na reunião e não se encontrem impedidos 

de exercer esse direito. 

Artigo – 15º. 

Maioria Exigível 

1. As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes à reunião. 

Artigo – 16º. 

Empate na Votação 

1. Em caso de empate na votação, o Coordenador tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 

2. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a 

reunião seguinte. Se na primeira votação dessa reunião o empate se mantiver, proceder-se-á a votação nominal. 

Artigo – 17º. 

Ata da Reunião 

1. De cada reunião será lavrada a respetiva ata, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e o local da 

reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações, a qual será elaborada pelos 

secretários. 

2. As atas são lavradas pelos secretários designados, para o efeito, em sistema de rotatividade, são enviadas posteriormente através do correio eletrónico para 

aprovação por todos os elementos, procedendo-se a todas as alterações julgadas necessárias, no início da reunião seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, 

pelo Coordenador e secretário da reunião. 
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3. Nos casos em que o órgão assim o delibere, a ata será aprovada, em minuta, logo na reunião a que disser respeito. 

4. As deliberações do Departamento de Expressões só podem adquirir eficácia depois de aprovadas as atas, ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos 

números anteriores. 

5. Todas as deliberações do Departamento de Expressões serão registadas nas respetivas atas das quais será dado conhecimento ao Órgão de Gestão do 

Agrupamento. 

Artigo – 18º. 

Registo na Ata do Voto de Vencido 

1. Os membros do Departamento de Expressões podem fazer constar da ata o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem. 

2. Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva declaração de voto na ata ficam isentos da responsabilidade que daquela 

eventualmente resulte. 

3. Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos administrativos, as deliberações serão sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas. 

Artigo – 19º. 

Formação Contínua 

1. A formação contínua dos professores deste Departamento de Expressões deverá ser assegurada pelo Centro de Formação Contínua de Professores do Litoral 

Alentejano, nas áreas específicas do Departamento. 

Artigo – 20º. 

Aprovação do Regimento 

1. A aprovação do Regimento, ou qualquer alteração ao mesmo, tem, obrigatoriamente, de ser feita por maioria qualificada de dois terços dos seus membros. 

Artigo – 21º. 

Disposições Finais – Omissões 

As situações omissas no presente documento regem-se pelo Regulamento Interno do Agrupamento e pela legislação em vigor. 

Artigo – 22º. 

Entrada em Vigor 

Este documento entrará em vigor no dia seguinte, após a sua aprovação pelo Departamento de Expressões. 

 

Divulgação 

O presente Regimento deve ser conhecido por todos os membros do Departamento de Expressões. 

 

 

Regimento aprovado em reunião de Departamento, em 12 de outubro de 2017 
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Departamento Curricular de Línguas e Ciências Sociais e Humanas 

Capítulo I 

Princípios Gerais 
Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regimento regulamenta o funcionamento do Departamento de Línguas e Ciências Sociais e Humanas do Agrupamento de Escolas Prof. 

Arménio Lança, Alvalade Sado, Santiago do Cacém. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito da aplicação 

1-O presente regimento aplica-se a todos os professores do departamento em desempenho de funções no Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, 

Alvalade do Sado. 

2-O Departamento é constituído por docentes dos seguintes grupos disciplinares: 

o 120 Inglês 

o 200 Português/História; 

o 220 Português/Inglês; 

o 290 Educação Moral Religiosa Católica (2º e 3º ciclos); 

o 300 Português (3º ciclo); 

o 320 Português/Francês (3º ciclo); 

o 330 Inglês/Alemão (3º ciclo); 

o 400 História (3º ciclo); 

o 420 Geografia (3º ciclo). 

 

Capítulo II 

Funcionamento Geral 
Artigo 3.º 

Periodicidade das reuniões 

1-O departamento reúne ordinariamente antes do início das atividades letivas e preferencialmente na semana seguinte à reunião do conselho pedagógico. 

2-O departamento reúne extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 

membros em efetividade de funções ou do diretor. 
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Artigo 4.º 

Convocatórias 

As convocatórias para as reuniões do departamento serão afixadas em local próprio na sala dos professores com 48 horas de antecedência, sendo de considerar 

apenas os dias úteis. 

 

Artigo 5.º 

Duração das reuniões 

A duração das reuniões não deverá exceder as duas horas. 

 

Artigo 6.º 

Falta de quórum 

1-Sempre que a reunião de departamento não se possa realizar decorridos 15 minutos da hora marcada para o seu início, por falta de quórum, será convocada 

nova reunião no prazo de dois dias úteis. 

2-A falta de quórum verifica-se quando não estiverem presentes, pelo menos, metade mais um dos elementos que constituem o departamento em efetividade de 

funções. 

 

Artigo 7.º 

Secretariado das reuniões 

As reuniões de departamento são secretariadas em regime rotativo, por ordem alfabética dos seus membros. 

 
Artigo 8.º 

Ata 

1-As atas serão entregues de acordo com o previsto no Regulamento Interno. 

 

Artigo 9.º 

Votações 

1-As deliberações do departamento deverão resultar do consenso dos seus membros. 

2-Não sendo o consenso possível, dever-se-á recorrer ao sistema de votação e as decisões serão tomadas por maioria simples, tendo o coordenador voto de 

qualidade em caso de empate. 

3-Quando as deliberações envolvem nomes de pessoas, a votação será obrigatoriamente por voto secreto. 

4-Nas deliberações não são permitidas abstenções. 

 

Artigo 10.º 
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Competências do coordenador de departamento 

Ao coordenador compete: 

o promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que compõem o agrupamento; 

o assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta do 

agrupamento; 

o promover a articulação com as outras estruturas do agrupamento com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

o propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens 

dos alunos; 

o colaborar na elaboração, desenvolvimento e avaliação de instrumentos de autonomia do agrupamento; 

o promover atividades de investigação no sentido da melhoria das práticas educativas;  

o elaborar o relatório anual sobre o trabalho desenvolvido. 

Capítulo III 

Disposições finais 
 

Artigo 11.º 

Dossiês do departamento 
 

Todos os documentos referentes ao departamento serão arquivados em dossiês próprios e colocados na sala de professores. 
 

Artigo 12.º 

Revisão do regimento 

1-O presente regimento deverá ser revisto no final de um período de vigência de quatro anos. 

2-O presente regimento poderá ser alterado a qualquer momento por decisão de uma maioria qualificada de dois terços dos membros do departamento em 

efetividade de funções. 
 

Artigo 13.º 

Situações não previstas 

Sem prejuízo de normas regulamentadoras que contrariam o disposto neste regimento, as situações previstas e/ou omissas serão objeto de parecer do conselho 

pedagógico. 

Artigo 14º 
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Casos omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador de departamento sendo essa resolução suscetível de ratificação em plenário de departamento. 
 

Artigo 15º 

Entrada em vigor 

O presente regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 

 

Aprovado em reunião de departamento realizada no dia 4 de outubro de 2017 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Artigo 1.º 

(Composição) 

 

O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais do Agrupamento Prof. Arménio Lança-Alvalade do Sado, Santiago do Cacém, é constituído pelos 

docentes dos grupos 230- Matemática e Ciências Naturais, 500- Matemática 3.º ciclo, 510- Ciências Físico Químicas, 520- Biologia e Geologia e 550- 

Informática. 

Artigo 2.º 

(Competências do Departamento) 

a)- Discutir e elaborar estratégias metodológicas ao nível do ensino das disciplinas do departamento. 

b)- Elaborar e aprovar o Plano de Atividades, de acordo com as linhas orientadoras do Projeto Educativo. 

c)- Discutir e elaborar os critérios de avaliação. 

d)- Emitir pareceres e formular propostas para serem analisadas em Conselho Pedagógico. 

d)- Requerer e desenvolver ações de formação para o departamento e agrupamento.  

e)- Elaborar e aprovar matrizes de provas. 

f)- Todas as demais competências omissas neste artigo estão enquadradas pela legislação e pelo Regulamento Interno. 
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Artigo 3.º 

(Eleição do Coordenador) 

a)- O Coordenador é eleito na primeira reunião do ano letivo a que diz respeito, através da votação de um dos três docentes que são propostos pela direção do 

agrupamento. 

b)- A votação é realizada por escrutínio secreto. 

c) – É eleito o docente que obtiver maioria simples dos votos escrutinados. 

d)- Em caso de empate, o escrutínio é repetido até que um dos candidatos obtenha maioria simples dos votos entrados na urna. 

e)- Quando não se conseguir eleger o coordenador, remete-se para a direção a designação do mesmo. 

d)- Na situação de falta ou impedimento do coordenador, as suas funções serão asseguradas por um outro docente a designar pela direção. 

Artigo 4.º 

(Competências do Coordenador) 

a)- Representar o departamento. 

b)- Convocar, presidir às reuniões e dirigir os trabalhos. 

c)- Assegurar o cumprimento da ordem de trabalhos e regular a comunicação entre os docentes. 

d)- Afixar as convocatórias na sala dos professores. 

e)- Tratar da correspondência geral do departamento, a qual será divulgada, e, posteriormente arquivada no respetivo dossiê, e/ou em formato digital, de forma 

a manter-se sempre atualizada. 

f)- Transmitir aos membros do departamento informações e decisões emanadas dos órgãos do agrupamento. 

g)- Orientar e apoiar pedagogicamente os professores do Departamento. 

h)- Assegurar a comunicação entre o departamento e o Conselho Pedagógico, apresentando recomendações, sugestões e transmitindo as suas orientações. 

i)- Assegurar a articulação entre o Departamento e as restantes estruturas de coordenação educativa. 

Artigo 5.º 

(Eleição e competências do Secretário) 
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a)- Todas as reuniões serão secretariadas de forma rotativa por um membro do Departamento. 

b)- Compete ao secretário coadjuvar o coordenador em exercício das suas funções no âmbito da reunião, proceder à conferência das presenças, verificar o 

quórum, registar as votações e lavrar as atas da reunião. 

c)- O presidente da reunião não poderá desempenhar o cargo de secretário, pelo que não lavrará as respetivas atas. 

Artigo 6.º 

(Convocatória das Reuniões) 

a)- As convocatórias das reuniões ordinárias de Departamento, serão afixadas no placard da sala de professores, com pelo menos 48 horas de antecedência, em 

impresso próprio para o efeito e divulgando a ordem de trabalhos para que os professores do Departamento tomem conhecimento da mesma. 

b)- As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas com a antecedência mínima de 24 horas. 

c)- As convocatórias das reuniões de Departamento serão assinadas pelo respetivo coordenador e por um membro da direção. 

Artigo 7.º 

(Funcionamento das Reuniões) 

a)- As decisões ou deliberações são aprovadas por votação nominal, não sendo possível a abstenção. 

b)- Em caso de empate no número de votos, o coordenador exercerá voto de qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 

c)- As intervenções dos membros do Departamento nas reuniões serão monitorizadas pelo secretário que apontará o nome dos membros que querem intervir, 

para que todos tenham o direito de o fazer. 

d)- As reuniões têm a duração máxima de duas horas. 

e)- Findo este prazo, e se os assuntos não tenham sido todos tratados, será convocada uma nova reunião que terá lugar 48 horas depois, salvo se os membros do 

Departamento entenderem que devem continuar a reunião. 

f)- No caso de continuação a título excecional da reunião, esta situação deverá ser convenientemente justificada em ata. 

g)- Quando não existir quórum que possibilite que a reunião se concretize, será marcada outra que se realizará no prazo máximo de uma semana. 

Artigo 8.º 

(Atas) 
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a)- De todas as reuniões o secretário lavra uma ata com todos os assuntos relevantes que foram discutidos. 

b)- A ata lavrada pelo secretário é posta à aprovação de todos os membros no início da reunião seguinte. 

c)- Nos casos em que o Departamento assim o delibere, a ata será aprovada em minuta logo na reunião a que disser respeito. 

d)- As atas são elaboradas em suporte informático e em impressão em papel. 

 

e)- As atas são entregues na direção no prazo estabelecido pelo Regulamento Interno. 

 

f))- Ficam arquivadas nos documentos do Departamento e na Direção. 

 

Artigo 9.º 

(Faltas a reuniões) 

 

O regime de faltas obedece ao estipulado nos normativos em vigor 

Artigo 9.º 

(Outros) 

Todos os assuntos omissos neste regulamento regem-se pela lei geral em vigor. 

 

Conselho de Diretores de Turma 

 
DEFINIÇÃO 

A coordenação pedagógica tem como finalidade a articulação das atividades das turmas, sendo assegurada pelo Conselho de Diretores de Turma de Ciclos nos 2° e 3° 
ciclos do ensino básico. 

COMPOSIÇÃO 

O Conselho de Diretores de Turma é constituído pelos diretores de turma do 2º e 3º ciclos. 

COORDENAÇÃO  

O Coordenador dos Diretores de Turma é designado pelo Diretor de entre os membros que integram o Conselho de Diretores de Turma, de preferência professores do 
Quadro de Agrupamento. 
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O mandato do Coordenador de Diretores de Turma tem a duração do mandato do Diretor. 

O mandato do Coordenador pode cessar, a todo o tempo, por decisão fundamentada do Diretor do Agrupamento, ouvido o Conselho Pedagógico, ou, a pedido do 
interessado no final do ano letivo.  

O Coordenador designado em substituição do anterior titular, termina o seu mandato na data prevista para a conclusão do mandato do membro substituído.  

Em caso de impedimento do exercício de funções do cargo, por parte do Coordenador, superior a trinta dias, este deverá ser substituído por outro professor do Quadro 
de Agrupamento e, no caso da sua inexistência, pelo docente com mais tempo de serviço presente no Conselho de Diretores de Turma. 

 Se a ausência for, previsivelmente, igual ou superior a um ano letivo, deverá o Diretor do Agrupamento proceder a nova nomeação, para o restante tempo do 
mandato. 

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

O Conselho de Diretores de Turma reúne ordinariamente, no início do ano letivo, para a preparação conjunta da abertura do ano escolar, e extraordinariamente 
sempre que convocado pelo respetivo coordenador.  

 As convocatórias serão afixadas em local próprio com uma antecedência mínima de 48 horas e devem ser assinadas por cada um dos membros do Conselho. 
 
A ordem de trabalhos não pode ser alterada a não ser por consenso do Conselho de Diretores de Turma. 

A sequência das matérias fixadas para cada uma das sessões pode ser modificada por deliberação deste órgão. 

Qualquer alteração à ordem de trabalhos, quer por introdução, quer por suspensão de alguns dos seus pontos, terá de ter a maioria dos votos favoráveis por parte dos 
membros deste Conselho. 

 As reuniões só poderão realizar-se se existir quórum: 50% mais um. Caso não exista quórum marcar-se-á nova reunião, com intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 
 A tolerância máxima de atraso para as reuniões será de 10 minutos, após o que será marcada falta de presença. 

 
 A duração máxima das reuniões será de 2 horas. Caso a ordem de trabalhos não tenha sido cumprida será convocada nova reunião num prazo máximo de 48 horas. A 
informação é enviada aos D.T. por email. 

 
 As reuniões serão presididas pelo Coordenador dos Diretores de Turma e secretariada por um dos membros do Conselho (sorteados). 

 
 A votação de propostas apresentadas na reunião pode ser efetuada de braço no ar, salvo quando a natureza das situações exija ou aconselhe voto secreto. Em caso de 
empate o Coordenador terá voto de qualidade. 
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Para questões omissas, aplicar-se-á a legislação em vigor, o RI ou um despacho dos Órgãos de Gestão e Administração do Agrupamento. 
 

COMPETÊNCIAS 

De acordo com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, são competências do Conselho de Diretores de Turma: 
a) Colaborar com os serviços especializados de apoio educativo na elaboração de estratégias pedagógicas destinadas aos alunos de cada ciclo; 
b) Analisar as propostas dos conselhos de turma e submetê-las, através do seu coordenador, ao Conselho Pedagógico; 
c) Propor e planificar formas de atuação junto de pais e encarregados de educação; 
d) Promover a interação entre a Escola e a comunidade; 
e) Assegurar a articulação das atividades das turmas de cada ciclo; 
f) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma; 
g) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos diretores de turma em exercício para o desempenho das suas funções; 
h) Elaborar e aprovar o seu regimento interno. 
 

FALTAS 

As faltas serão justificadas de acordo com a legislação em vigor. 
As faltas dos membros do Conselho de Diretores de Turma às reuniões correspondem a dois tempos letivos. 
As faltas dos membros do Conselho de Diretores de Turma às reuniões serão registadas em ata e na convocatória. Será registada a falta sempre que: 

a. o professor Diretor de Turma esteja ausente; 

b. o professor Diretor de Turma se ausentar definitivamente da reunião antes de a mesma ser dada por encerrada pelo membro que preside à reunião, 

c. o professor Diretor de Turma compareça atrasado à reunião mais de 10 minutos em relação à hora marcada. 

 
DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 

 
São direitos dos membros do Conselho de Diretores de Turma, além dos conferidos por lei, os seguintes: 

a. usar da palavra nos termos do presente regimento; 

b. participar nos debates nos termos do presente regimento; 

c. solicitar a qualquer tempo aos Coordenadores informações e esclarecimentos que entenda necessários e devidamente fundamentados. 

 
São deveres dos membros do Conselho de Diretores de Turma, além dos conferidos por Lei, os seguintes; 

a. comparecer às reuniões e, faltando, justificar as faltas nos prazos estipulados; 
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b. observar a ordem e a disciplina nas reuniões, quer no que respeita a este regimento quer no que resultar das deliberações, das decisões tomadas durante as 

reuniões; 

c. não usar, para fins de interesse próprio ou de terceiros, informações a que tenha acesso no exercício das suas funções, quando os assuntos tenham carácter 

sigiloso; 

d. desempenhar as funções que lhe foram confiadas, por nomeação e das quais não tenham pedido escusa oportuna e fundamentada; 

e. atuar com justiça e imparcialidade. 

DISPOSIÇÕES FINAIS/NORMAS REVOGATÓRIAS 

Compete ao CDT interpretar este Regimento Interno e suprir as suas lacunas. 
  
O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta apresentada por qualquer membro do CDT e aprovada por maioria de dois terços dos seus 
elementos, com o objetivo de o melhorar. 
 
Este Regimento Interno entra em vigor logo após a sua aprovação. 

 

Observatório de Qualidade Escolar 

CAPÍTULO I 

Enquadramento, composição e competências 

Artigo 1º 

Enquadramento 

1. O presente documento estabelece o Regimento de funcionamento da Equipa do Observatório de Qualidade Escolar do Agrupamento de Escolas Prof. 

Arménio Lança, Santiago do Cacém, com sede em Alvalade do Sado.  

Artigo 2º 

Composição 

1. A Equipa de Autoavaliação é constituída por um coordenador, pela subdiretora, por um docente do 3º ciclo, por um docente do 2º ciclo, um docente do 1º 

ciclo, um docente do ensino pré-escolar e pela coordenadora dos assistentes operacionais. Faz ainda parte um elemento externo, o “amigo crítico”. 

2. O Coordenador da Equipa de Autoavaliação é nomeado pelo Diretor, por um período de quatro anos;  

3. Os elementos da equipa na qualidade de docentes e pessoal não docente, são nomeados pelo Diretor, por um período de quatro anos.  

Artigo 3º 

Competências da Equipa 
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1. As competências da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento, decorrem dos termos de análise, estabelecidos no Artigo 6.º da Lei n.º 31/2002, de 20 de 

dezembro. 

 2. A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento desenvolve em permanência a Autoavaliação do Agrupamento, baseada no modelo Common Assessment 

Framework (CAF – Educação). 

3. Compete à Equipa de Autoavaliação do Agrupamento:  

 Elaborar e divulgar anualmente o Regimento Interno da Equipa de autoavaliação;  

 Planear e gerir o processo de Autoavaliação do Agrupamento;  

 Recolher e tratar a informação necessária a uma análise crítica da realidade do Agrupamento;  

 Divulgar mensalmente, à comunidade escolar, informação relativa ao processo de autoavaliação do Agrupamento;  

 Efetuar a gestão do processo de elaboração dos Planos de Ações de Melhoria; 

 Acompanhar, monitorizar e avaliar o Plano de Ações de Melhoria; 

 Elaborar e divulgar, anualmente, a toda a comunidade escolar, um Relatório de Autoavaliação e o Portefólio dos Resultados Escolares da Avaliação 

Externa/Interna dos alunos;  

 Definir momentos de divulgação à comunidade dos Relatórios de Avaliação e Portefólios.  

Artigo 4º 

Competências do Coordenador da Equipa 

1. A função do Coordenador consiste em garantir a realização do processo de Autoavaliação do Agrupamento, coordenar a elaboração e implementação do 

Plano de Ações de Melhoria e coordenar a elaboração do Relatório anual de Autoavaliação.  

2. Além das competências referidas no ponto anterior, compete ao Coordenador:  

 Presidir às reuniões da Equipa;  

 Convocar os elementos da Equipa;  

 Manter o arquivo da documentação relativa ao processo de autoavaliação.  

Artigo 5º 

Competências dos Membros da Equipa 

1. A função dos membros da equipa de Autoavaliação consiste em implementar, monitorizar e avaliar o Plano de Ação do Agrupamento, em articulação com as 

diferentes estruturas pedagógicas e com as equipas operacionais das ações de melhoria.  

CAPÍTULO II 
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Funcionamento 

Artigo 6º 

Convocatórias 

1. A convocatória das reuniões ordinárias é efetuada pelo coordenador da Equipa de Autoavaliação, devendo constar da mesma a ordem de trabalhos, sendo 

enviada por mail, para todos os elementos, com quarenta e oito horas de antecedência.  

2. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Coordenador da Equipa, a pedido do Diretor ou de mais de metade dos membros da Equipa.  

3. A documentação a ser apreciada nas reuniões, deverá ser enviada a todos os membros da Equipa, pelo meio mais expedito, até quarenta e oito horas antes da 

realização da reunião.  

Artigo 7º 

Reuniões 

1. A Equipa de Autoavaliação reúne ordinariamente, uma vez por período letivo. Reúne extraordinariamente quando for convocada nos termos do artigo 

anterior.  

2. Cada sessão será secretariada, por um dos docentes da equipa.  

3. A Equipa reúne, se estiver presente mais de metade dos seus elementos, caso contrário a reunião terá lugar 48 horas depois. 

4. De cada reunião é lavrada uma ata que depois de lida e aprovada na reunião seguinte, será assinada pelo Presidente da reunião e pelo secretário.  

5. Os assuntos passíveis de votação são aprovados por maioria dos votos dos seus membros presentes. A votação é nominal, não sendo permitida a abstenção.  

6. As reuniões têm a duração de duas horas. Sempre que não seja possível tratar todos os pontos da agenda, a reunião prossegue em data a combinar pela 

equipa.  

CAPÍTULO III 

Disposições Finais 

Artigo 8º 

Aprovação, Avaliação e Revisão 

1. O Regimento da Equipa de Autoavaliação é aprovado em reunião deste órgão.  

2. A avaliação da adequação e aplicabilidade do presente Regimento, é efetuada na última reunião da Equipa de Autoavaliação de cada ano letivo.  

3. O Regimento é revisto anualmente, no início de cada ano letivo, tendo por base a sua avaliação, e por iniciativa do coordenador da Equipa ou a requerimento 

de mais de metade dos seus membros.  

Artigo 9º 

Casos Omissos 
1. Todos os casos omissos do presente Regimento, remetem-se para o Regulamento Interno do Agrupamento e para a legislação aplicável em vigor.  

Artigo 10º 

Entrada em vigor do Regimento 

1. O Regimento entra em vigor no dia a seguir ao da sua aprovação. 
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Regulamento da SADD – Secção de Avaliação do Desempenho Docente 

Artigo 1º 

Objeto 

1. O presente regulamento define a composição, as competências e o funcionamento da Secção de Avaliação do Desempenho dos docentes em execução do 

disposto no artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro.  

Artigo 2.º 

Definição e fins 

1. A Secção de Avaliação do Desempenho Docente, de ora em diante designada por SADD, é um órgão autónomo, cujas funções e competências são 

específicas e exclusivamente relacionadas com a avaliação de desempenho.  

Artigo 3.º 

Composição 

1. Ao abrigo do n.º 1, do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, a SADD é constituída pelo presidente do Conselho Pedagógico 

que preside e por quatro docentes membros do referido conselho.  

2. Os quatro membros docentes do Conselho Pedagógico, referidos no ponto anterior, poderão ou não ser Coordenadores de Departamento, e serão eleitos em 

sede de reunião do referido órgão.  

Artigo 4.º 

Mandato dos membros da Secção 

1. O mandato dos membros da SADD deve exercer-se entre o momento da respetiva designação pelo Conselho Pedagógico e o momento em que haja lugar à 

perda da qualidade de membro do Conselho Pedagógico.  

2. A sucessão de mandato no Conselho Pedagógico não determina a sucessão automática de mandatos na SADD.  

Artigo 5.º 

Incompatibilidades 

1. Sempre que algum dos elementos da SADD se encontre em processo de avaliação (caso de reclamação ou validação de Excelente, Muito Bom, ou 

Insuficiente), não deve estar presente durante a análise do seu processo e da correspondente validação da classificação, observando-se as disposições previstas 

no CPA.  

 

Artigo 6.º 

Competências da SADD 

1. Ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro são competências do SADD:  
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1.1. Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração, designadamente, o projetivo educativo do agrupamento de escolas ou escola 

não agrupada e o serviço distribuído ao docente;  

1.2. Calendarizar os procedimentos de avaliação;  

1.3. Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas dimensões previstas no 

artigo 4.º;  

1.4. Acompanhar e avaliar todo o processo;  

1.5. Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação das percentagens de diferenciação dos 

desempenhos;  

1.6. Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final;  

1.7. Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 do artigo 23.º, do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, sob proposta do 

avaliador.  

 

Artigo 7.º 

Funções do Presidente da SADD 

1. Ao presidente da SADD cabem as seguintes funções:  

1.1. Representar a secção;  

1.2. Convocar e presidir às reuniões da secção;  

1.3. Promover o cumprimento das deliberações tomadas pelo mesmo órgão.  

Artigo 8.º 

Funções do Secretário da SADD 

1. Ao Secretário da SADD compete lavrar as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias.  

2. As funções de secretário serão asseguradas em regime de rotatividade pelos seus membros.  

 

Artigo 9.º 

Reuniões ordinárias ou extraordinárias 

1. A SADD reúne por convocação do Presidente, ao longo do ano, sempre que necessário.  

 

Artigo 10.º 

Convocação das Reuniões 
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1. A convocatória, confirmando a data e informando da ordem de trabalhos, deverá ser enviada aos membros da SADD, por via eletrónica / por escrito, com 

uma antecedência mínima de quarenta e oito horas.  

 

Artigo 11.º 

Quórum das Reuniões 

1. A secção só pode deliberar na presença de mais de metade do número legal dos seus membros.  

2. Na falta do quórum, previsto no número anterior, será designado pelo Presidente outro dia para a reunião, com a mesma natureza da anteriormente prevista, 

sendo enviada nova convocatória.  

3. Das reuniões não consumadas são lavradas ata com registo das presenças e ausências dos membros, procedendo-se à respetiva marcação de faltas.  

 

Artigo 12.º 

Atas das Reuniões 

1. É obrigatório o registo em ata do que de essencial se tiver passado na reunião, sendo aquela elaborada nos termos e forma legalmente exigidas para a sua 

validade.  

2. As atas serão redigidas pelo Secretário da reunião.  

3. A ata, depois de devidamente assinada por todos os membros da SADD, deve ser arquivada.  

 

Artigo 13.º 

Voto e formas de votação 

1. Nenhum membro presente poderá deixar de votar, não existindo direito à abstenção.  

2. O Presidente da SADD tem voto de qualidade em caso de empate.  

3. A votação realiza-se:  

3.1. Nominalmente, salvo deliberação ou expressa determinação legal em sentido contrário;  

3.2. Por escrutínio secreto, quando as deliberações importem apreciações de pessoas;  

3.3. Por simples consenso, quando se trate de deliberações sobre assuntos de mero expediente.  

4. As deliberações, salvo expressa previsão legal, são adotadas por maioria dos membros presentes.  

 

Artigo 14.º 

Dúvidas e Omissões 

1. Em tudo o que for omisso no presente Regulamento aplicar-se-ão as disposições legais em vigor e o Código do Procedimento Administrativo.  
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2. Em caso de dúvida compete à SADD, por consenso dos seus membros, interpretar a situação vigente e decidir as ações a tomar.  

 

Artigo 15.º 

Alterações ao Regulamento 

1. O presente Regulamento pode ser alterado pela SADD por proposta de, pelo menos, dois dos seus membros.  

2. As alterações ao Regulamento devem ser aprovadas por maioria absoluta dos seus membros, sendo objeto de nova publicação. 

 

 

Aprovado pela SADD, em reunião de 12 de dezembro de 2017 

 

GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento de escolas de Alvalade foi formado no ano de 2007. 

À data, e por se verificarem situações em que o acompanhamento pelos Diretores de Turma e professores Titulares de Turma se revelava insuficiente no que 

respeita, não só, à consciencialização por parte dos Encarregados de Educação das suas responsabilidades e obrigações, como também, no encaminhamento 

/ superação de problemas de cariz socioeconómico, interpessoal e geracional dos agregados familiares dos nossos alunos, sentiu-se, a necessidade de criar 

uma estrutura alternativa que abordasse as referidas problemáticas de uma forma diferente e atempada.  

Assim, o gabinete tinha, como ainda hoje, como grande objetivo acompanhar / mediar as situações problemáticas, partindo do simples princípio que é 

atuando nas causas que se previnem as consequências.  

Princípios Gerais 
Número um 

Objeto 
O presente regimento define o funcionamento da equipa do gabinete de apoio ao aluno e à família, adiante designado por GAAF, do agrupamento de escolas 
professor Arménio Lança. 

Número dois 
Âmbito da aplicação 

1 – O presente regimento aplica-se a todos os membros da equipa referida no número 1. 
2- A equipa tem como âmbito de intervenção todas as escolas do agrupamento de escolas. 
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Funcionamento geral 
Número três 

Constituição das equipas 
1- A equipa do GAAF tem uma equipa interna, constituída por membros da comunidade escolar, uma equipa externa, constituída pelas entidades parceiras. 

2- A equipa interna é constituída pelos seguintes elementos: 
- Psicóloga Escolar; 
- Coordenador(a) do PES; 
- Coordenador(a) das Tutorias, 
- Coordenador(a) dos Diretores de Turma;  
- Coordenador do Eco Escolas;  
- Coordenador(a) dos assistentes operacionais;  
- Representante do primeiro ciclo; 
- Representante da educação especial; 
- Representante da associação de pais; 
- Representantes dos alunos por ciclo (eleitos entre os delegados/representantes); 
- Representante do Conselho Pedagógico. 

2.1- Da equipa interna, são membros permanentes da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, os seguintes elementos: 
 - o/a representante do primeiro ciclo; 
 - o/a representante da educação especial; 
 - o/a coordenador(a) das Tutorias; 
 - o/a coordenador(a) dos Diretores de Turma; 
 - o/a representante do Conselho Pedagógico; 
 - o/a psicólogo/a escolar.  
3- A equipa externa, é constituída pelas seguintes entidades parceiras: 
 - Segurança Social; 
 - Saúde Escolar;  
 - CPCJ Santiago do Cacém; 
 - Antes que seja Tarde – Intervenção Precoce; 
 - Cercisiago -Cooperativa p/ a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e  Santiago do Cacém – CRIE; 
 - Associação do desenvolvimento do Litoral Alentejano; 
 - Juntas de Freguesia de Alvalade, Ermidas- Sado, Vale de Água e S. Domingos; 
 - CMSC – Educação e Ação Social; 
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 - GNR – Núcleo Escola Segura; 
 - Intervir. Com – Associação de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Social e Cultural; 

- Espiga - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL. 

Número quatro 
Periodicidade das reuniões 

1 – A equipa interna reúne ordinariamente, pelo menos, uma vez por período letivo. 
1.1 – A equipa interna reúne extraordinariamente sempre que seja convocada pelo/a respetivo/a coordenador/a, pelo diretor executiva ou por solicitação 

das entidades parceiras. 
 

2- As reuniões plenárias com a presença das equipas interna e externa realizam-se, ordinariamente, uma vez por ano letivo. 
2.1- As reuniões plenárias com a presença da equipa externa realizam-se, extraordinariamente, sempre que o motivo o justifique. 
 

Número cinco 
Convocatórias 

1- A primeira reunião relativa a cada ano letivo, deve realizar-se até ao final do mês de outubro, sendo convocada pelo(a) respetivo(a) coordenador(a). 
1.1- As reuniões seguintes regem-se pelo disposto no ponto um do número quatro. 
2- As ordens de trabalhos das reuniões das diferentes equipas serão enviadas por correio eletrónico, com, pelo menos, uma semana de antecedência, não 
sendo de considerar para este prazo os feriados e fins de semana. Tal envio confere imediato conhecimento. 
3- A documentação a analisar nas reuniões deverá ser enviada juntamente com as convocatórias. 

 
Número seis 

Presenças 
1 – Os membros das diferentes equipas deverão confirmar a sua presença nas diferentes reuniões com uma antecedência de 48 horas. 
2- As presenças deverão ser registadas na folha respetiva. 

Número sete 
Duração das reuniões 

A duração das reuniões não deverá exceder as duas horas. (ver RI) 
 

Número oito 
Secretariado das reuniões 

1- As reuniões das diferentes equipas são secretariadas pelos docentes da equipa interna. 
2- A responsabilidade de secretariar as reuniões tem caráter rotativo entre os suprarreferidos docentes. 
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Número nove 

Atas 
1 - As atas das diferentes reuniões deverão ser enviadas por correio eletrónico para os membros presentes, para retificação/ratificação, no prazo de quatro 
dias úteis. 
2- As retificações e/ou ratificações às atas das diferentes reuniões devem ser comunicadas à respetiva secretária no prazo de cinco dias úteis. 
3- As atas finais (retificadas/ratificadas) devem ser enviadas por correio eletrónico a todos os membros das respetivas equipas, no prazo de dez dias úteis. 
 

Competências dos profissionais das equipas do GAAF 

Número dez 
 Competências do/a coordenador/a das equipas. 

1- O/A coordenador/a das equipas compete: 
a) coordenar a equipa interna; 
b) presidir às reuniões da equipa interna e às reuniões plenárias; 
c) zelar pelo cumprimento das decisões emanadas nas reuniões da equipa interna e nas reuniões plenárias; 
d) promover a articulação com entidades parceiras com vista ao desenvolvimento de estratégias de apoio aos alunos e às famílias; 
e) elaborar um relatório final/anual com vista à avaliação das atividades desenvolvidas ao longo do ano. 
1.1 – Sem prejuízo no disposto anteriormente, compete, ainda, ao coordenador, como coordenador da equipa multidisciplinar de apoio à educação 
inclusiva, zelar pelo disposto no número 6, do Artigo 12º, do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. 

 
  Número onze 

 Competências da equipa interna. 
1- As competências da equipa interna encontram-se dispostas no número 5, do artigo 35º, da Lei n.º51/2012 de 5 de setembro. 
2- As competências da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva são as estipuladas no número 8, do Artigo 12º, do Decreto-Lei n.º 54/2018 

de 6 de julho. 

Número doze 
Competências da equipa externa. 

1- Articular com a equipa interna e demais agentes educativos internos ao AEPAL; 
2- Informar a equipa sobre os assuntos relevantes para a atividade do pessoal docente e não docente do AEPAL; 
3- Disponibilizar …. 

Número treze 



126 

 

 126 

Ausência do(a) coordenador(a) de equipa 
1- Sempre que o/a coordenador(a) de equipa não puder desempenhar as funções que lhe competem, por um prazo superior a 30 dias, será 

substituído(a) por um membro da equipa, designado para tal, pelo diretor. 
2- A designação do profissional substituto deve ser comunicada aos demais membros das equipas interna e externa. 

Disposições finais 
Número catorze 

Revisão das normas 
1 –O número três do presente regimento deve ser revisto sempre que houver alterações nas equipas (interna e/ou externa). 
2– O presente regimento poderá ser alterado a qualquer momento, por proposta de qualquer um dos profissionais das equipas, quando unanimemente 
aprovada em reunião plenária e posteriormente em conselho pedagógico e ratificada pelo conselho geral. 
 

Número quinze 
O presente documento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação. 
 
 

 

Alvalade,  12 de setembro de, 2018 
(aprovado em CP) 

 

Equipa TIC 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 
Artigo 1º. 

Objetivo e Âmbito 

 

1- O presente Regimento regulamenta a atividade da Equipa TIC do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém e aplica-se a todos os 

seus membros. 

 

Artigo 2º. 
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Composição 

 

A Equipa TIC é composta por quatro docentes em exercício de funções no Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade Sado. 

 

Artigo 3º. 

Competências 

 

1- Compete à equipa do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade do Sado: 

 

a) Criar condições de utilização dos recursos tecnológicos existentes; 

b) Garantir uma maior eficiência na manutenção e gestão dos recursos tecnológicos; 

c) Acompanhar e prestar apoio à escola na programação e desenvolvimento de atividades educativas que envolvam estes recursos. 

 

2– As funções a atribuir pelos membros da equipa:  

a) Atualização da Página Web e Blogue da Biblioteca Escolar; 

b) Jornal “Pé de Letra”; 

c) Manutenção da Sala de Informática; 

d) Manutenção do hardware e software inerente equipamento do Agrupamento. 

 

Artigo 4º. 

Direitos e Deveres 

 

1- São direitos dos membros da Equipa TIC: 

 

a) Participar nas discussões e votações; 

b) Apresentar propostas; 

c) Requerer, ao Coordenador da equipa, elementos, informações, que considere úteis para o exercício eficaz das suas funções; 

d) Fazer declarações de voto. 

 

2- São deveres dos membros da equipa: 

 

a) Participar nas reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b) Aceitar e desempenhar consciente e eficazmente as tarefas que lhes forem confiadas; 
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c) Contribuir pela sua diligência, para o prestígio da equipa; 

d) Manter contato estreito com toda a comunidade educativa de forma a auscultar os seus anseios. 

 

 

 

Capítulo II 

Coordenação da Equipa TIC 

 
Artigo 5º. 

Coordenador da Equipa TIC 

 

1- A Equipa TIC é coordenada por um professor titular, designado pela Diretor do Agrupamento. 

2- O mandato do Coordenador tem duração bianual. 

 

Artigo 6º 

Competências do Coordenador da Equipa TIC 

 

1- As competências do Coordenador da Equipa TIC são: 
 

a) Convocar e presidir às reuniões ordinárias e extraordinárias da equipa; 

b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram a equipa; 

c) Assegurar a coordenação da Equipa, promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta do Agrupamento; 

d) Propor a aquisição de novos materiais, equipamentos e aplicações; 
e) Assegurar a articulação das propostas da Equipa TIC com a Direção; 
f) Apresentar à Direção, dentro dos prazos previstos, um relatório das atividades desenvolvidas pela equipa. 

 

Capítulo III 

Regime de Funcionamento 

 
Artigo 7º. 

Reuniões 
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1- A Equipa reúne ordinariamente duas vezes por ano letivo e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo Coordenador, por sua iniciativa 

ou a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções. 

 

Artigo 8º. 

Faltas 

 

1- A não comparência a uma reunião da Equipa TIC corresponde a uma falta de dois tempos letivos. 

2- A marcação das faltas é da responsabilidade do Coordenador da Equipa. 

 

Artigo 9º. 

Convocatórias 

 

1- A convocatória para as reuniões da Equipa TIC é da competência do seu Coordenador. 

2- As sessões serão marcadas com a antecedência mínima de dois dias úteis. 

3- A convocatória indicará expressamente o dia, horas e local bem como a ordem de trabalhos. 

4- Será afixada na sala de professores, após conhecimento e anuência do Diretor e será enviada cópia via correio eletrónico a todos os membros. 

 

Artigo 10º. 

Quórum 

 

1- A Equipa TIC só pode deliberar quando esteja presente a maioria legal dos seus membros. 

2- Não se verificando, na primeira convocação, o quórum previsto no número anterior será convocada nova reunião, com o intervalo, de pelo menos, 24 horas, 

prevendo-se nessa convocatória que a Equipa delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros. 

 

Artigo 11º. 

Duração das reuniões 

 

1- Cada reunião da equipa terá uma duração máxima de duas horas. 

2- Os assuntos que por falta de tempo ficarem por decidir transitarão para a reunião seguinte, caso não se trate de assuntos considerados urgentes. Nessa 

situação, será convocada uma reunião extraordinária. 

 

Artigo 12º. 
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Organização das reuniões 

 

1- As reuniões serão presididas pelo Coordenador da Equipa, coadjuvado por um secretário/a, rotativamente por um dos seus membros por ordem previamente 

estabelecida. 

2- Ao secretário compete anotar todos os pontos importantes da reunião para que possa redigir a ata da reunião. 

3- O coordenador da equipa será substituído, nas suas faltas e impedimentos pelo docente com mais tempo de serviço. 

 

Artigo 13º. 

Atas 

 

1- Em cada reunião será lavrada uma ata, que conterá um resumo de tudo o que nela ocorreu, indicando designadamente, a data e o local da reunião, os 

membros ausentes, os assuntos tratados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das respetivas votações. 

2- As atas lavradas pelo secretário e no prazo de sete dias úteis são entregues na Direção e ao Coordenador de Equipa, via correio eletrónico e posteriormente 

são postas à apreciação de todos os membros da equipa no início da reunião imediata. 

3- Sendo aprovada a ata, esta será assinada pelo Coordenador da Equipa e pelo Secretário(a) e entregue novamente na Direção. 

4- Os docentes que não aprovarem a ata devem proceder à elaboração de um aditamento escrito que será posto à consideração e votação dos restantes membros 

da equipa. 

Capítulo IV 

Deliberações e Votações 
Artigo 14º. 

Formas de Votação 

 

1- As deliberações e as tomadas de posição da Equipa TIC são tomadas por votação nominal. 

2- Nas deliberações e tomadas de posição da Equipa TIC não há lugar à abstenção. 

 

Artigo 15º. 

Maioria exigível nas deliberações 

 

1- As deliberações e tomadas de posição são tomadas por maioria simples (mais de 50% dos elementos presentes). 

2- As exceções devem estar definidas na legislação em vigor ou no Regulamento Interno do Agrupamento. 
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Artigo 16º. 

Empate na Votação 

 

1- Ao verificar-se empate na votação, o Coordenador tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por votação secreta. 

2- Nesta situação a equipa deve proceder a nova análise da situação e proceder a nova votação. 

 

Artigo 17º. 

Registo de Voto 

 

1- Os membros da Equipa TIC podem fazer constar na ata, o seu voto de vencido e as razões que o justificam. 

2- Os docentes que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva declaração de voto na ata, ficam isentos da responsabilidade que da 

votação eventualmente resulte. 

 

Capítulo V 

Disposições finais 

 
Artigo 18º. 

Interpretações e Omissões 

 

1- Compete ao coordenador, com recurso aos restantes elementos da equipa, interpretar o presente Regimento e integrar as suas lacunas. 

2- A resolução de casos omissos será feita no respeito pelas competências definidas pela lei, cabendo a sua decisão aos órgãos de direção, administração e 

gestão do agrupamento, na sequência da análise das situações em concreto. 

 

Artigo 19º. 

Alterações 

 

1- O presente Regimento poderá ser alterado pela equipa, por iniciativa de, pelo menos um terço dos seus membros. 

2- As alterações do Regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta do número legal dos membros da Equipa TIC. 

 

Artigo 20º. 

Entrada em Vigor 
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1- O Regimento Interno entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pela Equipa TIC. 

2- Será fornecido um exemplar do Regimento a cada membro, em suporte digital, e ao Diretor do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade 

do Sado, em suporte digital e papel. 

 
Aprovado em Reunião da Equipa TIC, dia 22 de novembro de 2017. 

 

Bibliotecas Escolares / Centro de Recursos 
 

Introdução 
De acordo com os princípios gerias constantes no Relatório “Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares”, bem como a legislação em vigor, devem constituir 

recursos básicos do processo educativo, desempenhando as BE’s - Biblioteca da Escola sede e Biblioteca EB1/JI de Ermidas Sado, um papel fundamental nos 

domínios da leitura, da literacia e do desenvolvimento de competências de informação, bem como no aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e 

artística. Nesta perspetiva, as bibliotecas devem funcionar como um núcleo da organização pedagógica da Escola, atraente, acolhedor e estimulante, onde os 

alunos: 

 Se sintam num ambiente que lhes pertence e se habituem a considerar o livro e a informação como necessidade do dia a dia e como fontes de prazer 

e de desenvolvimento pessoal; 

 Tenham acesso a informação e ao conhecimento, através da diversidade de livros, jornais, revistas, materiais audiovisuais e tecnologias de informação; 

 Possam estudar e encontrar com facilidade fontes documentais e se habituem a selecionar e gerir informação, para realizarem atividades curriculares 

(individuais ou em grupo, autonomamente ou com apoio docente e/ou de assistentes operacionais.) 

Sendo que “uma Biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente” como diz Mafalda Milhões, e não um lugar exclusivo dos alunos, a biblioteca, deve ser 

também um lugar onde os professores/ outros utilizadores: 

 Se sintam num ambiente que lhes pertence e adquiram o hábito de tomar iniciativas e participar na sua animação, atualização e enriquecimento; 

 Encontrem informação variada, utilizável no seu trabalho docente e possam requisitar livros e outros documentos nos mais variados tipos de suportes, 

para as atividades da sala de aula; 
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 Possam acompanhar os seus alunos para que ali realizem atividades de estudo e ocupação de tempos livres. 

Definição e Espaços 
As Bibliotecas Escolares (BE’s) são estruturas que recolhem documentos de diferente natureza e suporte – livros, jornais, revistas, materiais audiovisuais e 

multimédia-Internet -  e que os disponibilizam como recursos pedagógicos para atividades quotidianas de ensino, para atividades curriculares não letivas ou para 

ocupação de tempos livres e de lazer. 

 Os espaços que constituem a BE’s são os seguintes: 

 Zona de atendimento; 

 Zona de leitura informal; 

 Zona de estudo, consulta e leitura; 

 Zona de audiovisuais; 

 Zona de multimédia e Internet. 

Objetivos da BE’s 
Os objetivos essenciais das Bibliotecas Escolares são, entre outros, os seguintes: 

 tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e dotar a escola de um fundo documental adequado às necessidades das 

diferentes áreas e projetos de trabalho; 

 permitir a integração dos materiais impressos, audiovisuais e informáticos e favorecer a constituição de conjuntos documentais organizados em função 

de diferentes temas; 

 desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho, baseados na consulta, tratamento e produção de informação, tais como: selecionar, 

analisar, criticar e utilizar documentos; 

 desenvolver um trabalho de pesquisa ou estudo, individualmente ou em grupo, por solicitação do professor ou de sua própria iniciativa; 

 produzir sínteses informativas em diferentes suportes; 
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 promover atividades que estimulem a interação de Escola/Comunidade Escolar; 

 estimular nos alunos o prazer de ler e o interesse pela ciência, a arte e a cultura; 

 ajudar os professores a planificarem as suas atividades de ensino e a diversificarem as situações de aprendizagem; 

 associar a leitura, os livros e a frequência de biblioteca à ocupação lúdica dos tempos livres. 

Organização 

Considerações Gerais 

 As BE’s são geridas por uma equipa educativa, liderada por um professor coordenador e constituída por professores e assistentes operacionais. 

 O mandato dos elementos da equipa deverá ser, se possível, contínuo, visando deste modo viabilizar projetos sequenciais. 

 Sem prejuízo do exposto no número anterior, a nomeação dos elementos que constituem a equipa educativa é feita anualmente. 

 O coordenador e os restantes elementos da equipa devem ser designados segundo critérios de formação, experiência e perfil, de acordo com a 

legislação em vigor. 

 Compete à equipa educativa gerir, organizar e dinamizar as BE’s e, no quadro do Projeto Educativo, e em articulação com os órgãos de gestão, 

elaborar o respetivo Plano de Atividades. 

Funções da equipa da BE’s 

Compete ao Coordenador das BE’s: 

 Elaborar e propor, à Direção, um plano de aquisições, de acordo com as necessidades diagnosticadas; 

 Participar no Conselho Pedagógico do Agrupamento, para apresentação de propostas e definições de formas de funcionamento e dinamização; 

 Coordenar e dinamizar as atividades propostas; 

 Convocar e dinamizar as reuniões da Equipa; 

 Articular com a Comunidade Educativa/ Envolvente, representando as BE’s nas suas relações com outras entidades exteriores à escola. 
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Compete ao Coordenador das BE’s: 

 Assegurar o bom funcionamento, a manutenção e a organização dos vários espaços; 

 Manter atualizado o inventário de material e o catálogo bibliográfico; 

 Orientar a pesquisa dos alunos; 

 Dar resposta às solicitações colaborativas, sempre que seja possível, nomeadamente no que respeita às articulações curriculares. 

Compete ao assistente operacional destacado exclusivamente nas BE’s: 

 Fazer o atendimento; 

 Zelar pela segurança na biblioteca, não permitindo que pessoas com pastas e/ou bolsas circulem no interior da mesma; 

 Manter a ordem e a disciplina; 

 Controlar e fazer o registo estatístico, entre outros,  da leitura presencial, do empréstimo para as aulas ou domiciliário e da requisição de equipamento; 

 Orientar/mediar, dentro das suas possibilidades, as pesquisas dos alunos; 

 Comunicar ao professor Bibliotecário o desaparecimento ou a danificação de qualquer livro/documento ou equipamento, indicando, sempre que 

possível, a pessoa responsável; 

 Proceder à correta arrumação dos livros/documentos; 

 Tratar tecnicamente os livros/documentos. 

Normas de funcionamento/serviços prestados 

Horário 

O horário de funcionamento das BE´s é afixado no seu exterior, na porta de entrada e ainda se encontra disponível na página do Agrupamento 

www.aepal.pt. 

http://www.aepal.pt/
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Acesso às BE’s 

 Podem ter acesso às BE´s os membros do corpo docente e discente e os assistentes operacionais da Escola. 

 Tem, também, acesso às BE’s toda a comunidade educativa/envolvente (os interessados deverão requerer o cartão de leitor). 

 As BE’s podem ser requisitada para aulas, desde que não comprometa a sua utilização por parte dos restantes utilizadores. Antecipadamente os 

professores devem requisitar o espaço e organizar a turma em grupos de trabalho, atribuindo a cada grupo tarefas bem definidas. 

 A requisição das BE’s é feita pelo professor mediante o preenchimento da ficha de requisições. No mesmo horário não é possível haver duas 

requisições. 

 O utilizador deve colocar à entrada das BE’s, em espaço próprio, as mochilas, os casacos e guarda-chuvas. Os alunos só deverão transportar consigo o 

material que necessitam para a execução das tarefas que se propõem desenvolver. 

 O utilizador deve manter um comportamento adequado, não perturbando o normal funcionamento das BE’s. 

Zona de Atendimento 

 Na zona de atendimento deve estar permanentemente um assistente operacional das BE’s que controla o acesso e prestará todos os esclarecimentos. 

 O utilizador das BE’s deve dirigir-se ao balcão para requisitar o equipamento que deseja utilizar, solicitar o empréstimo ou devolver documentos e 

requerer as informações ou apoio necessários. 

Zona de Leitura Informal 

 O utilizador das BE’s pode permanecer nesta zona para ler/consultar, em acesso direto, revistas, jornais, álbuns, etc., podendo dialogar de forma a não 

perturbar o normal funcionamento das mesmas. 

Zona de Estudo, Consulta e Leitura 

 Nesta zona, destinada a trabalho individual ou em pequenos grupos, os utilizadores podem consultar todo o fundo documental impresso existente. 
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 O acesso ao fundo documental existente nas prateleiras das estantes é livre e o utilizador pode retirar e levar qualquer livro/documento para a mesa de 

leitura/trabalho. 

 Para facilitar a procura do documento, o utilizador deve informar-se, na zona de atendimento, das normas seguidas na arrumação do fundo 

documental. 

 Nesta zona é exigido maior silêncio para permitir maior concentração dos utilizadores. 

 Após a leitura/consulta, os documentos não devem ser colocados nas prateleiras, mas cada utilizador deve deixá-los no lugar destinado para efeito e 

dar disso conhecimento ao assistente operacional (os documentos serão posteriormente arrumados pelo assistente operacional na respetiva prateleira, 

após registo estatístico da leitura presencial). 

 Os utilizadores devem chamar a atenção do assistente operacional ou de outro membro da equipa educativa das BE’s, para os estragos que encontrem 

em qualquer documento ou equipamento. 

Zona de Audiovisuais 

 Neste espaço, os utilizadores das BE’s têm a possibilidade de visionar DVD’s ou ouvir música, por um período máximo de 45 minutos, podendo este 

período ser renovado por outro igual, se não houver pedidos em lista de espera, respeitando os intervalos. 

 Para utilizar quaisquer postos, é necessária a requisição dos respetivos equipamentos. Esta inscrição pode ser feita com antecedência ou no próprio dia 

e hora. 

 Nestes dois setores é obrigatório o uso de auscultadores. 

 A seleção dos documentos audiovisuais é feita pelos utilizadores mediante acesso direto. 

 O utilizador solicita o original preenchendo a ficha de requisição. 

 Depois de terminadas as tarefas, os utilizadores devem ter o cuidado de dar conhecimento ao assistente operacional que terminou o trabalho. 

 O manuseamento e a colocação do original no lugar de armazenamento são efetuados pelo assistente operacional. 
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 O utilizador só poderá utilizar, nos equipamentos audiovisuais, DVD’s, CD-ROM’s, e DVD’s/ CD’s não pertencentes às BE’s, mediante o controlo e 

autorização do elemento da equipa. 

Zona de Multimédia e Internet 

 Nas BE’s encontra equipamento informático com acesso à Internet que está à disposição dos utilizadores, para a realização de trabalhos. 

 O acesso aos postos de trabalho faz-se mediante o preenchimento da ficha de requisição, junto do elemento da equipa. 

 O número máximo de utilizadores por computador, em simultâneo, é de dois. 

 Qualquer anomalia verificada durante a utilização dos equipamentos deve ser registada na folha de ocorrências. 

 Depois de terminadas as tarefas, os utilizadores devem ter o cuidado de: 

 Fechar o(s) programa(s), deixando o equipamento ligado; 

 Deixar a mesa arrumada; 

 Dar conhecimento ao membro da equipa que terminou o trabalho. 

 Não são permitidos, em quaisquer circunstâncias, os seguintes atos: 

 Introduzir “passwords”; 

 Alterar a configuração dos computadores ou do software instalado; 

 Instalar software sem autorização do assistente operacional das BE’s; 

 Utilizar suportes de armazenamento secundário pessoais nos computadores, sem primeiro dar conhecimento; 

 Consultar e/ou armazenar arquivos, imagens ou informação cujo conteúdo possa ser considerado moralmente ofensivo ou de algum modo não 

ético. 

 Os elementos da equipa das BE’s devem verificar se os conteúdos dos artigos anteriores foram respeitados. 

 Os utilizadores que pretendam imprimir documentos poderão, temporariamente, fazê-lo solicitando ao membro da equipa, que o faça utilizando 

unicamente o computador de serviço da BE. 

 Os membros da equipa das BE’s não se responsabilizam pelo desaparecimento dos mesmos. 
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Leitura Domiciliária 

A requisição de livros/documentos obedece às seguintes regras: 

 Os utilizadores das BE’s poderão requisitar até três livros, mediante preenchimento da requisição junto da funcionária, por um máximo de oito dias 

úteis. No fim deste prazo, a requisição pode ser renovada por mais oito dias. 

 A requisição é preenchida pelo assistente operacional ou professor e assinada pelo requisitante. 

 Um utilizador não pode requisitar mais nenhum livro/documento se ainda tiver em sua posse um outro que já tenha ultrapassado o prazo de entrega. 

 Um livro/documento só se considera entregue pelo seu leitor, quando este assinar o seu nome no espaço próprio da ficha de requisição. 

 Os livros requisitados para interrupção letiva, exceto férias de Verão, devem ser entregues no primeiro dia de aulas. Durante o período de férias de 

Verão as requisições serão feitas de acordo com a disponibilidade do assistente operacional das BE’s. 

 Todos os livros/documentos terão que ser devolvidos até à sexta-feira da antepenúltima semana de aulas do terceiro período. 

 Os pontos anteriores são aplicáveis indistintamente a todos os utilizadores. 

 As enciclopédias, dicionários, obras em vários volumes, exemplares de consulta frequente, trabalhos dos alunos, último número dos periódicos, 

DVD’s, CD’s e CD-ROM’s, não são passíveis de empréstimo domiciliário. 

 As BE’s podem concretizar empréstimos a outras bibliotecas, depois de ouvido o Coordenador e a Direção. 

Leitura/Utilização de Documentos na Sala de Aula 

 Os professores podem requisitar qualquer livro/documento ou obras de referência para a sala de aula, através da requisição prévia, mediante o 

preenchimento de impresso próprio junto da funcionária. 

Incumprimento das Regras Estabelecidas 

Em caso de incumprimento das regras estabelecidas para o normal funcionamento das BE’s, tomar-se-ão as seguintes medidas, respeitantes a diversas 

situações, tais como: 
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 A má utilização e o não cumprimento das regras estabelecidas poderão implicar a saída do utilizador das BE’s. De acordo, com a gravidade da situação, 

o utilizador poderá ter uma suspensão temporária da frequência das BE’s. 

 Sempre que algum dos elementos pertencentes às BE’s presencie alguma atitude suscetível de danificar propositadamente os equipamentos, poderá, se 

assim o entender, inibir o prevaricador da sua utilização momentânea, seguindo de imediato as normas gerais que regulamentam o estatuto dos alunos e 

as regras disciplinares definidas no Regulamento Interno do Agrupamento. 

 Todo o material que é entregue ao utilizador, é da sua inteira responsabilidade pelo que, qualquer desaparecimento ou dano provocado, terá que ser 

reposto ou pago pelo mesmo. No caso dos alunos, tal situação implica uma comunicação prévia ao Diretor de Turma. 

 O desrespeito por este regulamento pode acarretar a aplicação de medidas educativas disciplinares. 

Avaliação 

Com o objetivo de avaliar a organização, funcionamento e dinamização das BE’s, proceder-se-á à avaliação do desempenho da Biblioteca de acordo com o 

previsto pela Rede de Bibliotecas Escolares.  

Observação: 

Na elaboração deste Regimento Interno teve-se em conta as orientações propostas na Rede de Bibliotecas Escolares. 


