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CAPÍTULO I – Princípios Gerais
Artigo 1º - Objeto e âmbito de aplicação
O presente regulamento interno define o regime de funcionamento deste Colégio e aplicase a alunos, Encarregados de Educação, pessoal docente e não docente e/ou outros elementos
da comunidade que, de alguma forma, estejam integrados na dinâmica escolar.

Artigo 2º - Parcerias
1. Serão estabelecidas quando julgadas convenientes para o desenvolvimento do Projeto
Educativo, do Projeto Curricular e do Plano Anual de Atividades do Colégio.
2. Estas parcerias serão objeto de acordo escrito entre os parceiros intervenientes,
bastando, para isso, salvo nos casos em que a lei dispuser em contrário, a aprovação
e assinatura da Direção.

Artigo 3º - Horário de Funcionamento
1. A Instituição funciona de segunda a sexta-feira das 8:00 horas às 20:00 horas.
2. A entrada do discente deverá efetuar-se até ao início do horário letivo do respetivo ciclo,
salvo exceções feitas com aviso prévio ou em caso de força maior devidamente
justificada.
3. Caso o horário de entrada não seja respeitado, o discente não poderá ingressar a meio
do bloco do respetivo horário.

Artigo 4º - Calendário Escolar
1. A Instituição funciona durante todo o ano, à exceção do(s):
•

Feriados nacionais e religiosos calendarizados;

•

Dias 24, 26 e 31 de dezembro;

•

Segunda-feira de Páscoa;

•

Dia de Carnaval.

2. O calendário escolar é tutelado por despacho do Gabinete do Secretário de Estado da
Educação.

Artigo 5º - Inscrições, Matrículas e Renovação de Matrículas
1. Anualmente, a partir de abril, é anunciado por circular ou por e-mail, o calendário de
inscrições, matrículas, renovação de matrículas e os respetivos documentos
necessários para efetivação das mesmas.
2.

No ato da inscrição/matrícula, os Encarregados de Educação devem preencher os
impressos oficiais.

3. Os Encarregados de Educação devem preencher o formulário interno de requisição de
livros escolares e das opções de frequência (refeições, sala de estudo, prolongamento
de horário, transporte, entre outras), quando a Direção o facultar.
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4. A propina de matrícula ou de renovação de inscrição não é reembolsável em caso de
desistência.
5. A renovação da matrícula dos alunos realiza-se automaticamente no período de três
dias úteis após a definição da situação escolar dos mesmos, de acordo com a legislação
em vigor. Durante o mês de maio de cada ano letivo, os alunos deverão ainda proceder
ao pagamento de uma quantia a fixar anualmente pelo Colégio, acrescida do respetivo
prémio de Seguro de Acidentes Pessoais. Após a renovação da matrícula, os alunos
devem proceder à entrega de todos os documentos exigidos pelas normas oficiais e por
este Regulamento, a saber:
•

Fotocópia da cédula pessoal, ou B.I do candidato, ou Cartão de cidadão;

•

Número de contribuinte do aluno (caso não tenha sido entregue o Cartão de
Cidadão);

•

Preenchimento de uma ficha de identificação;

•

Declaração médica comprovativa do seu bom estado de saúde para frequentar
o Colégio;

•

Fotocópia do boletim de vacinas devidamente atualizado;

•

Fotocópia do Boletim de Saúde, para crianças do Pré-Escolar;

•

Duas fotografias tipo “passe” e uma fotografia em formato digital;

•

Fotocópia do Bilhete de Identidade/cartão de Cidadão do pai e da mãe;

•

Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do Encarregado de
Educação;

•

Comprovativo de Morada;

•

Número de Identificação de Segurança Social;

•

Fotocópia do documento de identificação de todas as pessoas autorizadas a
receber a criança (máximo 6);

•

No caso de crianças com necessidades educativas especiais é dever dos
encarregados de educação comunicar à Instituição no ato da inscrição;

•

Fotocópia do IRS e respetiva nota de liquidação do ano transato – para
inscrições do Pré-escolar;

•

Regulação parental.

6. À Direção reserva-se o direito de aceitar ou não a renovação da inscrição do aluno. São
motivos de impedimento de renovação:
a) Assiduidade reduzida ou absentismo sistemático;
b) Falta sistemática de pontualidade;
c) Faltas injustificadas;
d) Prática de infrações disciplinares que indiciem o desajuste do aluno ao Projeto
Educativo e Regulamento Interno do Colégio;
e) Ausência de cooperação e envolvimento do Encarregado de Educação na vida
escolar do seu educando;
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f)

Se, após a renovação da inscrição do aluno, surgir alguma situação de conflito entre
o Encarregado de Educação e a Administração do Colégio, Pessoal Docente ou
Não Docente, que, pela sua gravidade, possa comprometer o sucesso educativo e
o desenvolvimento integral do aluno, reserva-se à Direção o direito de anular a
inscrição no ano letivo seguinte.

7. Os irmãos de alunos do Colégio têm prioridade sobre os restantes candidatos, desde
que haja disponibilidade de vaga;
8. A anulação da inscrição será efetuada por comunicação escrita e fundamentada,
dirigida ao Encarregado de Educação, até ao mês de julho do ano letivo em curso,
preferencialmente, ou até ao final do mês de agosto em casos excecionais.
9. Quando a figura do Encarregado de Educação não coincida com o Pai ou a Mãe, essa
situação deve ser apresentada e fundamentada, no ato de inscrição ou de matrícula;

Artigo 6º - Mensalidade
1. A mensalidade, a pagar por cada aluno, será afixada aquando da renovação da
matrícula.
2. O valor referente à mensalidade deverá ser quitado até ao dia oito de cada mês, sob
pena de, se não tiver sido quitado ao dia dez, sofrer um agravamento de 20%.
3. Findo o mês, se a mensalidade não for liquidada, poderá ser suspensa a frequência do
aluno.
4. Estão excluídos do valor da mensalidade, o valor de serviços como: visitas de estudo e
passeios escolares, material escolar, fotocópias, transporte, uniformes e atividades
extracurriculares.
5. No valor da mensalidade e do transporte já estão previstos os períodos de interrupção
letiva, não sendo efetuado, portanto, qualquer tipo de desconto, considerando que os
valores praticados são anuidades subdivididas em 11 momentos, (à exceção do item
fotocópias, que será em 10 momentos).
6. O valor da mensalidade poderá sofrer descontos, nos casos que se seguem:
a) Quando se verifica a frequência de irmãos: caso sejam dois irmãos, o desconto será
de 4% imputável a cada um deles; caso sejam três ou mais, o desconto será de 6%,
imputável a cada um deles, no que respeita à componente letiva;
b) Os funcionários, apenas na componente letiva, terão uma redução de 20% caso
tenham um filho a frequentar a Instituição; no caso de terem dois ou mais filhos, o
desconto será de 35% (do segundo filho em diante).
7. O número de mensalidades por ano letivo é diferente dependendo do ciclo de ensino:
a) A

frequência

no

ensino

Pré-Escolar

corresponde

a

12

mensalidades,

independentemente da frequência efetiva. Se num dos meses a sua frequência for
de 50%, esse único mês por ano terá um desconto de 20%;
b) A frequência nos restantes ciclos, 1.º, 2.º, 3.º ciclos do Ensino Básico e Ensino
Secundário, corresponde a 11 mensalidades, independentemente da sua
frequência efetiva;
8
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c) As atividades extracurriculares terão uma permanência obrigatória, após a inscrição
e até final do ano letivo (compreendendo 9 meses).
8. Na eventualidade de uma declaração de pandemia (a título de exemplo a Covid-19), e
caso, após a matrícula/renovação da matrícula, as autoridades públicas imponham
períodos de suspensão das atividades presenciais, diminuição do currículo ou outras
que alterem o tempo ou modo como os estabelecimentos de ensino prestam o serviço
educativo, este facto não confere ao Encarregado de Educação direito a solicitar uma
redução da anuidade.
9. No caso dos serviços facultativos, quando, por força de algumas das situações referidas
no número 8 o Colégio fique impedido de os prestar, o período em que não foram
prestados não será cobrado, salvo nos casos em que o curto tempo de interrupção ou
as regras de cobrança desse serviço e as condições da sua prestação e funcionamento
indiquem expressamente o contrário, caso em que se aplica o disposto no n.º 8.
10. Quando serviços facultativos tiverem sido pagos antes da prestação dos mesmos, o
montante pago a mais, nos termos da alínea anterior, será imputado às prestações da
anuidade vencidas e ainda não pagas ou vincendas. Estando a anuidade toda paga, as
quantias devidas serão creditadas aos Encarregados de Educação.

Artigo 7º - Desistências
Os Encarregados de Educação devem comunicar a desistência do aluno, por escrito, um
mês antes de se efetivar a mesma.
1. Em caso de desistência do aluno, após matrícula/renovação, e até ao final do mês de
agosto que antecede o ano escolar seguinte, serão devidos 10% do valor da anuidade
do ano correspondente.
2. Em caso de desistência do aluno, durante o mês de setembro, serão devidos os valores
referentes às mensalidades do primeiro período, ou seja, até dezembro inclusive.
3. Em caso de desistência do aluno, no decurso do ano letivo, no período compreendido
entre os meses de outubro a julho, serão devidos os valores referentes à totalidade das
mensalidades (anuidade), desde a data da desistência até ao final do ano letivo
[considerando como término o mês de julho (agosto no caso do Pré-Escolar)].

Artigo 8º - Contrato de Desenvolvimento
1. Os discentes a frequentarem o ensino Pré-Escolar, cujos rendimentos dos pais assim o
justifiquem, poderão ser apoiados financeiramente pelo Ministério da Educação.
2. Os pais que pretendam e se julguem nas condições de beneficiar do apoio acima
mencionado, deverão apresentar na Instituição os seguintes documentos até ao dia 31
de outubro:
•

Demonstração de IRS e respetiva nota de liquidação;

•

Declaração da junta de freguesia comprovando a composição do agregado
familiar;
9
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•

Comprovativo da renda de casa ou declaração da entidade financiadora da
aquisição da habitação própria;

•

Termo de responsabilidade.

Artigo 9º - Atualização de Contactos
Os contactos e moradas de Pais e de Encarregados de Educação deverão estar sempre
atualizados. Caso haja alguma alteração, esta deverá ser comunicada aos serviços
administrativos, ao Educador responsável de sala/ Professor titular/Diretor de Turma.

Artigo 10º - Acidente/Doenças/Agentes parasitários/Intervenção Medicamentosa
1. Na eventualidade de um discente se encontrar em estado febril, com vómitos e/ou
diarreia será, de imediato, avisado o Encarregado de Educação tendo este a obrigação
e encargo de, com urgência, transportar o discente em causa para casa ou para uma
Instituição de saúde, caso tal se justifique.
2. Sempre que o discente apresentar os sintomas supracitados à chegada da Instituição,
ficará impossibilitado de a frequentar.
3. Qualquer acidente que ocorra dentro dos limites geográficos da Instituição será
comunicado de imediato ao Encarregado de Educação. Em casos de menor gravidade,
a assistência será prestada na Instituição, em casos de maior gravidade, o discente será
transportado para o Hospital de referência, acompanhado pelo Encarregado de
Educação ou o seu representante e, na impossibilidade da presença deste/s, por um
Auxiliar de Ação Educativa ou Professor.
4. Serão sempre afastados temporariamente da frequência escolar e demais atividades
desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino os discentes, pessoal docente e pessoal
não docente quando atingidos pelas seguintes doenças transmissíveis: Difteria,
Escarlatina, Febres Tifoide e Paratifoide, Hepatite Infeciosa, Impetigo, Meningite por
Meningococus, Parotidite Epidémica, Poliomielite, Rubéola, Sarampo, Escabiose, Tinha,
Tosse Convulsa, Tuberculose Pulmonar, Varicela, Varíola.
5. Os prazos de suspensão temporária da frequência escolar dos indivíduos atingidos
pelas doenças atrás referidas ou dos que coabitem ou tenham contacto com estes são
os que se encontram fixados no Decreto-lei n.º 89/77 e respetivas alterações.
6. Caso sejam detetados agentes parasitários (como é o caso da pediculose), os
Encarregados de Educação serão alertados para irem imediatamente buscar o seu
educando à escola, de forma a proceder à respetiva desinfestação, não podendo esses
discentes frequentar a Instituição, por um período mínimo de três dias, sendo reavaliada
a situação aquando do seu regresso.
7. Intervenção Medicamentosa:
a) Sempre que o discente necessite de intervenção medicamentosa, durante o período
em que estiver na Instituição, devem os Encarregados de Educação trazer os
medicamentos acondicionados num recipiente apropriado, com o nome completo do
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discente, a turma, ou o nome do respetivo professor ou educador, bem como a cópia
da prescrição médica associada;
b) Quaisquer outras recomendações devem ser feitas por escrito, na caderneta do
discente;
c) Caso seja necessário ministrar algum medicamento de urgência ao discente, será
feito o aconselhamento prévio, junto dos Pais ou Encarregados de Educação do
mesmo.

Artigo 11º - Alimentação
1. As ementas são elaboradas mensalmente e estarão ao dispor dos Encarregados de
Educação, na vitrina informativa (localizada na receção/portaria) ou na página de internet
da Instituição.
2. Diariamente, serão servidas às crianças três refeições (lanche da manhã, almoço, lanche
da tarde) e um reforço alimentar às que permanecerem até ao fim do dia na Instituição.
3. Não é permitido trazer qualquer tipo de alimento para a mesma.
4. A pedido prévio do responsável (familiares) pela criança, a Instituição disponibiliza o
serviço de jantar (sopa) à mesma, sob o acréscimo diário do valor de €1,50.
5. Em caso de doença comprovada por receita médica, a ementa do discente poderá ser
alterada para dieta, sob aviso prévio, até às 10:00 horas desse mesmo dia.
6. Exclui-se da alimentação fornecida pela escola todas as situações de alimentações
referentes a produtos alimentares e outros de especificidade particular (casos de
intolerâncias alimentares ou alergias) não integrados na oferta, devendo os
Encarregados de Educação assegurar as respetivas alternativas para os seus
educandos.

Artigo 12º - Vestuário
1. A frequência no Colégio Nova Encosta obriga ao uso de uniforme, que deverá ser
adquirido nas instalações da Instituição.
2. Para os alunos com frequência no Pré-Escolar:
a) Rapaz:
a. Uniforme do dia a dia: fato de treino azul com t-shirt ou sweat, meia azulmarinho.
b. Uniforme formal: calção ou calça com polo ou calção ou calça com
camisa e pulôver, meia azul-marinho, sapatos e blazer.
b) Rapariga:
a. Uniforme do dia a dia: fato de treino azul com t-shirt ou sweat, meia azulmarinho ou saia calção com t-shirt.
b. Uniforme formal: saia com polo ou saia com camisa e pulôver, meia azulmarinho, sapatos e blazer.
3. Para alunos com frequência no 1.º/ 2.º/ 3.º CEB e Ensino Secundário:
a) Rapaz:
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i. Uniforme informal: Calça ou calção, camisa e polo, meias azul-marinho
e sapatos.
ii. Uniforme formal: Calça ou calção, camisa e casaco ou pulôver, meia
azul-marinho, sapatos e blazer.
iii. Uniforme de Educação Física: Fato de treino com t-shirt do mesmo
conjunto ou calções e t-shirt.
b) Rapariga:
i. Uniforme informal: saia, saia calção (ou calça), camisa e polo, meias
azul-marinho e sapatos.
ii. Uniforme formal: saia, camisa e casaco ou pulôver, meia azul-marinho,
sapatos e blazer.
iii. Uniforme de Educação Física: Fato de treino com t-shirt do mesmo
conjunto, leggings com t-shirt.
4. Não são permitidas quaisquer alterações ao uniforme original.
5. Não é permitida a troca de peças entre diferentes uniformes.
6. Não é permitido o uso de meia-calça com enfeites por baixo da meia do uniforme.
7. No uniforme formal não é permitido o uso de botas.
8. Nos dias de ginástica, é de uso obrigatório o fato de treino e t-shirt, bem como uns ténis.
9. Caso não sejam cumpridas as normas acima citadas, bem como a falta de asseio ou
limpeza do vestuário, a Instituição poderá substituir as peças, sendo estas
posteriormente faturadas.
10. Sempre que haja uma atividade informada em circular, salvo exceções avisadas
atempadamente, é obrigatório o uso de uniforme formal.
11. A Instituição reserva o direito de, no caso de os discentes não comparecerem com o
uniforme adequado, o disponibilizar, sendo posteriormente faturado.

Artigo 13º - Transportes
1.

O transporte terá início apenas no 1.º dia letivo e até 31 de julho, sendo assegurado para
todos os alunos que o requisitem.

2.

No mês de agosto não se efetuam transportes.

Artigo 14º - Entrada e Saída de Crianças
1. A Instituição só se responsabiliza pelos discentes a partir do momento em que os
mesmos são entregues na portaria/carrinha de transporte e aos responsáveis.
2. Sempre que desejarem, e mediante autorização expressa da Direção, os Pais podem
observar os seus filhos através das janelas das salas.
3. À saída das crianças, os respetivos Encarregados de Educação e/ou as pessoas
devidamente autorizadas por estes devem dirigir-se à portaria e aguardar pela criança.
4. Enquanto esperam, devem ler os avisos no placard de entrada que contêm informações
importantes e que eventualmente podem não ser comunicadas de outra forma.
12
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CAPÍTULO II – Órgãos de Administração e Gestão
Artigo 15º - Constituição
1. São órgãos de direção, administração e gestão deste Colégio:
a) Administração
b) Diretor Geral
c) Diretor Pedagógico
d) Conselho Pedagógico

Secção I – Administração
Artigo 16º - Definição
1. A Administração é o órgão responsável pelo supervisionamento de todos os serviços.
2. A Direção geral é assegurada pelo Diretor Geral.

Artigo 17º - Competências da Administração
1. São competências da Administração todas as previstas na lei assim como todas as
previstas neste regulamento.
2. Compete também à Administração, ouvido o Conselho Pedagógico e o seu Presidente,
elaborar e submeter à aprovação:
a.

As alterações ao regulamento interno;

b.

As propostas de celebração de contratos de autonomia.

2. Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente.
3. Sem prejuízo de outras competências previstas na lei ou no regulamento interno, no
plano da gestão cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao Diretor, em
especial:
a) Definir o regime de funcionamento do colégio;
b) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;
c) Distribuir o serviço não docente;
d) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos
educativos;
e) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos.
4. Compete ainda ao Diretor Geral:
a) Representar o Colégio;
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
c) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação do pessoal docente;
5. O Diretor Geral exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela
Administração educativa e financeira.
6. O Diretor Geral pode delegar no Diretor Pedagógico as competências referidas nos
números anteriores.
7. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor Geral é substituído pelo Diretor Pedagógico.
13
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Artigo 18º - Direitos e deveres do Diretor
1. O Diretor goza dos direitos gerais previstos na lei e neste regulamento.
2. O Diretor está sujeito aos deveres gerais e específicos previstos na lei deste
regulamento.

Artigo 19º- Assessorias
Para apoio às atividades do Diretor, e mediante a sua proposta, este pode autorizar a
constituição de assessorias técnico-pedagógicas, sendo designados docentes em exercícios de
função no Colégio, nos termos da lei.

Secção II – Diretor Pedagógico
Artigo 20º - Competências do Diretor
1. Compete ao Diretor Pedagógico submeter à aprovação o Projeto Educativo elaborado
pelo Conselho Pedagógico.
2. Compete também ao Diretor Pedagógico, ouvido o Conselho Pedagógico, elaborar e
submeter à aprovação:
a) O Plano Anual e Plurianual de atividades;
b) O Relatório Anual de Atividades;
3. Sem prejuízo de outras competências previstas na lei ou no regulamento interno, no
plano da gestão pedagógica, compete ao Diretor, em especial:
a) Definir o regime de funcionamento do colégio;
b) Elaborar a constituição de turmas e a definição dos critérios de horários;
c) Distribuir o serviço docente;
d) Designar os Coordenadores / Representantes dos Departamentos curriculares e os
Diretores de Turma;
4. Compete ainda ao Diretor Pedagógico:
a) Representar o Colégio;
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
c) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação do pessoal docente;
5. O Diretor Pedagógico exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela
Administração geral e financeira.
6. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor Pedagógico é substituído pelos
Coordenadores de Ciclo.

Artigo 21º - Direitos e deveres do Diretor
1.

O Diretor goza dos direitos gerais previstos na lei e neste regulamento.

2.

O Diretor está sujeito aos deveres gerais e específicos previstos na lei deste
regulamento.
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Artigo 22º- Assessorias
Para apoio às atividades do Diretor, e mediante a sua proposta, este pode autorizar a
constituição de assessorias técnico-pedagógicas, sendo designados docentes em exercícios de
função no Colégio, nos termos da lei.

Secção III – Conselho Pedagógico
Artigo 23º Definição
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica, nomeadamente
no domínio pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação
inicial e contínua de pessoal docente e não docente.

Artigo 24º Composição
1. O Conselho Pedagógico é constituído por:
a) Diretor geral;
b) Diretor Pedagógico;
c) Coordenador do Departamento Curricular do Pré-Escolar;
d) Coordenador do Departamento Curricular do 1.º Ciclo;
e) Coordenador do Departamento Curricular do 2.º e 3.º Ciclos;
f)

Coordenador do Departamento Curricular do Ensino Secundário;

g) Representante do Departamento Curricular de Línguas;
h) Representante

do

Departamento

Curricular

de

Matemática

e

Ciências

Experimentais;
i)

Representante do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas;

j)

Representante do Departamento Curricular de Expressões;

k) Representante dos Diretores de Turma;
l)

Coordenador de Atividades e Projetos;

m) Um representante do pessoal Não Docente;
n) Um representante de Pais e Encarregados de Educação
2. O Diretor Pedagógico é, por inerência, o presidente da reunião do Conselho Pedagógico.
3. Os representantes de Pais e Encarregados de Educação são eleitos na primeira reunião
do ano letivo a realizar com os mesmos, sendo a mesma convocada pelo Diretor.

Artigo 25º - Competências
1. Para além do disposto do artigo 33º do Decreto-lei n.º 75/2008, compete ao Conselho
Pedagógico:
a) Elaborar e aprovar o Projeto Educativo, por períodos de 4 anos;
b) Elaborar e aprovar o Projeto Curricular do Colégio, por períodos de 4 anos;
c) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e do Plano Anual
e Plurianual de Atividades do Colégio;
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d) Definir critérios de atuação comum relativamente à valorização percentual a atribuir
às competências específicas e transversais desenvolvidas pelos alunos, mediante
propostas dos departamentos;
e) Emitir pareceres sobre todos os assuntos que forem solicitados pelo Diretor;
f)

Emitir pareceres sobre projetos;

g) Elaborar e aprovar o respetivo regimento;
h) Criar secções ou grupos de trabalho, desde que sejam pertinentes para o
desenvolvimento do Projeto Educativo;
i)

Designar a comissão de coordenação de avaliação de desempenho, de acordo com
o artigo 13º do Decreto regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro;

j)

Promover a análise e a reflexão sobre os normativos da avaliação e discutir
procedimentos e estratégias de avaliação;

k) Propor a adoção de medidas destinadas a melhorar a aprendizagem dos alunos;
l)

Analisar e aprovar os critérios gerais de avaliação;

m) Elaborar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente;
n) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e
vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;
o) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de
conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas;
p) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares e os
Conselhos de Docentes;
q) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação,
no âmbito da escola e em articulação com instituições ou estabelecimentos do
ensino superior vocacionados para a formação e a investigação;
r)

Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural;

s) Sugerir critérios para a elaboração dos horários;
t)

Dar o parecer, quando solicitado pela Direção Pedagógica, sobre a avaliação do
desempenho dos docentes;

u) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e
recomendações;
v) Definir os critérios gerais de elaboração, realização e correção de provas, sob
proposta dos Departamentos Curriculares;
w) Aprovar as matrizes propostas pelos Departamentos Curriculares bem como as
datas e prazos de provas de equivalência à frequência, provas extraordinárias de
avaliação e trabalhos finais;
x) Aprovar os planos de acompanhamento elaborados pelos conselhos de turma no
âmbito de uma retenção no ensino básico;
y) Decidir sobre o pedido de revisão de avaliação dos alunos;

Artigo 26º- Funcionamento e Mandato
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês.
16

Regulamento Interno_V11.07.2020

2. O Conselho Pedagógico reúne extraordinariamente quando:
a) O seu presidente o convocar;
b) Um terço dos seus membros em efetividade de funções o requerer;
c) O Diretor solicite um parecer sobre matéria relevante.
3. No início do seu mandato, o Conselho Pedagógico elabora o seu regimento de
funcionamento e determina os grupos de trabalho necessários ao aumento de eficácia
das suas funções.
4. A representação dos Pais e Encarregados de Educação faz-se no âmbito da comissão
especializada prevista no número 2 do artigo 34º do Decreto-lei n.º 75/2008:
a) Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação e pessoal não docente
participam nas sessões plenárias do Conselho Pedagógico, exceto nas reuniões em
que sejam tratados assuntos sigilosos, designadamente sobre matéria de provas,
exames ou avaliação global.

Secção IV – Conselho Administrativo
Artigo 27º - Definição
O Conselho Administrativo é o órgão de gestão deliberativo em matéria administrativofinanceira do colégio nos termos da legislação em vigor.

Artigo 28º - Composição
1. O Conselho Administrativo é constituído por:
a) Diretor administrativo, que preside;
b) Diretor geral;
c) Chefe de serviços de administração escolar ou quem o substitua;
d) TOC;
e) Contabilista

Artigo 29º - Competências
As competências do Conselho Administrativo são as que estão definidas no artigo 38º no
decreto-lei n.º 75/2008.

Artigo 30º- Funcionamento
As competências do Conselho Administrativo são as que estão definidas no artigo 39º no
decreto-lei n.º 75/2008.

CAPÍTULO III – Coordenação Pedagógica
Artigo 31º - Composição do Conselho de Coordenação Pedagógica
O Conselho de Coordenação Pedagógica é composto pelo total dos coordenadores do
estabelecimento.
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Artigo 32º - Competências
1. Coordenar e articular, com o Diretor Pedagógico, o funcionamento do ensino PréEscolar, 1.º, 2.º, 3.º CEB e Ensino Secundário.
2. Fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as demais competências que lhe forem
delegadas.
3. Veicular as informações relativas ao pessoal docente, não docente, alunos e
encarregados de educação.
4. Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, das
instituições de interesse locais e da autarquia nas atividades educativas.
5. Representar o estabelecimento.
6. Elaborar em conjunto com os docentes o regimento interno do estabelecimento de
acordo, com a lei vigente e o presente regulamento.

Artigo 33º - Funcionamento
1. O Conselho de Coordenação de Estabelecimento reúne quinzenalmente ou sempre que
o Diretor Pedagógico o convocar.
2. As reuniões são presididas pelo Diretor Pedagógico.

CAPÍTULO IV - Organização Pedagógica
Secção V - Estrutura e coordenação educativa e supervisão pedagógica
Artigo 34º - Designação
1. As estruturas de orientação educativa colaboram com o Conselho Pedagógico e com o
Diretor Geral, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento
das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de
desempenho do pessoal docente.
2. São estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica:
a) Os departamentos curriculares;
i. Subdepartamentos;
b) O conselho de Diretores de turma;
i. Conselhos de turma;
c) O coordenador de projetos.
3. Os departamentos curriculares com dois ou mais professores por área disciplinar,
constituem-se em subdepartamentos.

Artigo 35º - Composição
1. Departamentos Curriculares:
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a) Departamento do Pré-Escolar
b) Departamento do 1.º ciclo:
i. Subdepartamento do 1.º CEB (1º ano)
ii. Subdepartamento do 1.º CEB (2º ano)
iii. Subdepartamento do 1.º CEB (3º ano)
iv. Subdepartamento do 1.º CEB (4º ano)
2. Departamentos do 2.º/3.º CEB e Ensino Secundário
Departamentos curriculares

Disciplinas
Matemática A
Matemática B
Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC
Aplicações Informáticas
Matemática Aplicada às Ciências Sociais - MACS

Departamento curricular de Matemática e
Ciências Experimentais

Biologia e Geologia
Biologia
Ciências Naturais
Física e Química A
Química
Laboratório Tecnológico de Matemática
Física
Físico-Química
Espanhol
Inglês
Francês
Português

Departamento curricular de Línguas
e de Ciências Sociais e Humanas

História A
Geografia A
Economia A
Economia C
Filosofia
Psicologia
História e Geografia de Portugal

Departamento curricular de Artes e
Expressões

Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
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Educação Física
Geometria Descritiva A
3. Conselhos de Turma:
a) Os conselhos de turma, coordenados pelo Diretor de Turma, são constituídos por
todos os docentes da turma.

Artigo 36º - Competências dos Departamentos Curriculares
Sem prejuízo das competências que lhe são conferidas por lei, compete aos departamentos
curriculares:
1. Assegurar a articulação curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e
orientações curriculares e programáticas definidas a nível nacional.
2.

Adequar os programas e orientações curriculares, definidos a nível nacional, à realidade
do Colégio e às necessidades específicas dos alunos.

3. Colaborar com o Conselho Pedagógico e com a Direção na construção e avaliação do
Projeto Educativo, do Plano Anual de Atividades, do Projeto Curricular do Colégio, do
Regulamento Interno e do Plano de Formação de Professores.
4. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica.
5. Elaborar propostas para a definição dos critérios de avaliação das aprendizagens dos
alunos.
6. Propor modalidades de apoios educativos às necessidades dos alunos, perante plano
apresentado aos Encarregados de Educação e aprovado por estes, uma vez que este
apoio tem custos acrescidos.
7. Dar parecer sobre os processos e critérios de avaliação de docentes.
8. Colaborar na inventariação das necessidades de equipamento e material didático.
9. Aprovar, nos primeiros trinta dias após a definição da constituição do departamento, o
regimento do departamento.
10. Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola,
a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos
de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo.
11. 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.
12. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens.
13. Apresentar em Conselho Pedagógico as propostas de adoção dos manuais escolares
elaboradas em conselhos de grupo.
14. Propor ao Conselho Pedagógico os critérios de avaliação para cada ano de escolaridade,
disciplina e áreas não disciplinares, sob a proposta dos diferentes conselhos de grupo,
de acordo com as orientações do currículo nacional.
20

Regulamento Interno_V11.07.2020

15. Propor ao Conselho Pedagógico as matrizes das provas de equivalência à frequência
previstas no Despacho Normativo n.º24-A/2012 e na Portaria n.º 243/2012.
16. Propor ao Conselho Pedagógico as matrizes das provas extraordinárias de avaliação
previstas no Despacho Normativo n.º24-A/2012.
17. Propor ao Conselho Pedagógico a modalidade e matrizes das provas ou trabalhos finais
em cada disciplina do 4.º, 6.º e 9.º anos à exceção das disciplinas de Português e de
Matemática, bem como as datas e os prazos da sua realização, elaboradas em Conselho
de Grupo.

Artigo 37º - Designação e Mandato do Representante
1. O representante do departamento é um docente, designado pelo Diretor.
2. O mandato representante tem a duração de um ano.
3. O representante do departamento curricular pode ser exonerado a todo o momento por
despacho fundamentado do Diretor.

Artigo 38º - Competências do Representante
São competências do representante:
1. Convocar as reuniões de departamento.
2. Presidir as reuniões convocadas.
3. Elaborar a proposta de regimento interno do departamento.
4. Manter o dossiê pedagógico atualizado e organizado.
5. Representar o departamento no Conselho Pedagógico.
6. Transmitir as informações do Conselho Pedagógico aos membros do departamento.
7. Apresentar ao Conselho Pedagógico todas as propostas, estudos e pareceres
elaborados pelo departamento no âmbito das suas competências.
8. Proceder à análise dos relatórios dos subdepartamentos sobre a avaliação trimestral dos
alunos e elaborar relatório fundamentado a apresentar no Conselho Pedagógico.
9. Assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e avaliação
do Projeto Educativo, bem como do Plano Anual de Atividade e Projeto Curricular de
Escola.
10. Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de orientação
educativa.
11. Proceder a avaliação de desempenho e supervisão pedagógica do departamento, de
acordo com o estabelecido no decreto regulamentar n.º 2/2008 de 10 de Janeiro.
12. Apresentar ao Conselho Pedagógico um relatório das atividades desenvolvidas.

Artigo 39º - Funcionamento do Departamento
1. O departamento curricular do Pré-Escolar reúne, ordinariamente, uma vez por mês com
todos os docentes que o integram, e sempre que convocados pelo Diretor ou pelo
respetivo Coordenador, por sua iniciativa ou requerimento de um terço dos seus
membros.
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2. O departamento curricular do 1.º CEB reúne ordinariamente com todos os docentes que
o integram, uma vez por mês, aquando das reuniões de Conselho de Docentes, e sempre
que convocados pelo Diretor ou pelo respetivo Coordenador, por sua iniciativa ou
requerimento de um terço dos seus membros.
3. Os departamentos curriculares dos 2.º/3.º CEB e Ensino Secundário reúnem
ordinariamente, uma vez por mês, com todos os docentes que os integram, e no início
do ano letivo e sempre que convocados pelo Diretor ou pelo respetivo Coordenador, por
sua iniciativa ou por requerimento de um terço dos seus membros.
4. As reuniões ordinárias são convocadas com, pelo menos, quarenta e oito horas de
antecedência. Será dado conhecimento, através de convocatória colocada em placar
próprio, na sala dos professores.
5. As reuniões extraordinárias são convocadas com, pelo menos, vinte e quatro horas de
antecedência. A tomada de conhecimento processa-se de igual modo às reuniões
ordinárias, ou por via telefónica em situação de impossibilidade de o fazer de outro modo.
6. As reuniões de departamento são convocadas pelo seu representante e Diretor.
7. Os departamentos curriculares podem, no seu regimento interno, prever o
funcionamento de secção de trabalho especializado que poderão, ou não, ser
coincidentes com os vários subdepartamentos.
a) O funcionamento destas secções deverá ser regulado no regimento interno de cada
departamento curricular.

Artigo 40º - Atas
1. De todas as reuniões serão lavradas e aprovadas atas (informatizadas e em suporte de
papel).
2. O secretário deverá entregar a ata ao representante de departamento até 48 horas após
a realização da reunião, em formato papel e digital.
3. A ata é entregue pelo representante em formato papel e informatizada, na Direção até
vinte e quatro horas após a receção da mesma.
4. As atas originais ficam arquivadas em dossiê próprio, no gabinete da Direção, e as
respetivas cópias ficam arquivadas em dossiê próprio, na sala dos professores, e no
computador da sala dos Diretores de turma.

Artigo 41º - Conselho de Diretores de Turma
1. O Conselho de Diretores de Turma é constituído por todos os Diretores de turma do
2.º/3.º CEB e Ensino Secundário.
2. O Conselho de Diretores de Turma reúne ordinariamente uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando o Diretor ou representante de Diretores de turma o
convocar ou a requerimento de um terço dos seus membros.

Artigo 42º - Competências do Conselho de Diretores de Turma
1. Assegurar a execução das orientações do Conselho Pedagógico e a realização de ações
que estimulem a interdisciplinaridade.
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2. Analisar as propostas dos conselhos de turma e apresentá-las ao Conselho Pedagógico
através do representante de Diretores de turma.
3. Propor e planificar formas de atuação junto dos Pais e Encarregados de Educação.
4. Cooperar com os serviços de orientação e com os serviços especializados de apoio
educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens.
5. Elaborar/Rever o seu Regimento interno após a sua constituição.
6. Informar e uniformizar estratégias de atuação nos Conselhos de Turma.
7. Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de conteúdos
programáticos e objetivos de aprendizagem.
8. Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas.
9. Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no presente
regulamento.

Artigo 43º - Representação de Diretores de Turma
1. A representação do 2.º/3.º CEB e Ensino Secundário tem por finalidade a articulação das
atividades dos conselhos de turma, sendo asseguradas pelo conselho de Diretores de
turma.
2. Os três ciclos terão dois representantes, preferencialmente que esses sejam diretores
de turma.
3. O mandato do representante tem a duração de um ano.
4. O representante de diretores de turma pode ser exonerado a todo o momento, por
despacho fundamentado do Diretor.

Artigo 44º - Competências do representante de Diretores de turma
1. Presidir as reuniões convocadas.
2. Articular as atividades desenvolvidas pelas várias turmas.
3. Coordenar os trabalhos dos Diretores de turma.
4. Representar os Diretores de turma no Conselho Pedagógico.
5. Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos Diretores de turma que
coordenam e as realizadas por cada departamento curricular, nomeadamente no que se
refere à elaboração e aplicação de programas específicos integrados nas medidas de
apoio educativo.
6. Divulgar junto dos referidos Diretores de turma toda a informação necessária ao
adequado desenvolvimento das suas competências.
7. Planificar, em colaboração com o conselho de Diretores de turma as atividades a
desenvolver anualmente à sua avaliação.
8. Apresentar

ao

Conselho

Pedagógico

um

relatório

trimestral

das

atividades

desenvolvidas.
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Artigo 45º - Conselho de Turma
1. O Conselho de Turma é constituído pelos docentes da turma, sob a presidência do
Diretor de Turma.
2. O Conselho de Turma reúne no início do ano letivo, no decorrer do primeiro e segundo
períodos, para elaborar o desenvolvimento do Plano de Turma, e no final de cada
período, para avaliação dos alunos.
3. O Conselho de Turma destinado à avaliação dos alunos é constituído apenas pelos
membros docentes e psicólogo, permitindo a presença do Diretor Pedagógico.
4. As reuniões ordinárias são agendadas pela Direção Pedagógica, utilizando o calendário
colocado na sala dos professores e em suporte informático.
5. Os Conselhos de Turma extraordinários são convocados pela Direção Pedagógica, por
sua iniciativa ou a pedido do Diretor de Turma ou de dois terços dos seus elementos.
6. As reuniões extraordinárias são convocadas com pelo menos vinte e quatro horas de
antecedência. A tomada de conhecimento processa-se por via telefónica, em situação
de impossibilidade de o fazer de outro modo.

Artigo 46º - Competências do Conselho de Turma
São competências do Conselho de Turma:
1. Elaborar/rever o seu regimento nos primeiros trinta dias do ano letivo.
2. Elaborar o Plano de Turma.
3. Organizar, acompanhar e avaliar as atividades a desenvolver com os alunos.
4. Articular as atividades dos professores da turma, designadamente no que se refere ao
planeamento e coordenação de atividades de interdisciplinaridade a nível da turma.
5. Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma
digam respeito.
6. Analisar, em colaboração com o conselho de Diretores de turma, os problemas de
integração dos alunos e o relacionamento entre professores e alunos da turma.
7. Colaborar em ações que favoreçam a interação da escola com a comunidade.
8. Ratificar as propostas de avaliação apresentadas por cada professor nas reuniões de
avaliação sumativa, a realizar no final de cada período letivo e de acordo com os critérios
estabelecidos no Conselho Pedagógico.

Artigo 47º - Diretores de Turma
1. Deverá ser nomeado pela Direção, dando preferência à continuidade do Diretor de
Turma do ano anterior.
2. A acumulação de duas direções de turma, de anos diferentes, deverá ser excecional e
apenas em casos de absoluta necessidade.
3. Ao Diretor de Turma será atribuída uma redução de tempo letivo de dois tempos não
letivos.
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4. Em caso de ausência do Diretor de Turma, cabe à Direção nomear um substituto de
entre os professores da turma, sendo-lhe delegadas todas as competências previstas e
a atribuição de horas para desempenho de cargo, sempre que possível.

Artigo 48º - Competências do Diretor de Turma
1. Presidir às reuniões do Diretor de Turma.
2. Organizar o dossiê de turma, mantendo-o na sala de Diretores de turma para consulta
dos órgãos de administração e gestão e dos docentes da escola.
3. Coordenar o plano de turma, de acordo com o Projeto Educativo e projeto curricular do
colégio.
4. Proceder ao registo informático dos elementos relativos ao percurso educativo dos
alunos e fornecer informações sobre a sua assiduidade, comportamento e
aproveitamento escolar.
5. Promover a eleição do delegado e subdelegado dos alunos da turma no início do ano
letivo.
6. Promover a designação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos
alunos da turma no início do ano letivo.
7. Apreciar ocorrência de indisciplina e decidir da aplicação de medidas imediatas do
quadro de lei em vigor.
8. Coordenar o processo de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa dos alunos
solicitando, se necessário, a participação de outros intervenientes da avaliação.
9. Coordenar

a

elaboração,

implementação

e

avaliação

do

plano

de

recuperação/acompanhamento/desenvolvimento do aluno mantendo o Encarregado de
Educação informado.
10. Referenciar à Comissão de Crianças e Jovens (CPCJ) todas as situações de risco e
perigo das crianças e jovens da sua turma.

Artigo 49º - Competências do Educador de Infância
1. Conceber e desenvolver o currículo através da planificação, organização e avaliação do
ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à
construção de aprendizagens.
2. Elaborar o projeto curricular de grupo de acordo com os princípios estabelecidos no
Projeto Educativo e projeto curricular do colégio.
3. Coordenar o processo de avaliação formativa das crianças, solicitando, se necessário, a
participação de outros intervenientes na avaliação.
4. Organizar o processo individual da criança para consulta dos órgãos de administração e
gestão e dos docentes da escola.
5. Proceder ao registo dos elementos relativos ao percurso educativo das crianças e
fornecer informações sobre a sua assiduidade, comportamento e o desenvolvimento de
competências.
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6. Promover a designação dos representantes dos pais e encarregados de educação das
crianças do grupo, no início do ano letivo.
7. Referenciar à Comissão de Crianças e Jovens (CPCJ) todas as situações de risco e
perigo das crianças e jovens da sua turma.
8. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes.
9. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola.
10. Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais
e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos.
11. Articular horizontal e verticalmente as diferentes estruturas curriculares, visando uma
programação global das atividades educativas.
12. Compete aos professores coadjuvantes das diferentes áreas curriculares planificarem e
coordenarem com o professor titular, as atividades a serem realizadas ao longo do ano
letivo, nos diferentes domínios.

Artigo 50º - Competências do Professor Titular de Turma do 1.º ciclo
1. Organizar o Processo Individual do aluno para consulta dos Órgãos de Administração e
Gestão e dos docentes da escola.
2. Elaborar o projeto curricular de turma de acordo com os princípios estabelecidos no
Projeto Educativo e projeto curricular do colégio.
3. Proceder ao registo informático dos elementos relativos ao percurso educativo dos
alunos e fornecer informações sobre a sua assiduidade, comportamento e
aproveitamento escolar.
4. Promover a designação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos
alunos da turma, no início do ano letivo.
5. Apreciar a ocorrência de indisciplina e decidir da aplicação de medidas imediatas do
quadro de lei em vigor.
6. Coordenar o processo de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa dos alunos
solicitando, se necessário, a participação de outros nos intervenientes na avaliação.
7. Coordenar

a

elaboração,

implementação

e

avaliação

do

plano

de

recuperação/acompanhamento/desenvolvimento do aluno mantendo o Encarregado de
Educação informado.
8. Referenciar à Comissão de Crianças e Jovens (CPCJ) todas as situações de risco e
perigo das crianças e jovens da sua turma.
9. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes;
10. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola.
11. Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais
e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos.
12. Articular horizontal e verticalmente as diferentes estruturas curriculares, visando uma
programação global das atividades educativas.
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13. Compete aos professores coadjuvantes das diferentes áreas curriculares planificarem e
coordenarem com o professor titular, as atividades a serem realizadas ao longo do ano
letivo, nos diferentes domínios.

Artigo 51º - Constituição de turmas
Para além do estipulado do despacho n.º 13599/2006 de 28 de Junho, atualizado pelos
despachos 17860/2007 de 13 de Agosto de 2007 e pelo despacho 19117/2008 de 17 de Julho
de 2008, no que concerne à formação de turma são critérios para a constituição de turma o
seguinte:
Pré-Escolar:
a) Continuidade educativa dos que já frequentaram o jardim de infância em anos transatos;
b) Os grupos deverão ser homogéneos ou heterogéneos;
c) Incluir, sempre que possível, os alunos com NEE de caráter prolongado ou com
problemas comportamentais graves nos grupos com menor número de crianças.
1.º CEB:
a) Constituição, sempre que possível, de turmas por ano de escolaridade;
b) Quando a medida anterior não se puder aplicar, as turmas são constituídas por dois anos
de escolaridade, preferencialmente 1.º/2.º anos e 3.º/4.º anos;
c) Incluir, sempre que possível, os alunos com problemas comportamentais graves, nas
turmas com menor números de alunos.
2º/3º CEB:
a) Cumprir sempre que possível as indicações do Plano de turma;
b) Manter o Diretor de Turma numa perspetiva de continuidade num ciclo de estudos e, por
isso, manter a turma;
c) Caso seja necessário desagregar a turma, os alunos deverão ser distribuídos em grupos
de três;
d) Equilibrar as turmas por sexo e número de retenções;
e) Os alunos retidos devem ser distribuídos, sempre que possível, equitativamente pelas
turmas;
f) Ouvir sempre a opinião do Diretor de Turma para a formação das turmas.
Ensino Secundário:
a) Cumprir sempre que possível as indicações do Plano de turma;
b) Manter o Diretor de Turma numa perspetiva de continuidade num ciclo de estudos, e por
isso, manter a turma;
c) Caso seja necessário desagregar a turma, os alunos deverão ser distribuídos em grupos
de três;
d) Equilibrar as turmas por sexo e número de retenções;
e) Os alunos retidos devem ser distribuídos, sempre que possível, equitativamente pelas
turmas;
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f) Ouvir sempre a opinião do Diretor de Turma para a formação das turmas.

Artigo 52º - Coordenação de Projetos
1. O Coordenador de Projetos é designado pelo Diretor, tendo em conta o seu perfil nas
vertentes comunicativa e pedagógica.
2. O mandato do coordenador tem a duração de um ano.
3. Ao coordenador de projeto será atribuída um tempo não letivo para o exercício do cargo,
ouvido o parecer do Conselho Pedagógico.

Artigo 53º - Competências do Coordenador de Projetos
1. Coordenar, acompanhar e avaliar a concretização dos projetos incluídos no Plano Anual
e Plurianual de atividades e das atividades extracurriculares contempladas no projeto
curricular do colégio, tendo em conta:
a) As diretrizes do Conselho Pedagógico;
b) Os relatórios trimestrais dos responsáveis de cada projeto e/ou de cada atividade.
2. Apresentar novas modalidades de projetos que promovam a integração e o sucesso
escolar dos alunos.
3. Promover o trabalho em equipa, a troca de experiências e a cooperação.
4. Reunir por sua iniciativa ou iniciativa da Direção, com todos os professores responsáveis
pelo desenvolvimento de projetos e clubes.
5. Elaborar um relatório trimestral sobre o trabalho desenvolvido ao Conselho Pedagógico.

Secção VI – Outras estruturas de Apoio Educativo
Artigo 54º - Biblioteca e centro de recursos (BE/CRE)
A Biblioteca e Centro de Recursos é uma estrutura que gere recursos educativos, integrando
espaços dotados de equipamentos adequados onde são recolhidos, tratados e disponibilizados
todo o tipo de documentos que contribuam para o desenvolvimento de atividades de natureza
pedagógica, bem como de ocupação de tempos livres e lazer, geradores de competências
potenciadoras de cidadãos críticos para a sociedade da informação e conhecimento.

Artigo 55º - Regulamento da BE/CRE
1. O regimento interno da biblioteca é elaborado anualmente, aprovado em Conselho
Pedagógico e divulgado à comunidade escolar.
2. O acesso à biblioteca é livre e gratuito para toda a comunidade escolar.
3. O horário de funcionamento será estabelecido anualmente pelo Diretor Geral, ouvido o
respetivo coordenador, e afixado na entrada da mesma.
4. A biblioteca será organizada em parceria com a Biblioteca Municipal de Paços de
Ferreira.
5. O funcionamento da biblioteca será coordenado e organizado pelo Coordenador de
Biblioteca, o qual tem acento no Conselho Pedagógico.
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6. As instalações da biblioteca poderão ser utilizadas durante as atividades letivas, desde
que não impeçam o seu funcionamento e o livre acesso por parte dos outros utentes.

Artigo 56º - Designação e competência da equipa educativa da BE
1. O Coordenador de Biblioteca é designado pelo Diretor.
2. O(s) docente(s) que integram a equipa beneficiarão de uma redução da componente
letiva conforme o estabelecido na lei em vigor.
3. O Coordenador será substituído no exercício de cargo quando perder a qualidade que
determinou a respetiva indicação ou se encontrar incapacitado por um longo período de
tempo.
4. O novo coordenador indicado completará o mandato do primeiro.

Artigo 57º - Funções e competências da BE/CE
1. Representar a biblioteca escolar coordenada pela autarquia.
2. Elaborar o regulamento da biblioteca após os primeiros trinta dias da designação.
3. Promover as atividades da biblioteca com os objetivos do Projeto Educativo, do Projeto
Curricular do Colégio, e dos Projetos Curriculares de Turma e do Plano Anual de
Atividades.
4. Divulgar as atividades da biblioteca escolar de forma a estimular a sua frequência por
parte de toda a comunidade escolar.
5. Trabalhar, colaborativamente, com os órgãos de administração e gestão, com as
estruturas de orientação educativa do Colégio a fim de concretizar os objetivos da
biblioteca e estabelecer o intercâmbio com o exterior.
6. Apresentar, ao Conselho Pedagógico, um relatório crítico trimestral sobre as atividades
desenvolvidas e os serviços prestados para o objetivo de auscultar o grau de satisfação
dos utentes da Biblioteca Escolar.

Artigo 58º - Serviços Administração Escolar
São competências de serviços de administração escolar:
1. Cumprir e organizar todos os atos administrativos e contabilísticos ao bom
funcionamento da escola, dentro dos prazos legais.
2. Informar o Diretor de todos os atos administrativos e contabilísticos realizados.
3. Preparar atempadamente todo o material necessário ao normal funcionamento dos
diferentes órgãos de administração e gestão da escola.

Artigo 59º - Horário
O horário do funcionamento será definido pelo Diretor, ouvido o Chefe de Serviços de
Administração Escolar de acordo com as necessidades escolares e deverá estar afixado, em
local visível, junto às instalações.
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CAPÍTULO V – Atividades de enriquecimento e complemento curricular
Artigo 60º - Designação
1. As atividades de enriquecimento e complemento curricular são um conjunto de
atividades não curriculares, que se desenvolvem predominantemente, para além do
tempo letivo dos alunos e que são por esse motivo de natureza lúdica e de frequência
facultativa.
2. As atividades de enriquecimento e complemento curricular têm um carácter pedagógico,
cultural e formativo.

Artigo 61º - Objetivos
1. São objetivos das atividades de enriquecimento e complemento curricular:
a) Oferecer aos alunos espaços de aprendizagem complementar, alargando os seus
horizontes e contribuindo para o seu desenvolvimento global;
b) Aumentar e diversificar interesses;
c) Promover a integração na comunidade, no sentido da procura da qualidade de vida;
d) Desenvolver atitudes que fomentem um pensamento criativo e um espírito
curioso/crítico;
e) Desenvolver atividades que ajudem os alunos a descobrir as suas capacidades e a
reforçar a sua autoestima;
f)

Desenvolver atitudes de valorização e respeito para com a humanidade de ontem e
de amanhã;

g) Proporcionar aos professores intervenientes novas formas de estruturação do
processo de ensino/aprendizagem.
2. As atividades de enriquecimento e do complemento curricular deverão preferencialmente
tomar a forma de clubes, podendo, no entanto, ser organizadas como projetos
pedagógicos especiais em determinadas áreas curriculares e devem assumir carácter
desportivo, artístico, ambiental e cívico.
3. As atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo desenvolvem-se segundo o
estipulado no despacho 14460/2008 e respetivos anexos.

Artigo 62º - Componente de apoio à família na educação pré-escolar
1. A componente de apoio à família desenvolve-se nos estabelecimentos de Educação PréEscolar quando se conclui da sua real necessidade e quando existem condições
indispensáveis à sua implementação.
2. A componente de apoio à família compreende o serviço de refeição e/ou atividades de
animação socioeducativa.
3. Entende-se por atividades socioeducativas, as atividades que são desenvolvidas no
período de tempo que segue ou antecede o horário da componente letiva.
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Artigo 63º - Responsabilidades e Competências
1. O regime de funcionamento da componente de apoio à família é da responsabilidade do
Colégio.
2. A planificação das atividades de animação e de apoio à família deve envolver
obrigatoriamente os educadores titulares de grupo.
3. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das mesmas são da
competência dos educadores titulares do grupo.

Artigo 64º - Equipamento e Material
O material a utilizar no desenvolvimento da componente de apoio à família será da exclusiva
utilização desta componente.

Artigo 65º - Período de Funcionamento
A componente de apoio à família será assegurada nos períodos escolares e, quando
necessário, nos períodos de interrupção letiva.

Artigo 66º - Horário
O horário da componente de animação socioeducativa não deve ultrapassar um total de vinte
horas semanais.

Artigo 67º - Visitas de estudo
1. Deverá considerar-se visita de estudo toda e qualquer atividade decorrente do Projeto
Educativo do Colégio e enquadrável no âmbito do desenvolvimento dos projetos do
Colégio, quando realizada fora do espaço físico deste e/ou da sala. Assim, uma visita de
estudo é sempre uma atividade curricular, intencional e atempadamente planeada,
servindo objetivos curriculares, disciplinares e não-disciplinares, logo uma atividade
letiva, obrigatória para todos os alunos da turma ou para um conjunto de turma para a
qual foi estruturada, cabendo a análise das propostas apresentadas e a sua aprovação
ao Conselho Pedagógico.
2. Sempre que se realizem durante o tempo letivo e envolvam todos os alunos da(s)
turma(s), não é aceitável a exclusão de qualquer aluno por razões económicas.
3. O departamento, conselho de turma, professor ou educador ponderará, no âmbito das
estratégias a utilizar, as vantagens da realização de visitas de estudo e irá propor o
projeto a aprovação do Conselho Pedagógico.
4. O projeto de visita de estudo formaliza-se através de um documento próprio da
Instituição, de onde constam:
a) Definição dos objetivos;
b) Identificação dos promotores;
c) Relação de turmas e disciplinas envolvidas;
d) Indicação de local (ais) a visitar;
e) Data de realização;
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f)

Relação de acompanhante(s), que obedece ao rácio Professor/Aluno estabelecido
no Despacho n.º 28/ME/91, de 28 de março.

5. Após aprovação pelo Conselho Pedagógico, os professores responsáveis devem:
a) Providenciar os contactos e necessárias autorizações dos organismos a visitar, em
colaboração com a Direção;
b) Elaborar, com o Diretor de Turma, o pedido de autorização aos Encarregados de
Educação no qual devem constar:
•

Objetivos da visita;

•

Local a visitar;

•

Horários de saída e de chegada;

•

Professores/Encarregados de Educação acompanhantes.

a) Pedir autorização e corresponsabilização das famílias (obrigatória no caso das
visitas com duração superior à das atividades letivas previstas para aquele dia);
b) Autorização da DREN, no caso das visitas superiores a três dias e de qualquer visita
ao estrangeiro independentemente do número de dias, dependente do envio do
projeto e do preenchimento do anexo II do Despacho n.º 28/ME/91, de 28 de março
até trinta dias a contar da data prevista do início da visita;
c) Entregar antecipadamente a lista de alunos participantes aos Diretores de turma;
d) Entregar, à Direção, a mesma lista, acrescida do nome dos professores
acompanhantes;
e) Providenciar o uso de colete refletor e da raqueta de sinalização pelos
acompanhantes de acordo com o estipulado na Lei 13/2006 de 17 de abril.
f)

Colocar no livro de ponto, com antecedência mínima de 48 horas, a lista nominal de
todos os alunos inscritos;

g) Confirmar junto do Diretor de Turma a efetiva participação dos alunos inscritos.
6. Sendo as visitas de estudo consideradas como atividade letivas, para a contagem das
aulas dadas, devem ser tomados os seguintes procedimentos:
a. Os professores acompanhantes devem numerar, sumariar e rubricar os livros de
ponto da(s) turma(s) que lecionam e participam na visita;
b. Na(s) turma(s) que não participam na visita de estudo, os professores
acompanhantes deverão permutar as suas aulas, de modo a não prejudicar as
restantes turma(s), em caso de impossibilidade deverá repor-se a aula noutra
ocasião;
c.

Os professores das turmas que participam na visita, mas não as acompanham,
deverão numerar, sumariar “Visita de estudo …” e rubricar os livros de ponto.
Caso haja a impossibilidade de alguns alunos da turma participarem na visita de
estudo, os professores deverão acompanhá-los durante todo o tempo letivo,
desenvolvendo as atividades que julguem convenientes.
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7. Os professores não devem lecionar novos conteúdos sempre que não se verifique a
comparência de todos os alunos da turma devido a visita de estudo da escola, devendo
ocupar a aula com atividades julgadas convenientes.
8. Posteriormente à visita de estudo, deverá ser feita uma avaliação atempada da mesma,
sendo esta elaborada segundo os documentos internos do colégio e entregue ao
coordenador de projetos.

CAPÍTULO VI - Participação da comunidade escolar

Secção VII – Direitos e Deveres
Artigo 68º - Direitos Gerais
Constituem direitos gerais dos membros da Comunidade Escolar:
1. Encontrar na escola condições de ambiente que propiciem uma situação de bem-estar
compatível com o pleno rendimento da sua atividade.
2. Participar na vida da escola, colaborando no âmbito das suas funções em todas as
iniciativas de carácter cultural e recreativo, ou quaisquer outras que tenham como
objetivo a valorização do indivíduo como membro da escola ou elemento do meio em
que está inserido.
3. Ser informada e procurar informar-se sobre legislação que direta ou indiretamente lhe
diga respeito.
4. Expressar livremente a sua opinião, reconhecendo aos outros o direito de se
expressarem também livremente.
5. Ser ouvida em questões que lhe digam respeito no âmbito da sua ação na escola.
6. Usufruir de todos os serviços escolares a que tem direito.
7. Ter na escola um espaço plural com respeito pelo ideário e credo de cada um.

Artigo 69º - Deveres Gerais
Constituem deveres gerais dos membros da Comunidade Escolar:
1. Proporcionar e fomentar no Colégio uma convivência salutar.
2. Promover, sugerir e participar em todas as atividades que favoreçam uma melhor
aprendizagem científica e pedagógica, tanto dentro da escola como no meio em que ela
se insere, quer individualmente, quer em grupo.
3. Tomar atitudes corretas no relacionamento com os demais elementos da Comunidade
Escolar.
4. Cumprir e fazer cumprir as decisões e diretivas emanadas dos órgãos competentes ou
de quem os represente.
5. Contribuir para a manutenção de um ambiente saudável na escola e cuidar da
conservação do património escolar.
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6. Comunicar ao Diretor Geral qualquer anomalia encontrada na vida do Agrupamento e
colaborar na resolução.
7. Colaborar nas iniciativas de carácter cultural e outras.
8. Empenhar-se num relacionamento e comportamento social que permita a plena
integração da escola no meio.
9. Ser pontual, assíduo e responsável das tarefas que lhe são atribuídas.
10. Impedir a presença na escola de pessoas estranhas que possam perturbar o seu normal
funcionamento.

Secção VIII – Pessoal Docente
Artigo 70º - Direitos
Os direitos do Pessoal Docente do Colégio são os instituídos no Contrato Coletivo de
Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo e ainda os previstos no Regulamento Interno:
1. Encontrar na escola um clima de convívio, abertura, confiança e apoio que permita a sua
formação e o exercício da sua profissão.
2. Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da comunidade escolar;
3. Ter uma escola organizada, segura e em boas condições de higiene.
4. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola, desde que o faça
com respeito e de forma oportuna.
5. Ser ouvido e encontrar junto dos órgãos de administração e gestão da escola
recetividade e apoio para a resolução dos seus problemas.
6. Ter acesso e utilizar todas as instalações da escola, de acordo com as regras e os
horários estabelecidos.
7. Usufruir do direito à segurança no exercício da sua atividade.
8. Participar em iniciativas e atividades organizadas pela escola que promovam a sua
formação.
9. Ser informado sobre os assuntos que lhe digam respeito.
10. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo individual
de natureza profissional e/ou pessoal.
11. Conhecer o Regulamento Interno e apresentar propostas bem fundamentadas para a
sua alteração.
12. Ter conhecimento e dispor do material de apoio pedagógico-didático existente na escola.
13. Participar na elaboração e/ou execução do Projeto Educativo do Colégio e do Projeto
Curricular de Escola e de Turma.
14. Manifestar e ver respeitadas as suas preferências de horário, de acordo com as
possibilidades do Colégio.
15. Tomar conhecimento através de Ordens de Serviço ou Convocatórias, com antecedência
mínima de quarenta e oito horas, de todas as reuniões ou serviços para que forem
convocados.
34

Regulamento Interno_V11.07.2020

16. Ter as salas de aula devidamente preparadas e equipadas pedagogicamente, tendo em
conta as exigências programáticas das disciplinas que leciona.
17. Ser informado de todos os elementos relativos à sua situação profissional.
18. Sem carácter vinculativo, ser consultado antes de ser indigitado para qualquer cargo ou
tarefa específica e ouvido nas suas razões, com exceção do cargo de Diretor de Turma
que é de caráter obrigatório.
19. Ser avaliado no seu desempenho com a máxima isenção, rigor e idoneidade, dentro dos
limites legais.
20. Dispor de um local amplo e que reúna as condições mínimas, para a realização de
tarefas que exijam concentração.
21. Desenvolver atividades da disciplina, ano ou grupo, no exterior da Escola, respeitando
as condições normais de segurança e especificidade da atividade, desde que estas
estejam de acordo com os objetivos do seu ano ou ciclo de escolaridade, contribuam
para o enriquecimento sociocultural dos alunos e tenham autorização prévia do Diretor.

Artigo 71º - Deveres
Os deveres do Pessoal Docente do Colégio decorrem da lei geral, nomeadamente do Estatuto
da Carreira Docente, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local e da especificidade da sua função a saber:
1. Tratar com respeito e correção todos os elementos da comunidade escolar.
2. Respeitar as instruções dadas pelos Órgãos de Gestão e Administração.
3. Ser assíduo e pontual.
4. Sumariar, no livro de ponto ou outro, cada aula, bem como registar as faltas dos alunos.
5. Cumprir integralmente os tempos letivos, não permitindo a saída antecipada dos alunos.
6. Ser o último a abandonar a sala de aula, garantindo o normal funcionamento da aula
seguinte, e transportando o livro de ponto para o local que lhe é destinado.
7. Zelar pela preservação, conservação e asseio da escola, nomeadamente no que diz
respeito a instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes, intervindo sempre
que verifique algum comportamento errado por parte dos alunos.
8. Participar ao Diretor de Turma, ao Coordenador de ciclo, ao Diretor Pedagógico ou ao
Diretor Geral todas as anomalias detetadas e comportamentos incorretos dos alunos.
9. Conhecer e respeitar as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da
escola.
10. Contribuir para a formação e realização integral dos alunos.
11. Cooperar com todos os intervenientes no processo educativo, na deteção de alunos com
Necessidades Educativas Especiais.
12. Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e
o desenvolvimento de relações de respeito mútuo.
13. Participar e organizar as atividades educativas no âmbito da turma, dos Conselhos de
Turma, do seu Subdepartamento, Departamento Curricular, Escola.
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14. Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos,
procurando adotar mecanismos de diferenciação pedagógica suscetíveis de responder
às necessidades individuais dos alunos.
15. Manter sigilo profissional sobre as informações relativas aos alunos e respetivas famílias.
16. Contribuir com a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente.
17. Utilizar novos meios de ensino que lhe sejam propostos, numa perspetiva de abertura à
inovação e de reforço da qualidade da educação e ensino.
18. Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências.
19. Participar empenhadamente em todos os órgãos ou cargos para que for designado.
20. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante as aulas
ou reuniões.
21. Cumprir o Regulamento Interno.

Artigo 72º - Ação disciplinar
A ação disciplinar do pessoal docente rege-se por legislação própria – estatuto dos
funcionários e Agentes de Administração Central e Local.

Artigo 73º - Avaliação de desempenho
O Pessoal Docente é avaliado de acordo com os modelos e processos definidos pelo
Colégio e pelo Contrato Coletivo de Trabalho. Será, regra geral, criado/ aperfeiçoado uma série
de documentos. A saber:
1. documento de autoavaliação do docente utilizando tópicos predefinidos.
2. cada docente realizará um relatório crítico relativamente aos níveis/turmas ministradas,
com estrutura definida.
3. um relatório crítico ao desempenho dos cargos, nomeadamente Diretor de Turma,
coordenador de ciclo, representante de departamento; e/ou outros que venham a ser
criados.
Estes documentos serão revistos anualmente e aprovados em cada ano, e à data do primeiro
Conselho Pedagógico do novo ano civil, após consulta das várias estruturas do Colégio,
nomeadamente, Direção Administrativa, Direção Pedagógica, Coordenadores de Ciclo, Diretores
de Turma e Professores.

Artigo 74º - Calendarização da avaliação
O calendário anual de desenvolvimento do processo de avaliação é estabelecido pela
Direção.

Seção IX – Pessoal Não Docente
Artigo 75º - Direitos
O Pessoal Não Docente tem os direitos previstos na Lei n.º 59 de 11 de setembro de 2008,
na Lei n.º12 –A de 27 de fevereiro de 2008 e ainda os previstos neste Regulamento Interno,
designadamente:
36

Regulamento Interno_V11.07.2020

1. Aos princípios gerais estabelecidos para os funcionários.
2. Participar em ações de formação, desde que não interfira no normal funcionamento dos
Serviços.
3. Participar no Conselho Pedagógico, de acordo com o expresso neste Regulamento;
4. Serem tratados com correção por alunos, Professores e Pais/Encarregados de
Educação.
5. Conhecer o regime de faltas e licenças.
6. Conhecer o Regulamento Interno.

Artigo 76º - Deveres
O Pessoal Não Docente está obrigado ao cumprimento dos deveres previstos na legislação
referida no ponto anterior e ainda aos previstos neste Regulamento Interno designadamente:
1. Ser assíduo e pontual.
2. Permanecer no local do Serviço que lhe foi destinado.
3. Tratar com correção qualquer elemento da Comunidade Educativa que a ele se dirija.
4. Guardar sigilo sobre os dados confidenciais de professores, alunos e restante pessoal
não docente.
5. Tentar resolver os problemas com a máxima urgência, dentro das possibilidades e
disponibilidades dos serviços.
6. Zelar pelo bom comportamento dos alunos do Colégio, principalmente nos intervalos e
pelo silêncio nas zonas de acesso às salas e pátios durante as atividades letivas.
7. Zelar pela limpeza de toda o Colégio.
8. Impedir que os alunos promovam ou executem brincadeiras violentas, correrias e jogos
fora dos recreios.
9. Informar a Direção do Colégio sobre a conduta menos própria que algum aluno possa
ter, quer no interior quer no exterior do Colégio.
10. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante o
exercício das suas funções.
11. Cumprir o Regulamento Interno.

Artigo 77º - Conteúdos Funcionais/Pessoal Não Docente
O Pessoal Não Docente está obrigado ao cumprimento dos deveres previstos na legislação
referida no ponto anterior e ainda aos previstos neste Regulamento Interno designadamente.
O Psicólogo, no quadro do Projeto Educativo da escola e no âmbito do serviço de psicologia
e orientação respetivo, desempenha funções no apoio socioeducativo, em especial as cometidas
pelo artigo 4º do Decreto-lei n.º300/97, de 31 de Outubro, competindo-lhe designadamente:
1. Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua
identidade pessoal.
2. Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação
educativa para o acompanhamento dos alunos ao longo do seu percurso escolar.
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3. Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos
alunos, promovendo a cooperação de professores, pessoal não docente, pais e
encarregados de educação, em articulação com recursos da comunidade.
4. Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e tendo em vista a elaboração de
programas educativos individuais e acompanhar a sua concretização.
5. Conceber e desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a
nível individual ou de gruo.
6. Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim de
propor as medidas educativas adequadas.
7. Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em
ações de formação de pessoal docente e não docente, com especial incidência nas
modalidades de formação centradas na escola.
8. Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e
planeamento de medidas que visem a melhoria do sistema educativo.
9. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante o
exercício das suas funções.
10. Cumprir o Regulamento Interno.
Ao Coordenador Técnico compete:
1. Dirigir e orientar o pessoal afeto ao serviço administrativo no exercício diário das suas
tarefas.
2. Exercer todas as competências delegadas pelo Diretor Geral.
3. Propor as medidas tendentes à modernização, eficiência e eficácia dos serviços de apoio
administrativo.
4. Preparar e submeter a despacho do Diretor Geral todos os assuntos respeitantes ao
funcionamento do Colégio.
5. Assegurar a elaboração do projeto de orçamento, de acordo com as linhas traçadas pelo
Diretor.
6. Coordenar, de acordo com as orientações do Conselho Administrativo, a elaboração do
relatório de conta da gerência.
7. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante o
exercício das suas funções.
8. Cumprir o Regulamento Interno.
O Assistente Técnico desempenha funções de natureza executiva, enquadradas com
instruções gerais e procedimentos bem definidos, com certo grau de complexidade, relativas a
uma ou mais áreas de atividade administrativa, competindo-lhe, nomeadamente, desempenhar
as seguintes funções:
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1. Organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do pessoal docente e
não docente, designadamente o processamento dos vencimentos e registos de
assiduidade.
2. Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar medidas que
visem a conservação das instalações, do material e dos equipamentos.
3. Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento necessário
ao funcionamento das diversas áreas de atividade da escola.
4. Assegurar o tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos da escola e
entre estes e a comunidade escolar e as demais entidades.
5. Organizar e manter atualizados os processos relativos à gestão dos alunos.
6. Providenciar o atendimento e a informação a alunos, Encarregados de Educação,
pessoal docente e não docente e outros utentes da escola.
7. Preparar, apoiar e secretariar reuniões com o Diretor do Colégio ou do agrupamento de
escolas, ou outros órgãos, e elaborar as respetivas atas, se necessário.
8. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante o
exercício das suas funções.
9. Cumprir o Regulamento Interno.
Ao Encarregado Operacional compete genericamente coordenar e supervisionar as tarefas
do pessoal que está sob a sua dependência hierárquica, competindo-lhe, predominantemente:
1. Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal assistente operacional.
2. Colaborar com os órgãos de administração e gestão na distribuição de serviço por aquele
pessoal.
3. Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a submeter
à aprovação dos órgãos de administração e gestão.
4. Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo
soluções.
5. Comunicar infrações disciplinares ao pessoal a seu cargo.
6. Requisitar ao armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso
corrente nas aulas.
7. Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, entre outros.
8. Levantar autos de notícia ao pessoal auxiliar de ação educativa relativos a infrações
disciplinares verificadas.
9. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante o
exercício das suas funções.
10. Cumprir o Regulamento Interno.
Ao Assistente Operacional incube genericamente, no desenvolvimento do Projeto Educativo
da escola, o exercício de funções de apoio a alunos, docentes e encarregados de educação
entre e durante as atividades letivas, assegurando uma estreita colaboração no processo
educativo, competindo-lhe, nomeadamente, desempenhar as seguintes funções:
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1. Participar em ações que visem o desenvolvimento pessoal e cívico de crianças e jovens
e favoreçam um crescimento saudável.
2. Exercer tarefas de apoio à atividade docente de âmbito curricular e de enriquecimento
do currículo.
3. Exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento de crianças e jovens,
nomeadamente no âmbito da animação socioeducativa e de apoio à família.
4. Cooperar com os serviços especializados de apoio socioeducativo.
5. Prestar apoio específico a crianças e jovens portadores de deficiência.
6. Colaborar no despiste de situações de risco social, internas e externas, que ponham em
causa o bem-estar de crianças e jovens e da escola.
7. Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o
período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo.
8. Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e controlar
entradas e saídas da escola.
9. Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens da escola.
10. Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem
como do material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento
do processo educativo.
11. Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de
necessidade, acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de
saúde.
12. Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações.
13. Receber e transmitir mensagens.
14. Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação.
15. Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza
e manutenção do mesmo e efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias
verificadas.
16. Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da reprografia.
17. Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento de serviços.
18. Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal
funcionamento de laboratórios e biblioteca.
19. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante o
exercício das suas funções.
20. Cumprir o Regulamento Interno.
Aos Assistentes Operacionais a exercer funções na cozinha compete:
1. Organizar e coordenar os trabalhos na cozinha, refeitório ou bufete, tarefas cometidas;
2. Confecionar e servir as refeições e outros alimentos.
3. Prestar as informações necessárias para a aquisição de géneros e controlar os bens
consumidos diariamente.
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4. Assegurar a limpeza e arrumação das instalações, equipamentos e utensílios de
cozinha, do refeitório e do bufete, bem como a sua conservação.
5. Não utilizar telemóveis ou outros meios de comunicação com o exterior durante o
exercício das suas funções.
6. Cumprir o Regulamento Interno.

Artigo 78º - Avaliação
A avaliação do desempenho do pessoal não docente faz-se de acordo com as indicações
do Diretor Geral.

Artigo 79º - Ação disciplinar
A ação disciplinar do pessoal não docente rege-se por legislação própria – estatuto dos
funcionários e Agentes de Administração Central e Local Lei n.º 58 de 9 de Setembro de 2008.

Secção X – Alunos
Artigo 80º - Direitos
Para além dos consignados no Estatuto do Aluno, são direitos do aluno:
1. Encontrar na sua vida escolar um clima de convívio, apoio e confiança e exprimir
livremente as suas opiniões, respeitando sempre as normas fundamentais do
comportamento cívico.
2. Estabelecer um ensino de qualidade adaptado às suas capacidades.
3. Ser informado de todos os assuntos que lhe digam respeito.
4. Ser esclarecido sobre os objetivos de aprendizagem e os critérios que presidem à sua
avaliação.
5. Beneficiar de Apoios Educativos adequados às suas necessidades, de acordo com as
possibilidades reais do Colégio.
6. Colaborar em iniciativas que levem à concretização dos objetivos culturais e formativos
do Colégio.
7. Utilizar todas as instalações e serviços do Colégio de acordo com as regras e horários
estabelecidos.
8. Eleger e ser eleito delegado/subdelegado da turma, o qual será porta-voz das sugestões
e dos problemas dos colegas.
9. Ser atendido nas suas dificuldades, recorrendo ao Pessoal Não Docente, aos Docentes,
ao Diretor de Turma ou à Direção, sempre que tenha problemas relacionados consigo
próprio ou com a sua turma, ou ainda com qualquer outro elemento do Colégio.
10. Assistir à aula quando chegar atrasado, mesmo que já tenha falta.
11. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no
desempenho escolar, bem como os valores de cidadania.
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12. Participar no processo de avaliação conforme previsto pelo Despacho normativo n.º
13/2014, de 15 de setembro, nomeadamente no número 5, do artigo 3.º (intervenientes
e competências):
a) Existência da disciplina, em oferta curricular, de Educação para a Cidadania, que
entre outros temas, trabalha a temática da dimensão escolar;
b) A meio e no final de cada período, por escrito, refletir e avaliar o seu processo
ensino-aprendizagem e outros intervenientes, em grelhas de auto e hétero
avaliação;
c) Solicitar junto do Diretor de Turma/ professor da disciplina a realização de tarefas
extra, para um maior envolvimento e melhoria dos resultados académicos (a
definição do modelo será, em cada caso, da responsabilidade do professor e
respetivo Diretor de Turma);
d) Participar, enquanto elemento essencial no processo de ensino-aprendizagem, no
cumprimento dos possíveis planos de atividades de acompanhamento pedagógico
individualizados, de acordo com a Secção VI, do Despacho Normativo 13/2014, de
15 de setembro.

Artigo 81º - Deveres
Para além do estipulado na Estatuto do Aluno, deve ter-se em consideração o seguinte:
1. Cumprir com as ordens da Direção, dos Docentes ou do Pessoal Não Docente.
2. Não perturbar o funcionamento das atividades letivas.
3. Trazer diariamente o material indispensável às aulas e a Caderneta de Aluno.
4. Conservar sempre limpo e organizado todo o seu material escolar, apresentando-o
sempre que seja exigido.
5. Apresentar um aspeto cuidado e limpo, tanto no que diz respeito à higiene pessoal como
ao uniforme.
6. Permanecer ordeiramente no Bufete, Cantina, Papelaria e outras filas de espera,
respeitando a prioridade na ordem de chegada e atendimento.
7. Utilizar os transportes escolares com segurança e respeito.
8. Assumir a responsabilidade dos seus atos, pagando os prejuízos causados à escola ou
aos lesados.
9. Não afixar nem retirar cartazes, comunicados ou qualquer informação sem autorização
prévia da autoridade responsável.
10. Não usar indevidamente o nome e o emblema do Colégio.
11. Usar diariamente e com zelo o uniforme da escola.
12. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e
aprendizagem.
13. Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa,
não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local
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ou dos meios utilizados que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos
professores, pessoal não docente e alunos.
14. 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.
15. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático,
mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos.
16. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
17. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração.
18. 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.
19. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis,
equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas
ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que
participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja
diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente
autorizada pelo professor ou pelo responsável pela Direção ou supervisão dos trabalhos
ou atividades em curso.
20. Não captar, nem difundir sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não
letivas, sem a autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela Direção da
escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o
caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa,
ainda que involuntariamente, ficar registada.
21. Cumprir as normas de entrada, saída e permanência no recinto escolar.
22. Identificar-se aos elementos competentes da comunidade escolar, sempre que
solicitado.
23. Justificar-se sempre, oralmente, junto do professor, quando incorrer em alguma falta;
24. Não recorrer à violência e/ou linguagem inadequada, vulgo palavrão, nas relações
interpessoais.
25. Não mastigar/ingerir, na sala de aula, pastilha elástica ou qualquer alimento ou bebidas
para além de água.
26. Ser educado e orientar-se pelas regras deste Regulamento Interno de respeito, de
dignidade, de civismo, valores da sã convivência social dentro da comunidade escolar.

Artigo 82º - Dever da assiduidade
Para além do estipulado no Estatuto do Aluno, deve ter-se em consideração o seguinte:
1. É considerada falta de material a ausência do material indispensável à participação nas
atividades letivas, previamente indicado pelo professor. A terceira falta de material, no
mesmo período letivo, será qualificada como falta de comparência e registada no livro
de ponto, sendo esta situação imediatamente comunicada, pelo professor, ao
Encarregado de Educação e ao Diretor de Turma.
43

Regulamento Interno_V11.07.2020

2. Não serão permitidas quaisquer faltas de atraso, exceto ao primeiro tempo da manhã ou
da tarde, pelo que qualquer uma destas será assinalada como falta de presença, nos 2.º
e 3.º ciclos de Ensino Básico e Ensino Secundário;.
3. Haverá uma tolerância, nunca superior a dez minutos, no primeiro tempo da manhã ou
da tarde nos, 2.º e 3.º ciclos de Ensino Básico e Ensino Secundário.
4. Ao primeiro tempo da manhã, cinco faltas de atraso, no mesmo período, correspondem
à marcação de uma falta de presença, no 1.º ciclo do Ensino Básico.
5. Ao primeiro tempo da manhã ou da tarde, na mesma disciplina, três faltas de atraso
correspondem à marcação de uma falta de presença, no 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico
e Ensino Secundário.

Artigo 83º - Excesso Grave de Faltas
Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis ao
Colégio, a respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens deverá ser informada do
excesso de faltas do Aluno, sempre que a gravidade especial da situação o justifique.

Artigo 84º - Efeitos das faltas
1. Sempre que um Aluno, independentemente da natureza das faltas, atinja um número
total de faltas correspondente a três semanas no 1.º ciclo do Ensino Básico, ou ao triplo
de tempos letivos semanais, por disciplina, nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Ensino
Secundário, ou, tratando-se exclusivamente de faltas injustificadas, duas semanas no 1.º
ciclo do Ensino Básico ou o dobro de tempos letivos semanais, por disciplina, nos
restantes ciclos e níveis de ensino, realizar-se-á uma prova de recuperação na disciplina
ou disciplinas em que ultrapassou aquele limite.
2. O Encarregado de Educação deverá ser informado pelo Professor Titular de
Turma/Diretor de Turma do número de faltas do seu educando, logo que este atinja um
meio do limite de faltas permitidas numa disciplina. Quando atingir dois terços das faltas,
o Encarregado de Educação deve ser chamado e informado, com clareza e rigor, das
consequências que advêm da falta de assiduidade.
3. Quando o Aluno ultrapassar o limite de faltas, consecutivamente, por motivo de doença
prolongada devidamente comprovada ou ao abrigo do Estatuto de Alta Competição,
poderá não realizar a prova de recuperação desde que realize avaliações em condições
semelhantes às dos restantes alunos da turma. Neste caso, o prazo de realização das
mesmas não poderá exceder os cinco dias úteis após o regresso às aulas. Caso não
realize estas avaliações, o Aluno fica sujeito ao disposto no ponto que se segue.
4. O aluno deverá realizar uma avaliação proposta pelo Professor Titular de Turma no 1.º
ciclo ou pelos Professores do Departamento Curricular nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico e Ensino Secundário, aprovada pela Coordenação de Ciclo e Direção
Pedagógica. Esta incide sobre conhecimentos/competências desenvolvidas no período
da sua ausência. O prazo de realização desta avaliação não pode exceder os cinco dias
úteis após o regresso às aulas.
44

Regulamento Interno_V11.07.2020

5. Caso o aluno não tenha uma avaliação satisfatória nas condições enunciadas nos pontos
anteriores, será submetido a um Plano de Recuperação devendo num prazo de trinta
dias ser submetido a nova avaliação sobre os mesmos conhecimentos/competências.
6.

Caso o Aluno não tenha uma avaliação satisfatória nas condições enunciadas no ponto
anterior, será submetido a um plano de ação estratégica, sendo o aluno submetido a
nova avaliação em prazo a definir pelo Conselho de Docentes ou Conselho de Turma.

7.

Com uma avaliação satisfatória no previsto no n.º 4 e n.º 5 deste artigo, o aluno retoma
o seu percurso escolar normal, sem prejuízo do que vier a ser decido pelo Colégio, em
termos estritamente administrativos, relativamente ao número de faltas consideradas
injustificadas.

8.

A não realização da avaliação prevista no n.º 4 ou àquela a que se refere os n.º5 e n.º
6, por motivos não imputáveis ao Colégio, quando não justificada através da forma
prevista, determina a retenção ou exclusão do aluno.

Artigo 85º - Prémios de mérito / Quadro de excelência
Para efeitos do disposto no número 17 do artigo 53º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar,
podem ser previstos prémios de mérito destinados a distinguir alunos que, em cada ciclo de
escolaridade, preencham um ou mais dos seguintes requisitos:
a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades;
b) Alcancem excelentes resultados escolares;
c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de
complemento curricular de relevância;
d) Desenvolvam iniciativas ou ações exemplares no âmbito da solidariedade social.
1. Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma
natureza financeira desde que, comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso
escolar do aluno.
2. A escola pode procurar estabelecer parcerias com entidades ou organizações da
comunidade educativa no sentido de garantir os fundos necessários ao financiamento
dos prémios de mérito.
3. Sempre que a escola decidir atribuir prémios de mérito, a comunidade educativa,
nomeadamente

os

alunos,

será

informada

atempadamente

sobre

toda

a

regulamentação.
4. Os prémios de mérito e de excelência apenas se destinam aos alunos que frequentaram,
no mínimo, o 2.º ano de escolaridade, no ano transato ao da atribuição dos mesmos.
5. Os prémios de mérito e excelência serão propostos na primeira reunião de Conselho
Pedagógico, do ano letivo da atribuição, por proposta do Professor Titular/ Diretor de
Turma do ano transato. Os nomes dos alunos propostos serão deixados em ata na última
reunião do ano relativa ao Conselho de Turma respetivo, à exceção do primeiro ano da
entrada em vigor.
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6. Os prémios de mérito e excelência serão entregues numa cerimónia, organizada pela
estrutura do Colégio, decorrendo a mesma no mês de outubro do ano letivo seguinte.
7. Os prémios de mérito e de excelência consagram-se na entrega, em cerimónia pública,
de certificados personalizados atestando o mesmo.
8. Os prémios de mérito são atribuídos aos alunos, definidos no ponto 5 do artigo 87.º,
tendo os seguintes subcritérios: no 1.º CEB existirão certificados de mérito, por decisão
do Conselho de Docentes do respetivo Ciclo, depois de ouvidos, se assim se entender,
outros elementos da Comunidade e se o aluno tiver uma conduta de primazia aos valores
definidos em Regulamento Interno, nomeadamente o saber ser, o saber devir, o saber
fazer e o saber saber, focando-se principalmente no saber ser e no saber devir. No 2.º e
3.º CEB e no Ensino Secundário, os alunos receberão o certificado de mérito por decisão
do respetivo Conselho de Turma, depois de ouvidos, se assim se entender, outros
elementos da Comunidade e se o aluno tiver uma conduta de primazia aos valores
definidos em Regulamento Interno, nomeadamente o saber ser, o saber devir, o saber
fazer e o saber saber, focando-se principalmente no saber ser e no saber devir.
9. Os prémios de excelência são atribuídos aos alunos, definidos no ponto 5 do presente
artigo, tendo os seguintes subcritérios: no 1.º CEB, os alunos receberão o certificado de
excelência se tiverem menções de Muito Bom em todas as áreas, à exceção de uma; no
2.º e 3.º CEB, os alunos receberão o certificado de excelência se tiverem média de nível
igual ou superior a 4,5 e sem que alguma disciplina apresente um nível inferior a 4; os
alunos do Ensino Secundário receberão o certificado de excelência se tiverem média
igual ou superior a 18 valores e se em nenhuma das disciplinas tiverem obtido menos de
17 valores (situações cumulativas). Os alunos de excelência, além do certificado,
receberão uma medalha alusiva à questão, e o Colégio presenteá-los-á com o jantar da
cerimónia.
10. A Administração reserva-se ao direito de premiar um aluno de mérito e excelência
(situação cumulativa), de forma a definir em cada ano se, de alguma forma, esta situação
auxiliar o aluno no seu percurso académico e estabilidade emocional.
11. A comunidade escolar deverá ser toda convidada, e ocorrerá também a entrega dos
diplomas de conclusão de Ciclo.

Artigo 86º - Processo Individual do Aluno
1. O percurso escolar do Aluno deve ser registado num processo individual onde constem
todos os elementos relevantes para assegurar uma atenção personalizada, de acordo
com a legislação em vigor (despacho normativo n.º 1/2005, de 5 de janeiro). O Processo
Individual do Aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo
devolvido aos Pais ou Encarregado de Educação ou, se maior de idade, ao Aluno, no
termo da escolaridade obrigatória, ou, não se verificando interrupção no prosseguimento
de estudos, aquando da conclusão do ensino secundário.
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1.1 São registadas no Processo Individual do Aluno as informações relevantes do seu
percurso educativo, designadamente as relativas a comportamentos meritórios e a
medidas disciplinares sancionatórias aplicadas e seus efeitos. Devem constar:
a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno;
b) Os registos de avaliação;
c) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam;
d) Planos e relatórios de acompanhamento pedagógico, quando existam;
e) O programa educativo individual, no caso de o aluno ser abrangido pela
modalidade de educação especial;
f)

Uma autoavaliação do aluno, no final de cada ano do ensino básico, com
exceção dos 1.º e 2.º anos;

g) Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno.
1.2 O Processo Individual do Aluno é da responsabilidade do Professor Titular da Turma,
no 1.º Ciclo, e do Diretor de Turma, no 2.º e 3.º Ciclos e Secundário.
1.3 Têm acesso ao Processo Individual do Aluno todos os intervenientes no processo
de aprendizagem do aluno. Sempre que o Aluno, o Encarregado de Educação, os
Professores, o Psicólogo ou outro envolvido no processo de aprendizagem do Aluno
quiserem consultar o seu processo individual, devem solicitar ao Professor Titular,
ou ao Diretor de Turma, ou à Direção Pedagógica, que, no prazo de um dia útil, e
garantindo a confidencialidade dos dados nele contidos, o mostrará em gabinete de
atendimento.
1.4 As informações contidas no Processo Individual do Aluno referentes a matéria
disciplinar e de natureza pessoal e familiar são estritamente confidenciais,
encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os membros da comunidade
educativa que a elas tenham acesso.
1.5 O Processo Individual do Aluno constitui-se como registo exclusivo em termos
disciplinares.
2. Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno:
a) O registo biográfico;
b) A caderneta escolar;
c) As fichas de registo da avaliação – qualitativa e quantitativa.
2.1 O registo biográfico contém os elementos relativos à assiduidade e aproveitamento
do aluno, cabendo à escola a sua organização, conservação e gestão.
2.2 A caderneta escolar contém as informações da escola e do Encarregado de
Educação, bem como os outros elementos relevantes para a comunicação entre a
escola e os Pais ou Encarregados de Educação, sendo propriedade do Aluno e
devendo ser por este conservada.
2.3 As fichas de registo de avaliação qualitativa contêm, de forma sumária, os elementos
relativos ao desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do Aluno
e são entregues aos Encarregados de Educação em meados de cada período.
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2.4 As fichas de registo de avaliação quantitativa contêm as classificações relativas ao
desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do Aluno nas
diferentes disciplinas e são enviadas por correio ao Encarregado de Educação no
final de cada período.
3. Os modelos do processo individual, registo biográfico, caderneta do aluno e fichas de
registo da avaliação, nos seus diferentes formatos e suportes, são definidos por
despacho do membro do Governo responsável pela área da educação e adaptados às
necessidades da escola.

Artigo 87º- Delegado de Turma
1. O Delegado e Subdelegado de Turma são eleitos pelos alunos da respetiva turma.
2. Estes poderão ser destituídos do cargo que desempenham, sempre que a maioria de
dois terços da turma ou o Diretor de Turma assim o entenderem e fundamentarem.
3. O Delegado e Subdelegado devem ser alunos assíduos, responsáveis e com espírito de
iniciativa.
4. São atribuições do Delegado e Subdelegado:
a) Manter a ligação entre a turma e o Diretor de Turma;
b) Estar atentos aos problemas que afetam a turma;
c) Colaborar com os Professores na procura de soluções;
d) Colaborar na organização das atividades da turma;
e) Representar os alunos da respetiva turma, quando solicitado pelo Diretor de Turma
ou Órgão de Direção;
f)

Assinar pela turma todas as ordens de serviço destinadas aos alunos;

g) Participar nas Assembleias de Delegados de Turma;

Artigo 88º - Associação de estudantes
Definição
A associação de estudantes foi instituída no dia 14 de setembro de 1995, conforme consta
no diário da república, IIIª série, nº 252, de 31-10-1995, regendo-se por estatutos próprios e
constitui uma organização privilegiada da representação dos alunos.
Direitos
1. A associação de estudantes tem direito a:
a) Participar ativamente na vida da escola, nomeadamente no acompanhamento das
atividades dos órgãos de gestão e de ação social escolar assim como intervir na
organização das atividades escolares e do desporto escolar;
b) Colaborar na gestão de espaços de convívio e desporto, assim como na de outras
áreas afetas a atividades estudantis;
c) Colaborar na gestão de salas de convívio, salas de exposições, campos de jogos e
demais instalações existentes na escola;
d) Dispor de instalações próprias, de forma a prosseguir o desenvolvimento das suas
atividades;
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e) Solicitar a realização de reuniões de turma para apreciação de matérias
relacionadas com o funcionamento das turmas.
2. As listas candidatas à associação de estudantes têm direito a condições e tratamento
igual durante a campanha eleitoral.
Deveres
A associação de estudantes tem o dever de:
a) Promover, por todos os meios ao seu alcance, um melhor clima de liberdade e de
trabalho na escola;
b) Defender os interesses dos seus associados;
c) Respeitar, durante a campanha eleitoral, os tempos de silêncio e os princípios
elementares da liberdade de todos, da ordem e da moral;
d) Zelar pelo património que lhe pertença ou for cedido;
e) Apresentar o seu plano de ação, ao Conselho Pedagógico, para integrar o Plano
Anual de Atividades;
f)

Acatar as orientações que lhe forem dadas pelo Diretor, responsabilizando-se pelos
atos cometidos e respondendo perante os mesmos.

Artigo 89º – Responsabilização pelo aluno
O Colégio só se responsabiliza pelo aluno se este permanecer nele durante o tempo previsto
para a sua presença, determinada pelo horário global de todas as suas atividades (curriculares
ou não), incluindo o horário de prolongamento (se o tiver).

Artigo 90º - Responsabilização por perda ou extravio de bens
É prática do Colégio fornecer todo o material necessário aos alunos, desta feita, o Colégio
não assume responsabilidades por qualquer tipo de objeto que possa ser trazido pelos mesmos.

Artigo 91º - Ordem de saída da sala de aula
1. A ordem de saída de aula é uma medida corretiva a utilizar pelo Professor, em situações
que,

fundamentadamente, impeçam

o desenvolvimento

do

processo ensino-

aprendizagem dos restantes alunos.
2. A ordem de saída da sala de aula é imposta a um aluno depois de esgotadas as
possibilidades de intervenção do Professor e implica sempre a marcação de falta
injustificada ao aluno, devendo ser comunicada, por escrito, ao Diretor de Turma, que
por sua vez informará o Encarregado de Educação.
3. A ordem de saída da sala de aula imposta ao aluno implica que o mesmo realize
obrigatoriamente uma tarefa proposta pelo Professor. Nesta situação, é o funcionário de
serviço no pavilhão que conduz o aluno ao local para que cumpra, em tempo
determinado, a tarefa solicitada.

Artigo 92º - Falta de Caráter Disciplinar
1. As faltas de caráter disciplinar advêm de um comportamento grave e só devem ser
marcadas em última instância.
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2. Após marcada, o aluno, de 2.º, 3.º ciclo e/ou Ensino Secundário deve ser levado ao
Diretor de Turma ou, na ausência deste, ao Coordenador de Ciclo. Sendo um aluno de
1.º ciclo, este deve ser levado ao Coordenador de Ciclo. Em qualquer um dos casos,
deve fazer-se acompanhar de uma breve descrição elaborada pelo professor da
disciplina, ou professor titular de turma.
3. O Diretor de Turma/Professor Titular comunicará a ocorrência ao Encarregado de
Educação, através da caderneta do aluno. Este deverá assinar o documento, mostrando
que tomou conhecimento da ocorrência.
4. À segunda falta disciplinar, o Encarregado de Educação será chamado ao Colégio para
tomar conhecimento da ocorrência, pessoalmente.
5. Caso o Encarregado de Educação não compareça, será notificado por carta, com aviso
de receção e, se mesmo assim não comparecer, o caso será exposto em Conselho
Disciplinar.
6. À terceira falta, deve reunir-se o Conselho Disciplinar.

Artigo 93º - Outras Disposições
1. As faltas intercalares são consideradas graves. Devem ser dadas a conhecer ao
Encarregado de Educação, no próprio dia, para que este as justifique. Para que tal
aconteça, o professor deve dá-las a conhecer ao Diretor de Turma ou, na ausência deste,
ao Coordenador de Ciclo ou, na ausência destes dois, à Direção do Colégio, no início da
aula.
2. As saídas dos alunos, durante o decorrer das aulas, são absolutamente proibidas, salvo
em caso de emergência.
3. Um Encarregado de Educação que pretenda que o seu educando saia do Colégio, em
tempo letivo, deve apresentar, por escrito, um pedido de autorização ao Professor Titular
de Turma/Diretor de Turma ou, na sua ausência, a um membro da Direção com a maior
antecedência possível.

Artigo 94º - Infração Disciplinar
Infração Disciplinar corresponde à violação, por parte do aluno, de qualquer um dos seus
deveres, apontados neste regulamento e que se revelem perturbadores ao salutar
funcionamento das atividades do Colégio.

Artigo 95º - Finalidades das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias
1. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias surgem como medidas pedagógicas
preventivas e dissuasoras de comportamentos perturbadores. Têm também como
finalidade o reforço da formação cívica e democrática dos alunos, essencial para uma
consciencialização dos seus deveres, do respeito pela autoridade dos professores no
exercício da sua atividade profissional, e dos demais funcionários, bem como do inerente
à integração de toda a comunidade escolar.
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2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever
violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além das
indicadas no número anterior, finalidades punitivas.
3. As medidas educativas disciplinares não devem desrespeitar a integridade física e
psíquica do aluno.
4. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias devem aplicar-se de acordo com as
necessidades do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito do
Projeto Curricular de Turma e do Projeto Educativo de Escola.

5. As competências para a aplicação das medidas educativas disciplinares, tal como as
normas de execução dessas medidas, encontram-se no Capítulo V, secção II da Lei
nº30/2002. Alterado pela Lei 3/2008 de 7 de janeiro.

Artigo 96º - Adequação da medida educativa disciplinar
Os fatores que determinam a medida corretiva ou disciplinar a aplicar prendem-se com: a
gravidade do incumprimento do dever violado, a idade do aluno, o grau de culpa, o seu
aproveitamento escolar anterior, o meio familiar e social em que este se insere, os seus
antecedentes disciplinares e todas as demais circunstâncias em que a infração foi praticada que
militem contra ou a seu favor.
1. São circunstâncias atenuantes: o reconhecimento espontâneo da conduta incorreta e a
falta de intencionalidade.
2.

São circunstâncias agravantes: a premeditação, o conluio e a reincidência (em especial
se no decurso do mesmo ano letivo).

Artigo 97º - Tipificação das medidas corretivas disciplinares
São medidas corretivas disciplinares:
1. A deslocação do aluno para espaço apropriado, em caso de conflito ou ameaça de
conflito com outro(s) colega(s) que frequente(m) este estabelecimento de ensino ou de
perturbação, ofensa, injúrias aos demais colegas, professores ou pessoal não docente,
ou funcionamento de outras atividades, quer em período letivo quer não letivo (recreio),
pelo tempo que se mostre adequado à correção exigida pelo incumprimento dos deveres
que deveria ter respeitado.
2. A advertência verbal feita diretamente ao aluno ou adotada, na presença dos Pais ou
Encarregado de Educação.
3. 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.
4. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, na utilização de certos
materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades
letivas, por período que não ultrapasse um ano letivo.
5. A mudança de turma.
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Artigo 98º - Medidas Disciplinares Sancionatórias
1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma censura disciplinar do
comportamento assumido pelo Aluno, devendo a ocorrência dos factos em que tal
comportamento se traduz ser participada, pelo Professor ou funcionário que a presenciou
ou dela teve conhecimento, de imediato, ao respetivo Diretor de Turma/Professor Titular
de Turma, para efeitos da posterior comunicação à Administração do Colégio.
2.

3.

São medidas disciplinares sancionatórias:
a)

Repreensão registada;

b)

Suspensão da frequência no Colégio até dez dias úteis;

c)

Expulsão do Colégio;

d)

A transferência de escola.

A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é da
competência do professor respetivo quando a infração for praticada na sala de aula, ou
da Direção Pedagógica, nas restantes situações, averbando-se no respetivo processo
individual do aluno, a identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi
proferido e a fundamentação de facto e de direito que norteou tal decisão.

4.

A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola até dez
dias úteis é precedida da audição em auto do aluno visado, do qual consta, em termos
concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados e a
referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles
factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o Diretor
Geral do colégio, que pode, previamente, ouvir o Conselho de Turma.

5.

Compete à Direção Pedagógica, ouvidos os Pais ou o Encarregado de Educação do
aluno, quando menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da
medida disciplinar sancionatória referida no número anterior será executada, garantindo
ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, com corresponsabilização
daqueles e podendo igualmente, se assim o entender, e para aquele efeito, estabelecer
eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou
privadas;.

6.

Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão
da escola até dez dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar descrito no
presente regulamento, podendo previamente ouvir o Conselho de Turma.

7.

O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se referem os números
anteriores pode dar lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, considerandose a recusa circunstância agravante, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º da Lei 51/2012.

8.

A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola reporta-se à
prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensinoaprendizagem dos restantes alunos da escola, ou do normal relacionamento com algum
ou alguns dos membros da comunidade educativa;.
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9.

A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno
de idade não inferior a 10 anos e quando estiver assegurada a frequência de outro
estabelecimento e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro
estabelecimento de ensino estiver situado na mesma localidade ou na localidade mais
próxima, servida de transporte público ou escolar.

10. Compete ao Diretor decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens
lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos
causados pelo aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação calculado
ser reduzido, na proporção a definir pelo Diretor, tendo em conta o grau de
responsabilidade do aluno e ou a sua situação socioeconómica.
11. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação
de uma medida disciplinar sancionatória.
12. Para efeitos do previsto no número anterior o Diretor, no prazo de dois dias úteis após o
conhecimento da situação, emite o despacho instaurador e de nomeação do instrutor,
devendo este ser um professor da escola, e notifica os Pais ou Encarregado de
Educação do aluno menor pelo meio mais expedito.
13. Tratando-se de aluno maior, a notificação é feita diretamente ao próprio.
14. O Diretor da escola deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que
profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar.
15. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis,
contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento
disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências
consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno, e
sendo este menor de idade, do respetivo Encarregado de Educação.
16. No caso de o respetivo Encarregado de Educação não comparecer, o aluno menor de
idade pode ser ouvido na presença de um docente por si livremente escolhido e do
Diretor de Turma ou do professor titular do aluno, quando exista, ou, no impedimento
destes, de outro professor da turma designado pelo Diretor.
17. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos
interessados.
18. No caso de a medida disciplinar sancionatória proposta ser a transferência de escola ou
de expulsão da escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor-geral da
educação, no prazo de dois dias úteis.
19. O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos
com a assinatura do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar,
o aluno o faz antes de qualquer outro elemento presente.
20. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante,
encerrando a fase da instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos previstos.
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21. A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização da
instrução, podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a realização
da audiência oral.
22. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade
que o instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, o Diretor
pode decidir a suspensão preventiva do aluno, mediante despacho fundamentado
sempre que:
a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal
funcionamento das atividades escolares;
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na
escola;
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar.
23. A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor da escola considerar adequada na
situação em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder
ser prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em
qualquer caso, exceder 10 dias úteis.
24. Os Pais e os Encarregados de Educação são imediatamente informados da suspensão
preventiva aplicada ao filho ou educando e, sempre que a avaliação que fizer das
circunstâncias o aconselhe, o Diretor deve participar a ocorrência à respetiva Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta, ao Ministério Público junto do Tribunal de
Família e Menores.
25. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo Diretor ao
serviço do Ministério da Educação e Ciência responsável pela coordenação da
segurança escolar, sendo identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as
circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão.
26. Tratando -se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual
ou superior à de suspensão da escola por período superior a cinco dias úteis e cuja
execução não tenha sido suspensa, é obrigatoriamente comunicada pelo Diretor da
escola à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco.

Artigo 99º - Repreensão Registada
É da competência do Professor respetivo, quando a infração for praticada na sala de aula,
ou da Direção nas restantes situações, averbando-se no respetivo Processo Individual do Aluno,
a identificação do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação de facto e
de direito que norteou esta decisão.

Artigo 100º - Suspensão de frequência do Colégio
1. A suspensão de frequência impede o Aluno de entrar nas instalações do Colégio, dando
lugar à marcação de faltas.
2. Tratando-se de alunos do 1.º ciclo, que tenham completado dez anos de idade, ou do 2.º
e 3.º ciclos do Ensino Básico abrangidos pela escolaridade obrigatória, a medida
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educativa disciplinar de suspensão da frequência do Colégio deve ser substituída pela
de realização de atividades na Comunidade Educativa, ficando o efetivo afastamento do
Aluno do Colégio reservado às situações em que, fundamentalmente, seja reconhecido
como a única a adotar para alcançar os objetivos da formação do Aluno.
3. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão do Colégio até dez
dias úteis, é precedida por: Audição em auto do Aluno visado, do qual constam, em
termos concretos e precisos, os fatos que lhe são imputados, os deveres por ele violados
e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles
fatos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação a Direção que
pode, previamente, ouvir o Conselho de Turma.

Artigo 101º - Expulsão do Colégio
1. A expulsão do Colégio implica a transferência imediata do Aluno para outro
estabelecimento de ensino, averbando-se no respetivo Processo Individual do Aluno, a
identificação do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação de
facto e de direito que norteou esta decisão.
2.

A utilização ou passagem de droga (ou afins) tem como efeito imediato, a expulsão do
Colégio.

Secção XI – Pais e Encarregados de Educação
Artigo 102º - Direitos
São direitos e deveres dos Pais e Encarregados de Educação os que lhe são conferidos por
lei ou por regulamentos específicos em vigor no Colégio, a saber:
1. Conhecer os documentos base do Colégio: Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades
e Regulamento Interno.
2. Ser informado sobre a legislação que lhes diga respeito.
3. Participar na vida da escola, apresentando críticas e sugestões relativas ao
funcionamento da mesma.
4. Ser informado do horário de atendimento do Diretor de Turma, Professores do 1º CEB
ou Pré-escolar.
5. Recorrer à Direção sempre que o assunto a tratar ultrapasse a competência do Diretor
de Turma ou, na ausência deste, por motivo inadiável.
6. Ser informado das atividades curriculares e/ou extracurriculares que se realizam fora da
escola.
7. Eleger e ser eleito representante dos Pais e Encarregados de Educação da turma do seu
educando.
8. Ser representado, de acordo com a legislação em vigor, no Conselho Pedagógico e nos
Conselhos de Turma.
9. Participar na vida escolar do seu educando e nomeadamente no processo de avaliação
conforme previsto nos números 7 e 8 do Despacho Normativo n.º24-A/2012, de 6 de
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dezembro, revisto pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo decreto-Lei
n.º 91/2013, de 10 de julho, revisto pelo Despacho normativo n.º 13/2014, de 15 de
setembro, nomeadamente no número 5, do artigo 3.º (intervenientes e competências):
a) Eleição de um representante dos Encarregados de Educação, por grupo/turma, no
início de cada ano letivo, e em reunião precedente ao início do ano letivo;
b) Após concordância de todos, fornecer os contactos de todos os Encarregados de
Educação do grupo/turma ao representante eleito, devendo o mesmo recolher, de
forma periódica, informação relativa às dinâmicas e funcionalidades dos vários
serviços prestados pela entidade;
c) Participação do representante dos Encarregados de Educação nos primeiros
minutos das reuniões de avaliação, no final de cada período, do conselho de
docentes ou das reuniões de conselhos de turma, consoante o ciclo em causa;
d) Eleição de um representante, entre os representantes dos Encarregados de
Educação do grupo/turma, para tomar assento nas reuniões ordinárias e mensais do
Conselho Pedagógico;
e) Contactos formais com o Professor Titular da Turma/Diretor de Turma, a fim de ser
informado sobre aspetos relevantes do processo ensino-aprendizagem e de
participar na definição de eventuais estratégias a concretizar, tendo em vista o
sucesso educativo do seu educando (registo em modelo próprio interno);
f)

Acompanhamento da evolução escolar do seu educando, nomeadamente da
assinatura em espaço próprio dos instrumentos de avaliação, com a periodicidade
de 45 a 60 dias;

g) Acesso à leitura dos documentos que constam no dossiê individual do seu educando
em horário de atendimento do Professor Titular da Turma/Diretor de Turma;
h) Contactos com Professores (na escola) das diferentes áreas curriculares, de acordo
com a sua disponibilidade e sempre que tal for julgado oportuno por ambas as partes
e com conhecimento do Diretor de Turma e autorização do Diretor Pedagógico;
i)

Presença em reuniões convocadas pelo Professor Titular/Diretor de Turma, a
realizar no meio e final de cada período escolar para tomar conhecimento do
aproveitamento, assiduidade e comportamento do seu educando;

j)

Parecer sobre a decisão de reorientação do percurso escolar do seu educando, caso
se verifique a situação prevista no artigo 24.º do Despacho Normativo n.º13/2014;

k) Parecer sobre a decisão de progressão do seu educando no caso de se verificar a
situação prevista no artigo 25.º do Despacho Normativo n.º13/2014 (condições
especiais de progressão).

Artigo 103º - Deveres
1. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno.
2. Respeitar as orientações dadas pelos órgãos de Direção, administração e gestão ou
seus representantes.
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3. Acompanhar todo o processo de aprendizagem do seu educando.
4. Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade do seu educando.
5. Justificar as faltas do seu educando ao Diretor Turma, Professor do 1.º CEB ou Educador
de Infância por escrito na caderneta escolar e/ou através de um documento
comprovativo, no prazo máximo de três dias úteis. As faltas que excedam cinco dias úteis
obrigam à apresentação de declaração médica.
6. Verificar regularmente a caderneta escolar do seu educando.
7. Informar-se regularmente junto do Diretor de Turma, Professor do 1.º CEB ou Educador
de Infância do trabalho e aproveitamento escolar do seu educando.
8. Colaborar com o Diretor de Turma, Professor do 1.º CEB ou Educador de Infância na
busca de soluções para situações problemáticas envolvendo o seu educando.
9. Responsabilizar-se pelo seu educando se este abandonar o recinto escolar sem
autorização.
10. Comparecer na escola quando tal lhe for solicitado.
11. Responsabilizar-se pelo pagamento dos danos materiais provocados pelo seu educando
motivados pela utilização descuidada ou inadequada dos equipamentos e instalações da
escola.
12. Conhecer e respeitar as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da
escola.
13. Participar nas reuniões de Pais e Encarregados de Educação para que for convocado.
14. Conhecer e aceitar as parcerias estabelecidas entre o Colégio e entidades externas, e o
custo que estas impliquem, desde que se revelem uma mais-valia para o Projeto
Educativo do Colégio e para os seus respetivos alunos.
15. Entregar Regulação Parental, no caso de existir.

Secção XII – Comunidade Local
Artigo 104º - Membros
Os representantes de organizações com interesse no Projeto Educativo do Colégio podem
participar nos projetos e atividades da escola.

Artigo 105º - Direitos dos representantes de outras organizações
Os direitos dos representantes de organizações com interesse para o Projeto Educativo do
Colégio decorrem da lei geral e dos inerentes à própria Instituição, a saber:
1. Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da comunidade escolar.
2. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do colégio, desde que o faça
com o respeito e oportunidade.
3. Ser ouvido e encontrar junto dos órgãos de administração e gestão recetividade e apoio
para a resolução de problemas.
4. Ter acesso e utilizar todas as instalações escolares, de acordo com as regras e horários
estabelecidos.
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5. Promover atividades de ocupação de tempos livres, devidamente aprovadas pelo
Conselho Pedagógico e/ou autorizadas pelo órgão de gestão.
6. Ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam respeito.
7. Conhecer o Regulamento Interno e apresentar propostas bem fundamentadas para a
sua alteração.
8. Participar na elaboração e/ou execução do Projeto Educativo do Colégio.
9. Tomar decisões através de uma convocatória, com uma antecedência mínima de 48
horas, de todas as reuniões ou serviços para que for convocado.
10. Estabelecer com o Colégio protocolos que visem o interesse mútuo.

Artigo 106º - Deveres do representante de outras organizações
Os deveres do representante de organizações com interesse para o Projeto Educativo do
Colégio decorrem da lei geral e da especificidade da sua função, a saber:
1. Tratar com respeito e correção todos os elementos da comunidade escolar.
2. Respeitar as instruções dadas pelos Órgãos de Gestão e Administração.
3. Colaborar com o Colégio na concretização do seu Projeto Educativo de acordo com o
protocolo estabelecido entre ambas as partes.
4. Conhecer e respeitar as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da
escola.
5. Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros
da comunidade educativa.
6. Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e
o desenvolvimento de relações de respeito mútuo.
7. Cumprir o Regulamento Interno.

CAPÍTULO VII – Instalações e equipamentos
Artigo 107º - Recinto escolar/recreio
1. Os recreios destinam-se a ser utilizados pela comunidade escolar.
2. Os alunos devem ser fazer uma correta utilização dos recreios, de forma a garantir a sua
conservação e durabilidade.
3. Não é permitida a permanência dos alunos nos espaços junto às salas de aula, durante
o período das atividades letivas.
4. Só são permitidos jogos de bola nos locais próprios para tal.
5. Não é permitido, no recinto da escola, o uso de patins e skates e a circulação de bicicletas
ou veículos motorizados.
6. Apenas podem entrar no recinto da escola as viaturas devidamente autorizadas em
serviço de abastecimento ou de transporte de alunos, exceto em caso de emergência.
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Artigo 108º - Sala de aula
1. A sala de aula deve possuir equipamento necessário ao funcionamento das atividades
letivas.
2. As salas específicas devem possuir arrecadação ou armários para proteger os
equipamentos próprios.
3. Os equipamentos necessários para o funcionamento das aulas devem ser requisitados
junto dos Assistentes Operacionais, preferencialmente com a antecedência de 24 horas.
4. A entrada dos alunos na sala de aula só é permitida quando acompanhada pelo
Professor ou pelo Assistente Operacional.
5. No final das atividades letivas não é permitida a permanência de alunos na sala de aula.
6. O Professor deve ser o primeiro a entrar e o último a abandonar a sala de aula.
7. A conservação da sala de aula e a disposição do mobiliário é da responsabilidade do
Professor e dos alunos, que devem ter o cuidado de a abandonar pronta à lecionação
de outra aula.
8. As anomalias detetadas na sala de aula devem ser comunicadas à Assistente
Operacional responsável.
9. A disposição do mobiliário ficará ao critério de cada Conselho de Turma, Professor ou
Educador de Infância, tendo em conta as características da turma e respeitando as
decisões do Conselho Pedagógico.
10. Funcionamento do início das atividades, intervalos, almoços e encerro.
a)

Início da atividade letiva
I. Pré-escolar e 1.º CEB – os professores dirigem-se ao polivalente para
encaminhar os alunos para as respetivas salas.
II. 2.º/3.ºCEB – Os docentes devem estar na sala de aula cinco minutos antes
do toque. Quando o mesmo se efetuar, os alunos dirigem-se para as salas.
III. Ensino Secundário - Os docentes devem estar na sala de aula cinco minutos
antes do toque. Quando o mesmo se efetuar, os alunos dirigem-se para as
salas.

b) Acompanhamento nos almoço - o docente titular acompanha os alunos na hora de
almoço até à cantina, onde a assistente de serviços gerais ficará a fazer o
acompanhamento;
c) Intervalos:
I. 1.º CEB - o docente titular acompanha os alunos à cantina para a distribuição
do lanche e supervisiona o recreio, de acordo com o seu horário;
II. 2.º/3.º CEB e Ensino Secundário – o docente acompanha os alunos até ao
piso inferior, assegurando a descida de todos. As horas de receção, almoço,
salas de estudo e prolongamento são marcadas no horário do docente como
componente não letiva.
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Artigo 109º - Sala de professores
1. A sala de Professores destina-se ao uso do pessoal docente.
2. A sala dos Professores é local de convívio e de trabalho do pessoal docente.
3. Todas as informações respeitantes ao Pessoal Docente são afixadas nesta sala.

Artigo 110º - Sala de Diretores de Turma
1. A sala dos Diretores de Turma destina-se ao atendimento dos Encarregados de
Educação por parte dos Diretores de Turma.
2. Os documentos necessários ao desempenho do cargo do Diretor de Turma devem
permanecer na sala de Diretores de Turma.
3. Na utilização da sala de Diretores de Turma tem prioridade o Diretor de Turma em
situação de atendimento, para que este possa ter sido feito com privacidade e sigilo
consignado na Lei.

Artigo 111º - Cedência das instalações à comunidade escolar e local
1. Só podem ser cedidas instalações que não ponham em causa o normal funcionamento
das atividades curriculares, enriquecimento curricular, outras atividades programadas ou
em prática, e que não limitem o acesso e circulação dos intervenientes, devem obedecer
rigorosamente a princípios pluralistas.
2. A cedência de instalações deve obedecer rigorosamente a princípios pluralistas.
3. Ocupação de curta duração:
a) Entende-se por curta duração a ocupação das instalações com reuniões, encontros,
atividades, entre outros;
b) Compete ao Diretor autorizar a cedência das instalações;
c) Os interessados devem solicitar, por escrito, a cedência das instalações com a
antecedência mínima de cinco dias úteis.
4. Ocupação de média duração:
a) Entende-se por média duração a ocupação das instalações com reuniões,
encontros, atividades, etc. que não se alonguem por mais de dez dias seguidos ou
cinco dias interpolados, com um intervalo máximo de um dia;
b) Compete ao Diretor Geral autorizar tal cedência;
c) Os interessados devem solicitar, por escrito, a cedência das instalações com a
antecedência de dez dias.
5. Ocupação de longa duração:
a) Entende-se por longa duração a ocupação das instalações com reuniões,
encontros, atividades, etc. que ultrapassem os limites fixados para a ocupação de
média duração;
b) Compete ao Diretor autorizar a cedência;
c) Os interessados devem solicitar, por escrito, a cedência das instalações com a
antecedência de trinta dias.
6. Prioridade na ocupação das instalações:
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a) Professores, alunos e funcionários do Colégio;
b)

Outros.

7. A prioridade pode ser pontualmente alterada, depois de ponderada a importância da
reunião, encontro, atividade, entre outras, o seu interesse para a comunidade escolar
ou local e o número de participantes.
8. Compete ao Diretor decidir sobre a alteração pontual da prioridade.
9. Compete ao Diretor indicar o nome do Assistente Operacional responsável pela
abertura, vigilância, conservação e encerramento das instalações.
10. Os pedidos para cedência das instalações serão efetuados por escrito e deverão incluir:
a) Identificação civil e fiscal da entidade solicitadora;
b) Instalação que pretende utilizar;
c) Objetivo do pedido;
d) Início (hora e dia) e fim (hora e dia) da ocupação;
e) Compromisso de remuneração ao Assistente Operacional;
f)

Assinatura da entidade solicitadora.

11. Depois de devidamente autorizada, a cedência de instalações, entre a escola e a
entidade solicitadora, será estabelecido um compromisso escrito que inclua,
nomeadamente:
a) A responsabilidade dos utilizadores pela conservação das instalações e
equipamentos usados;
b) A verba devida à Escola e forma de pagamento ou contrapartidas;
c) No caso de necessitar das instalações cedidas para concretização da sua atividade,
ou por sua decisão superior, o Colégio pode denunciar, num prazo mínimo de 48
horas de antecedência, o acordo celebrado.
12. Pela ocupação de curta duração que não vise lucro financeiro, ou de média duração
também sem objetivos lucrativos e de reconhecido interesse para a comunidade escolar
ou local, não é devida qualquer importância, excetuando-se o pagamento de energia e
água consumidas. Nos restantes casos, é devida a importância determinada por lei,
pagável nos serviços administrativos nos cinco dias úteis seguintes ao fim da ocupação
ou nos cinco primeiros dias úteis de cada mês, se a ocupação for sistemática e de longa
duração. Das importâncias recebidas será passado um recibo.

CAPÍTULO VIII – Diversos
Artigo 112º - Informação
1. Qualquer comunicado, aviso ou ordem de serviço só poderá ser lido nas aulas ou afixado
mediante autorização prévia da Direção do Colégio.
2. As informações destinadas aos diferentes membros da comunidade educativa serão
afixadas em local próprio, aquelas que se destinam apenas aos Encarregados de
Educação serão enviadas por circular.
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3. Qualquer ofício, solicitação, informação ou documento só poder ser enviado, depois de
assinado pela Direção e qualquer assunto a tratar deve passar através dos escalões
hierárquicos estabelecidos e pela forma legalmente prescrita.
4. A Portaria n.º 809/93, de 7 de setembro, dispõe que os serviços de qualquer natureza
prestados nos estabelecimentos de ensino particular (e cooperativo) estão sujeitos a um
regime especial de preços segundo o qual estes estabelecimentos fixam livremente os
preços e as respetivas condições de aplicação e são obrigados a divulgar a tabela
completa de serviços obrigatórios e facultativos e as respetivas condições de utilização
e frequência, os quais se mantêm em vigor durante todo o ano letivo. No cumprimento
do disposto na mesma Portaria, o regime de preços a praticar neste estabelecimento de
ensino, no ano letivo de 2019/2020 é o seguinte:
4.1 Serviços de utilização obrigatória (consideram-se, para efeitos da Portaria n.º
809/93, de 7 de setembro, serviços de utilização obrigatória, a matrícula, o seguro
escolar, a caderneta escolar, a utilização de uniformes (definidos no artigo 10.º, do
Regulamento Interno), o kit de fotocópias, com custos diferenciados por ciclo, a
frequência, a avaliação e certificação das atividades curriculares obrigatórias do
curso ou grau de ensino frequentados, e possíveis parcerias estabelecidas pela
entidade máxima do Colégio e que se entendam ser uma mais valia para o percurso
escolar da criança/ aluno, desde que as mesmas sejam comunicadas
atempadamente.
4.2 Consideram-se, para efeitos da Portaria n.º 809/93, de 7 de setembro, serviços de
utilização facultativa as aulas de apoio educativo e pedagógico, atividades de
complemento curricular, atividades de enriquecimento curricular, atividades
extracurriculares, utilização do serviço de refeições, dos serviços de papelaria,
bares, frequência do prolongamento, utilização do serviço de transporte escolar,
requisição do serviço complementar de sopas, serviço de psicologia e orientação,
escolar e clínica e serviço de terapia da fala e/ou ocupacional.
a) aulas de apoio educativo e pedagógico (reforços definidos no início de cada ano
letivo, de acordo com o grupo/perfil da turma e constantes nos horários dos alunos)
– s/ custo;
b) atividades de complemento curricular (exemplo: educação para a cidadania,
entre outros – s/ custo;
c) atividades de enriquecimento curricular (exemplo: inglês, ed. musical, TCI, entre
outros, ao nível do pré-escolar e 1.º CEB) – s/ custo;
d) atividades extracurriculares (clube de inglês, ballet, karaté, futsal, hip pop,
ginástica acrobática, guitarra, piano, violino e bateria, entre outros) – c/ custo.
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Propina:
Inscrição/ Matrícula/ Renovação da Matrícula (inclui o seguro escolar)

€180 (pré-escolar)*
€192 (restantes ciclos)*

* A cada nova renovação no Grupo Encosta/Colégio, de forma ininterrupta, será aplicável 2% de desconto
Frequência da Componente Letiva (inclui)
• Material escolar de uso individual e coletivo (apenas até ao 2.º CEB, sendo reduzido ao longo dos
ciclos);
• Todas as atividades curriculares.
Pré-escolar----------------------------------------------------------------------------------------------- €245/mês (1)
1º Ciclo---------------------------------------------------------------------------------------------------- €285/mês (2)
2ºCiclo----------------------------------------------------------------------------------------------------- €305/mês (2)
3ºCiclo----------------------------------------------------------------------------------------------------- €325/mês (2)
Secundário----------------------------------------------------------------------------------------------- €360/mês (2)
Componente Não Letiva - Alimentação (Lanche da manhã, lanche da tarde e almoço)

(3)

Pré-escolar----------------------------------------------------------------------------------------------------€50/mês
1º Ciclo---------------------------------------------------------------------------------------------------------€60/mês
2ºCiclo---------------------------------------------------------------------------------------------------------€70/mês
3ºCiclo e Ens. Secundário---------------------------------------------------------------------------------€85/mês
Serviços Clínicos (4)
Serviço de Psicologia Clínica ----------------------------------------------------------------------------------€35
Terapia de Fala ---------------------------------------------------------------------------------------------------€25
Reeducação Pedagógica ----------------------------------------------------------------------------------------€15
*Observações
(1)

A frequência no ensino Pré-Escolar corresponde a 12 mensalidades, independentemente da frequência
efetiva. Se num dos meses a sua frequência for de 50%, esse único mês por ano terá um desconto de
20%;

(2)

A frequência nos restantes ciclos, 1.º, 2.º 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, corresponde

Atividades Extracurriculares – Academias (opcional)
Atividade (em grupo)
1 vez por semana
Ballet, Hip-hop, Gin. Acrobática, Karaté, Futebol ou
€27
Ténis
Inglês/ Francês/ Espanhol
€22
€42 (c/kit extra
Inventores (eletrónica) ou Robótica
anual)
Atividade (individual)
1 vez por semana
Guitarra, Piano, Violino ou Bateria

2 vezes por semana
€35
n/A
n/A
2 vezes por semana

€47

€70

a 11 mensalidades, independentemente da sua frequência efetiva. Avisando, na secretaria, da não
frequência, no mês anterior, a alimentação da 11.ª mensalidade não será cobrada;
(3)

Dietas adaptadas terão que ser asseguradas pelo Encarregado de Educação, havendo acerto de
valores;

(4)

Por consulta / sessão
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Transporte
€32

1 viagem por dia
Freguesia de Paços de Ferreira

2 viagens por dia
Freguesia de Paços de Ferreira

€53

€41

Residentes no concelho

€68

Residentes no concelho

€55

Fora do concelho (até 20km)

€89

Fora do concelho (até 20km)

€55+€1,8/km

Fora do concelho (mais de 20km)

€89+€1,8/km

Fora do concelho (mais de 20km)

Uniformes
Preçário*
Descrição

2-6 anos
Masculino

8-14 anos

Feminino

Masculino

S/ M/ L/ XL

Feminino

Masculino

Feminino

Meias

5,5

5,5

5,5

Camisa

26,5

27,5

28,5

Calças

26,5

N/A

27,5

N/A

28,5

N/A

Saia

N/A

26,5

N/A

27,5

N/A

28,5

Pullover
Casaco
malha
Polo de
m/curta
Blazer
Colete

N/A

35,5

36,5

34,5

35,5

36,5

21

22

23

45

50

55

28

29

30

Bermudas

26,5

N/A

26,5

N/A

26,5

N/A

Saia calção

N/A

29,5

N/A

30,5

N/A

31,5

Fato de treino

29,5

30,5

31,5

T-Shirt
Calções
Desportivos
Sweat

7,5

8,5

9,5

12

12

12

8,5

N/A

N/A

Leggings

N/A

Chapéu

12,5
10,30

Bata
19,5
*aos valores acresce IVA, à taxa em vigor.

N/A

12,5

N/A

12,5

10,30

10,30

19,5

19,5

Artigo 113º - Convocatórias
Todas as convocatórias cujos prazos não estejam definidos, deverão ser afixadas com o
mínimo de dois dias antes da realização do ato a que respeitam e, sempre que possível, enviadas
por correio eletrónico.
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Secção XIII – Avaliação dos alunos
Artigo 114º - Designação
O processo de avaliação dos alunos segue o estipulado pelos Decreto-Lei nº 139/2012, o
Despacho Normativo nº 24-A/2012 e Portaria n.º243/2012 de 10 de agosto;
1. Aos alunos é dada a oportunidade de, por escrito e no final de cada período letivo, refletir
e avaliar o processo ensino-aprendizagem e respetivos intervenientes.
2. Os Encarregados de Educação podem requerer, sempre que considerem pertinente, o
agendamento de encontros com o Professor Titular da Turma ou com o Diretor de Turma,
com o objetivo de acompanhar o processo de avaliação dos respetivos educandos.
3. Os Encarregados de Educação devem participar nas reuniões, dinamizadas no início do
período letivo subsequente à avaliação, no sentido de analisar e, se necessário,
reformular, em conjunto com os professores, estratégias de remediação.
4. Os profissionais com competência em matéria de apoios especializados e demais
intervenientes colaboram no processo de avaliação dos alunos, sempre que solicitados
e nos termos definidos pelo conselho de docentes e pelo conselho de turma.

Artigo 115º - Tipos de avaliação
1 - Avaliação diagnóstica:
A avaliação diagnóstica conduz à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica e
contribui para elaborar, adequar e reformular o projeto curricular de turma, facilitando a
integração escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e vocacional. Pode ocorrer em
qualquer momento do ano letivo, quando articulada com a avaliação formativa.
2 - Avaliação formativa:
A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação, assume carácter contínuo e
sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de
instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos
contextos em que ocorrem.
3 - Avaliação sumativa interna:
A avaliação sumativa interna consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o
desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada disciplina
e área curricular; A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período letivo e de cada
ano letivo.

Artigo 116º - Critérios gerais de avaliação dos alunos
1.

No início de cada ano letivo compete ao Conselho Pedagógico aprovar os critérios de
avaliação para ano de escolaridade, disciplina, áreas não disciplinares, sob proposta dos
Departamentos Curriculares.

2.

Os critérios de avaliação referidos no número anterior são operacionalizados pelos
conselhos de grupo e pelos conselhos de turma.
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3.

A Direção Pedagógica deve garantir a divulgação dos critérios junto dos diversos
intervenientes, nomeadamente Alunos e Encarregados de Educação.

Artigo 117º - Registos de avaliação
1. Na avaliação de testes ou trabalhos dos alunos, devem ser adotados os seguintes
procedimentos:
a. Obrigatoriedade de registar a classificação qualitativa nos testes sumativos, para
o 1.º, 2.º e 3.º CEB, e quantitativa, para o Ensino Secundário;
b. Adoção uniforme, em todos os registos de avaliação, conforme especificado em
documento interno.

Artigo 118º - Testes de Avaliação Sumativa
1. Não é permitida a marcação de testes de avaliação sumativa nos três últimos dias do
final de cada período letivo, nem a marcação de mais de um teste de avaliação no mesmo
dia.
2. A entrega aos alunos de testes ou de outros instrumentos de avaliação deve ser feita até
sete dias úteis após a sua realização, mas sempre no período letivo em que foi realizado.
3. Todos os testes da disciplina, para o 2.º, 3.º CEB e Ensino Secundário, devem ser
realizados em folhas próprias, que os alunos devem adquirir, c/ custo a definir em cada
ano letivo, na secretaria, podendo as disciplinas sujeitas a provas finais ou exames
adaptar os seus instrumentos de avaliação com vista à máxima paridade entre os
mesmos e os exames.
4. Todos os testes devem ser entregues, bem como os respetivos critérios de correção, à
Direção Pedagógica, antes da realização dos mesmos, em formato digital, via e-mail.
5. A aplicação dos testes deve ocorrer nas próprias aulas das disciplinas e com a presença
do professor da mesma.
6. Devem ser entregues à Direção Pedagógica e ao Diretor de Turma, em modelo próprio,
as percentagens obtidas pelos alunos nas suas fichas de avaliação sumativa, sempre
antes da entrega dos resultados das mesmas aos alunos.
7. Os enunciados dos testes, das disciplinas com provas finais no ensino básico, deverão
ter a cotação das diferentes questões, no final, com a exceção do 4.º ano. No ensino
secundário, os enunciados deverão conter a cotação de cada questão, assim como
deverá ser colocada a classificação atribuída a cada questão nas folhas de realização
dos testes.

Artigo 119º - Situação de retenção do aluno
1. A situação de retenção do aluno deve corresponder, nomeadamente no ensino básico,
a uma medida pedagógica de última instância.
2. Depois de esgotado o recurso a atividades de recuperação ao nível da turma e ao nível
da escola, pelo Plano de Trabalho da Turma e pelo Plano de Acompanhamento
Pedagógico, no ensino básico, se o aluno não estiver em condições de progredir ou
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aprovar, deve o Professor Titular da Turma ou o Conselho de Turma elaborar um relatório
analítico que identifique os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não
desenvolvidas, assim como as metas curriculares não alcançadas pelo aluno.
3. O Plano de Acompanhamento Pedagógico deve ser avaliado e reformulado, se
necessário, em todas as reuniões do Conselho de Docentes e do Conselho de Turma, e
essa avaliação deve ser dada a conhecer ao Aluno e ao respetivo Encarregado de
Educação.
4. A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as
componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade.
5. No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o
limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e
Ética Escolar, o Professor Titular da Turma em articulação com o Conselho de Docentes,
quando exista, decida pela retenção do aluno.
6. No caso de um aluno que seja retido no 2.º ou 3.º ano, deve reunir o Conselho de Turma
para ouvir o parecer do Professor Titular da Turma e o professor da eventual nova turma
sobre as vantagens e desvantagens de não acompanhar a turma até ao final do ciclo.
7. Com base no parecer referido no número anterior, deve o Conselho Pedagógico decidir.

Artigo 120º - Aulas no exterior do recinto escolar
1. As aulas a ministrar no exterior do recinto escolar carecem apenas da autorização da
Direção, desde que se limitem à área circundante do Colégio e a qual não ofereça
condições que possam pôr em perigo a integridade física dos alunos. Deve, no entanto,
ser informado o Funcionário do setor onde a aula deveria ser dada, no sentido de evitar
a marcação de falta.
2. As aulas a ministrar em locais afastados do Colégio implicam e sempre a autorização
escrita por parte dos Encarregados de Educação.
3. Quando uma aula a ministrar no exterior do recinto escolar implique anulação ou
perturbação de aulas de outras disciplinas, ou grupos/turma previstos para horas
mediatas, para aquele dia ou seguintes, é necessária a autorização do Conselho
Pedagógico.

Artigo 121º - Sala de Estudo
Instalações e Horário de funcionamento:
1. As atividades de sala de estudo funcionam nas salas “Sala de Estudo” no final do horário
escolar do aluno.
2. O horário da sala de estudo decorrerá entre o final do horário das atividades letivas da(s)
turmas(s) e as 18:15 horas.
3. Cada sala conta com a presença de um / dois professores que aí permanecerão de
acordo com o horário estabelecido.
4. Procurar-se-á que, por sala, estejam presentes docentes de áreas pedagógicas
diversificadas
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São objetivos da Sala de Estudo:
1. Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares,
nomeadamente trabalhos de casa, exercícios de aplicação e consolidação de matérias
lecionadas;
2. Proporcionar aos alunos atividades alternativas de remediação, sempre que estas sejam
solicitadas por um professor.
3. Orientar os alunos com dificuldades de aprendizagem.
4. Desenvolver métodos e técnicas de estudo.
5. Proporcionar orientação e apoio ao estudo individual, revisão de matérias estudadas,
organização de apontamentos e pesquisa de informação.
6. Estimular práticas de entreajuda entre os alunos.
7. Encontrar um ambiente propício ao estudo.
Deveres dos alunos na Sala de Estudo
1.

Entrar de forma ordeira e educada, evitando perturbar as atividades a decorrer no demais
espaço escolar.

2.

Realizar todas as tarefas escolares, de forma empenhada e sem perturbar o ambiente
de trabalho e de estudo.

3.

Respeitar as normas do presente regulamento e acatar as chamadas de atenção e
instruções dadas pelos professores titulares.

4.

Zelar pelo material, o asseio e pela arrumação da sala.

Deveres dos professores que prestam serviço na Sala de Estudo
1. Permanecer na sala todo o tempo indicado no seu horário.
2. Supervisionar as atividades dos alunos, diligenciando para que todos se mantenham
ocupados.
3. Dar apoio aos alunos, quando solicitados para esse efeito, procurando fazê-lo sempre
de modo a torná-los autónomos.
4. Verificar se os alunos realizam as tarefas indicadas pelos professores.
5. Zelar pela conservação e correta utilização dos equipamentos e materiais existentes na
sala.
6. Informar o Diretor de Turma, e na ausência deste, o Coordenador de Ciclo, das
anomalias detetadas no equipamento afeto a esta sala, bem como do incumprimento das
normas constantes deste regulamento.
Recursos Materiais
1. Os alunos na Sala de Estudo poderão ter à sua disposição o seguinte material: manuais
escolares e cadernos de atividades; dossiês com fichas de trabalho, exames nacionais,
testes intermédios e provas de aferição das várias disciplinas, acompanhadas da
respetiva correção; dicionários; gramáticas; computadores.
Interdições
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1. É expressamente proibido: falar alto e fazer barulho; aparelhos de som, sem autorização
prévia do docente; jogos eletrónicos; comer, beber ou praticar quaisquer atos que
perturbem o normal funcionamento da sala; danificar o mobiliário e materiais de apoio
ao estudo presentes na sala de aula.

CAPÍTULO IX – Disposições Finais
1. O presente regulamento encontrar-se-á à disposição para consulta na Sala dos
Educadores e nos Serviços Administrativos.
2. O presente Regulamento entrará em vigor após a sua aprovação.
3. Em todos os casos omissos, observar-se-á o critério dos órgãos da Direção, Gestão e
Administração, de acordo com as suas competências e sem prejuízo da legislação em
vigor.
4. A Direção nomeará uma comissão de revisão do Regulamento Interno que, ouvidas as
propostas do Conselho Pedagógico, elaborará as propostas de alterações.
5. Existe um Projeto Educativo que pode e deve ser consultado pela comunidade educativa.
6. A Instituição tem o direito de publicar as fotografias dos seus discentes em atividades
realizadas dentro ou fora da escola. No caso de não autorizar a divulgação de imagens
do seu educando, o Encarregado de Educação deverá preencher o formulário existente
na secretaria.
7. Cabe aqui mencionar que a Instituição tem plenos poderes para anular qualquer
frequência, em qualquer altura do ano letivo, caso o bom-nome da mesma seja posto
em causa pelos responsáveis do discente.
8. Importa salientar que existe na Instituição um livro para eventuais reclamações.
9. A instituição não responde por dinheiro, telemóveis, brinquedos, jogos eletrónicos,
roupas ou quaisquer outros valores que os alunos possam trazer, sem serem
necessários à vida escolar, caso haja perda ou extravio.

Aprovado pela Direção em 01 de julho de 2020
Rui Miguel Faria de Azevedo
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