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INTRODUÇÃO  

O projeto educativo é um “Documento Pedagógico que elaborado com a 

participação da comunidade educativa, estabelece a identidade própria de cada 

escola através da adequação do quadro legal em vigor à sua situação concreta, 

apresenta o modelo geral de organização e os objetivos pretendidos pela 

instituição e, enquanto instrumento de gestão, é ponto de referência orientador na 

coerência e unidade de ação educativa.”  

 Costa, Jorge -1991 

!
Este Projeto Educativo, tal como esperado, define os princípios e as linhas 

orientadoras para a contextualização da intervenção educativa que irá decorrer 

no triénio 2012/2015 no Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. Com ele 

pretende-se dar resposta às necessidades diagnosticadas, tendo em conta as 

características da comunidade educativa a que se destina e indo ao encontro das 

diretrizes da tutela. Assim, constituindo um tronco comum, dele partirão várias ações 

para as quais contamos com os recursos existentes e possíveis parcerias a 

estabelecer, tornando-o exequível para que as metas previstas possam ser 

atingidas. 

O presente documento é constituído por dois capítulos e está organizado da 

seguinte forma: 

I - Identidade, onde se caracteriza o Agrupamento, nas várias vertentes; 

II – Plano de Ação, onde se estabelecem as diretrizes para o trabalho a 

realizar no triénio a que se destina. 

!
  

!

!
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I – IDENTIDADE !
1. Caracterização do meio 

O Concelho de Peniche tem cerca de 77,7 Km2 e cerca de 27 753 (2011) habitantes, 

que se distribuem por três freguesias urbanas: S. Pedro, Nª Sra. da Ajuda, Nª Sra. da 

Conceição, que no novo enquadramento da lei se distribuirão numa única 

freguesia urbana, e três rurais: Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d`El Rei. É na área 

urbana que estão fixados 60% da população, cujos principais campos económicos 

são: 

Setor primário - Pesca e Agricultura 

Setor secundário - Transformação Alimentar 

Setor terciário - Turismo e Serviços 

!
A atividade piscatória sempre constituiu a atividade económica principal de 

Peniche. Aqui encontram-se localizadas as infraestruturas de apoio à atividade 

piscatória, as indústrias transformadoras dos produtos da pesca e os armazéns de 

arte. Em Peniche também se encontram a quase totalidade das casas de comércio 

tradicional, grandes superfícies comerciais, aprestos marítimos, estaleiro de 

construção naval, oficinas de reparação naval, entre outras. 

!
No contexto nacional, a cidade de Peniche é uma das localidades que mais 

depende da pesca e onde qualquer perturbação desta atividade se reflete de 

imediato no dia-a-dia de grande parte da população. Nestes últimos anos, o setor 

das pescas tem atravessado grandes dificuldades, daí que muitas famílias, que 

direta ou indiretamente estão dependentes do mar, se encontrem em situação de 

trabalho precária e/ou sazonal. 

  

Como atividade emergente e em fase de consolidação encontra-se o turismo que 

poderá contribuir, significativamente, para a melhoria das condições de vida das 

pessoas desta região. A privilegiada costa do concelho de Peniche, com praias 

arenosas de grandes extensões, outras pequenas e rochosas, muitas delas de águas 

!
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tranquilas, proporciona um agradável encontro com a natureza e oferece 

condições ótimas para a prática de atividades desportivas (vela, pesca, surf e 

mergulho).  

!
Além disto, o património histórico, a riqueza gastronómica e as tradicionais rendas 

de bilros são igualmente fenómenos de atração da região. A nível cultural, Peniche 

oferece alguns eventos ao longo do ano (Sabores do Mar, Feira do Livro, Exposições 

de Arte Plástica, Feira do Artesanato, Saraus Musicais, Dia da Rendilheira, Natal 

Penicheiro…) e espaços propícios a atividades recreativas (Parque da Cidade e 

Pavilhões Gimnodesportivos). 

  

Peniche, cidade onde se situa o nosso Agrupamento, cresceu a partir de um 

substrato populacional heterogéneo, migrante de todas as regiões marítimas de 

Portugal e ligado à pesca. Os primeiros fluxos migratórios datam do início do século 

passado e tiveram origem no Algarve, Figueira da Foz e Aveiro. Na época de 60, 

novo fluxo migratório surgiu da Nazaré, devido à conclusão das obras do porto de 

pesca e ao consequente impulso da indústria de conservas. Na década de 70, 

juntou-se uma comunidade de cabo-verdianos e algumas pessoas que retornaram 

das ex-colónias. As condições sociais inerentes a esta diversidade estão bem 

patentes na existência de situações problemáticas, devido, em grande parte, à 

desinserção social e ao desenraizamento socioeconómico provocado pela 

migração e alguma imigração. Em todas estas situações, quebram-se laços de 

identidade cultural, familiar e em muitas delas subsistem problemas de ordem 

socioeconómica e cultural, a que não são estranhos comportamentos desviantes. 

!
A tudo isto podemos juntar a instabilidade social e económica. Está referenciado 

um número significativo de casos de toxicodependência e tráfico de drogas. Este 

panorama faz de Peniche um centro heterogéneo de grande complexidade, em 

que a comunidade tem uma necessidade crescente de apoio. 

!
Em suma, as escolas do Agrupamento refletem esta realidade, de diferenças 

relevantes com especial incidência nas que estão inseridas em locais mais próximos 

de alguns bairros sociais. !
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2. Identidade do Agrupamento 

História 
O Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde foi constituído em 27 de março de 
2007. Localizado na cidade de Peniche, a sua área de influência abrange a 
freguesia da Ajuda. Integram-no 10 estabelecimentos de educação e ensino: a 
Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de D. Luís de Ataíde, Escola-Sede, quatro Jardins-
de-Infância (Colónia Balnear, Filtro, Alemão e Prageira), um Centro de Animação 
Infantil e Comunitário (CAIC), quatro Escolas Básicas de 1.º ciclo (nº1, nº2, nº4 e nº6), 
uma delas integrando uma Unidade de Apoio Especializado para a Educação a 
Alunos com Multideficiência. É de salientar que o Agrupamento foi constituído como 
Agrupamento de referência para os concelhos de Peniche e de Bombarral.  
!

!
Patrono 
Devido à sua ligação com a nossa região, foi escolhido para patrono do 

agrupamento D. Luís de Ataíde, um ilustre nobre português nascido em 1517 e 

conde de Atouguia, título que lhe foi concedido por D. Sebastião. Viveu durante os 

reinados de D. Manuel I, D. João III, D. Sebastião, D. Henrique e D. António, prior do 

Crato e foi vice-rei da Índia entre 1568 e 1571 e, posteriormente, entre 1578 e 1581. 

!
!
!
!
!
!
!
No oriente, tratou de garantir a segurança da navegação portuguesa no Oceano 

Índico, tendo organizado esquadras que policiassem as rotas marítimas e 

protegessem o nosso comércio. Fez sufocar revoltas em zonas de conflito, deu caça 

a corsários e conquistou cidades cujos portos eram centros de pirataria. 

!
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Atendendo à proximidade e conhecimento da nossa região, foi encarregue pelo rei 

D. João II de edificar a atual fortaleza de Peniche, com o fim de proteger as 

populações das incursões corsárias que frequentemente assolavam estas paragens. 

Com o prestígio alcançado, foi recebido solenemente em Lisboa por D. Sebastião. 

Reprovou os projetos marroquinos deste monarca, tendo-se escusado a chefiar a 

expedição a Marrocos, após ter sido convidado pelo próprio rei. Faleceu em Goa, 

pouco depois de ter recebido notícias do desastre de Alcácer-Quibir, da morte do 

cardeal D. Henrique e do domínio filipino. O seu corpo foi depositado na igreja dos 

Reis Magos, em Goa, e trasladado muitos anos depois para o convento do Bom 

Jesus em Peniche de que era donatário. Mais tarde, foram trasladados para a igreja 

de Nossa Senhora da Ajuda.  

!
3. Caracterização do Agrupamento 

3.1.Comunidade Educativa 

No ano letivo 2012/2013, a comunidade educativa caracteriza-se como 
seguidamente se apresenta, sendo que, nos anos subsequentes poderá sofrer 
alterações, que serão anexadas a este documento. 

3.1.1.Agrupamento 

!

Alunos Docente Não Docente

Alunos 
(1º, 2º,

3º 
Ciclos)

Crianças 
(Ed. Pré- 
-escolar)

Professo
res/ 

Educado
res

Assistente
s Técnicos

Assistent
es 

Operacio
nais

Serviço 
de 

Psicologi
a

Serviço 
Social

Total

818 153

95
4 26 1 1

971
33

 
Quadro 

de 
Agrupam

ento

Destacados 
Deste 

Agrupament
o 

Destacados 
Neste 

Agrupament
o 

QZP Contrat
ados Total

Ao Serviço no 
Agrupamento 45  - 11 7 20 83

Ao Serviço noutro 
Agrupamento  - 10  - 2  - 12

!
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3.1.2.Educação Pré-Escolar 

* Contrato CMP 

* Contrato CMP 

3.1.3.1º Ciclo 

Total 45 10 11 9 20 95

Crianças Pessoal

Total

Subsidiadas Docente Não 
Docente

Escalão A Escalão B Educador
es

Intervenç
ão 

Precoce

Assistentes 
Operacion

ais

Colónia Balnear 60 7 2 3

3

2 + 1*

Prageira 24 2 2 2 1 + 1*

Filtro 25 1 2 1 0 + 1*

Alemão 22 2 4 1 0 + 1*

CAIC 22 6 4 2 0 + 1*

Crianças Pessoal

Tota
l

Subsidiadas Docente Não Docente

Escalão 
A Escalão B Educador

es
Coordenado

ra
Assistentes 

Operacionais

153 18 14 9 1 3 + 5*

 
 

Ano

Alunos Pessoal

Total

Subsidiados Docente Não 
Docente

Escalão A Escalão B Professor
es

Educação  
Especial

Assistentes  
Operacionai

s

EB1 
Nº 1

1º 45 7 9

7 2 2
2º 44 12 16

3º 24 5 6

4º 39 6 6

Total 152 30 37 7 2 2

1º 6 1 3

!
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* Contrato CMP 

!

* Contrato CMP 

!
3.1.4.  2º e 3º Ciclos 

EB1 
Nº 2

2º 19 2 2
3 1 1

3º 20 2 5

4º 14 1 4

Total 59 6 14 3 1 1

EB1 
Nº 4

1º 20 6 5

4 1 1 + 1*
2º 26 8 7

3º 12 4 4

4º 21 6 7

Total 79 24 23 4 1 1

EB1 
Nº 6

1º 15 2 3

2 0 1
2º 12 3 1

3º 12 3 2

4º 6 6 6

Total 45 14 12 2 0 1

Ano

Alunos Pessoal

Total

Subsidiados Docente Não 
Docente

Escalão A Escalão B Professo
res

Ed. 
Especial

Coordenad
ora

Assistent
es 

Operacio
nais

1º 86 16 20

16 4 1 5 + 1*
2º 101 25 26

3º 68 14 17

4º 80 19 23

Total 335 74 86 16 4 1 5 + 1*

Ciclo Ano

Alunos

Total
Subsidiados

Escalão A Escalão B

!
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* - Formadores dos Cursos de Educação e Formação 

!
3.1.5.Serviços Externos 

2º

5º 78 25 20

6º 91 26 14

Total 169 51 34

3º

7º 99 32 22

8º 93 21 15

9º 65 8 13

Total 257 61 50

CEF

8º Mesa 20 2 4

8º Surf 21 3 3

9º 
Cozinha 16 3 4

Total 57 8 11

Total 483 120 95

Ciclo

Pessoal

Docente Não Docente

Professores Educação 
Especial Biblioteca Assistente

s Técnicos

Assistentes 
Operacionai

s

2º 25

2 2 4 183º 20

CEF* 3

Total 48 2 2 4 18

!
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3.2. Serviços e Recursos Educativos !

3.2.1.Serviços Técnico-Pedagógicos 

!
Na sequência da integração do nosso agrupamento no projeto TEIP3, o 

agrupamento, no decorrer do ano letivo 2012/2013, beneficiará de um gabinete de 

apoio ao aluno e família e um Gabinete de Intervenção Social e Psicológico. O 

gabinete supracitado contará com a presença de uma Psicóloga e uma Técnica 

de Serviço Social. 

!
3.2.2.Educação Especial 

A Educação Especial é um serviço de resposta à diferença, que procura encontrar na 

comunidade educativa as respostas que melhor se adequam às situações que exijam 

uma intervenção especial no domínio das Necessidades Educativas Especiais de 

Caráter Permanente (NEECP), a alunos deste Agrupamento de Escolas da Educação 

Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos. 

No que se refere à Intervenção Precoce, de acordo com o decreto-lei 281/09 de 6 

de outubro, esta abrange crianças dos zero aos seis anos, sendo o âmbito de 

atuação os diversos contextos educativas onde se inserem e/ou domicílios. A 

Intervenção Precoce está integrada no SNIPI (Serviço Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância) e enquadrada na Equipa Local de Intervenção Precoce para 

a Infância (ELI) de Bombarral/Peniche. 

Nos serviços da Educação Especial incluem-se a Equipa de Avaliação Especializada, 

Intervenção Precoce e a Unidade de Apoio Especializado a Alunos com 

Multideficiência. 

!

Cantina

Tipo de Horário

Completo Parcial

8 Horas 7 Horas 4 Horas

Total de 
Funcionári

os

2
1 1

2

4

!
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3.2.3.Bibliotecas Escolares 

No Agrupamento existem duas Bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas 

Escolares (RBE), uma na Escola Sede e outra na EB1 Nº1 de Peniche, organizadas em 

zonas funcionais. As Bibliotecas Escolares são estruturas que gerem recursos 

educativos, documentais e tecnológicos, diretamente ligados às atividades 

curriculares, extracurriculares e de ocupação dos tempos livres dos alunos. 

!
As normas específicas de utilização e funcionamento das Bibliotecas Escolares estão 

definidas no documento “Normas de Funcionamento das Bibliotecas Escolares”. 
!
!

3.2.4. Atividades de Enriquecimento e/ou de Complemento 
Curricular 

!
Estas atividades, de caráter não curricular, desenvolvem-se predominantemente 

para além do tempo letivo dos alunos e são de frequência facultativa. Têm uma 

natureza eminentemente formativa, cultural e lúdica, a fim de proporcionar e 

facilitar a formação integral do aluno. 

!
!!
3.3. Associação de Pais e Encarregados de Educação !!
Existe uma Associação de Pais e Encarregados de Educação neste agrupamento, 

que se rege por estatutos próprios. 

!
A Associação de Pais e Encarregados de Educação tem como objetivo primordial 

envolver as famílias na ação educativa e pedagógica, estabelecendo uma 

ligação permanente com o órgão de direção e as estruturas de coordenação. 

!
!
!
!
!

3.4. Parcerias e Protocolos 

!
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O Agrupamento estabelece parcerias/protocolos, formais ou informais, com as 

seguintes entidades: 

- Cercipeniche, CRL - CREAP / CRI; 

- Adepe; 

- Centro de Saúde /UCC de Peniche; 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

- Câmara Municipal de Peniche; 

- Biblioteca Municipal; 

- Junta de Freguesia; 

- Polícia de Segurança Pública; 

- Centro de Emprego; 

- CAP; 

- Escolas de Concelho; 

- Associação Juvenil de Peniche; 

- Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche 

- Centro de Formação de Associação de Escolas do Oeste; 

- Associação de Bombeiros Voluntários de Peniche; 

- Centro de Solidariedade e Cultura – Paróquia de Peniche; 

- Clube de Ténis de Peniche; 

- IPL / Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar de Peniche; 

- Entidades comerciais, restauração e comércio local; 

- ELI Bombarral/Peniche. 

!!!!!!!!
!
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3.5. Oferta Formativa 

!
Pretendemos uma escola aberta à comunidade, sensível às suas necessidades e 

ambições. Como tal, para além do percurso educativo regular (da Educação Pré-

escolar ao 9.º ano de escolaridade), o agrupamento dispõe, na sua oferta 

educativa, de cursos de educação e formação (CEF), nomeadamente, os cursos 

de “Cozinha” e de “Empregado de Mesa” em fase de continuidade e o 

recentemente criado de “Construção e Reparação de Pranchas de Surf”. Com esta 

oferta pretende-se diversificar a formação, proporcionando mais oportunidades de 

acesso ao mercado de trabalho, de forma contextualizada. O agrupamento tem, 

ainda, no 3º ciclo, uma turma de percurso curricular alternativo (PCA). 

!
!
!

!



Agrupamento de Escolas D. Luís de 
Ataíde PROJETO EDUCATIVO

IDENTIDADE Pág. !15

!
!

!



PLANO DE AÇÃO Pág. !16

!
II – PLANO DE AÇÃO !
1.- Visão, Missão e Valores 

Partindo do pressuposto de que o processo educativo exige uma conjugação de 

esforços, associada a um conjunto de intenções, para que a educação seja 

direcionada no sentido da qualidade, apresenta-se seguidamente aquilo que 

sendo a Visão deste Agrupamento, nos conduzirá na Missão de educar, pautada 

por Valores que consideramos significativos. 

VISÃO 

Ser uma Escola que, paulatinamente, se possa tornar de referência e de excelência 

na promoção do conhecimento e do desenvolvimento humano.  

MISSÃO 

Promover “O Saber”, utilizando os recursos internos, o nosso capital humano e as 

parcerias, procurando satisfazer as expectativas de alunos, encarregados de 

educação e comunidade. Para tal, serão implementadas estratégias que facilitem 

a concretização da nossa VISÃO. 

VALORES 

Excelência – educar na qualidade, dinamizando continuamente práticas 

pedagógicas orientadas para o sucesso educativo e para o equilíbrio do 

desenvolvimento afetivo e integral das crianças, num ambiente equilibrado e 

estável. Nesta demanda, o agrupamento conta com o desempenho de todos os 

membros da comunidade educativa, como instrumento de socialização e 

aprendizagem, através da sua formação e conhecimentos. Só através desta 

partilha é possível atingir a excelência na educação.  

Rigor e competência - guia-nos o desejo de excelência, concretizado em 

procedimentos de gestão de qualidade e no incentivo à competência, à 

exigência, ao rigor e à responsabilidade. Não abdicamos, em paralelo, da 

criatividade, da inovação, da ousadia e da versatilidade. São estes, acreditamos, 

os referenciais inevitáveis, atendendo àquele que é o espírito do tempo: mudança, 

adaptação e reflexão. 

Credibilidade - propomo-nos aperfeiçoar e desenvolver as nossas atividades de 

modo a que as mesmas constituam, cada vez mais, um conjunto articulado de uma !
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oferta de serviços de educação e formação de superior qualidade, no âmbito do 

ensino básico. 

Respeito - pelos outros, pelas suas crenças, pelos seus valores, pelas suas diferenças 

e ainda o respeito por si próprio. O respeito à liberdade, à dignidade e à tolerância. 

Bem-estar de toda a comunidade educativa – designadamente através da 

promoção da capacidade de integração dos alunos, do eficaz combate do 

abandono escolar, da melhoria da participação dos atores e parceiros educativos. 

Conseguir-se-á através da colaboração na organização escolar, estabelecendo 

parcerias, educando para os valores e prevenindo comportamentos de risco, de 

modo a alcançar o bem-estar na comunidade educativa. 

Valorização da Pessoa - de modo a contribuir para o processo integrado de 

educação e desenvolvimento pessoal e profissional de todos os alunos, 

designadamente no que respeita à apropriação dos saberes e valores da 

comunidade em que estão inseridos, tanto a nível local e regional, como nacional e 

mundial.  

Identidade comum – promover a integração social dos alunos   na vida da 

comunidade e contribuir na respetiva formação para o pleno exercício da 

cidadania; fomentar a aproximação entre escola, família e outras entidades 

educativas, económicas, profissionais, associativas, sociais e culturais, com 

particular incidência nos territórios geográfico e social em que se inserem, tendo em 

vista a melhoria dos processos educativos/formativos e a procura de uma 

identidade comum. 

Preservação do meio ambiente – através do ensino e divulgação de valores de 

preservação e comungando com a terra, realizando a construção bio-psico-social 

do homem. O homem é constituído, ontologicamente, de cuidado, sentimentos e 

contemplação. A procura de soluções para os problemas ambientais pode e deve 

passar pela escola, encontrando nela uma mais-valia. 

2.– Diagnóstico 

De acordo com o Relatório da Avaliação Externa elaborado pela Inspeção Geral 

de Educação, durante o ano letivo de 2010/2011, e do Relatório de Autoavaliação 

do Agrupamento de 2009/2011, em paralelo com os resultados escolares dos 

alunos, foram considerados como pontos fortes e pontos fracos pelo agrupamento, 

os seguintes: 

!
!
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PONTOS FORTES

• O forte sentido de pertença, de responsabilidade e de proximidade entre a 
comunidade escolar, contribuindo para o clima de tranquilidade e de bom 
ambiente educativo que se vive nas escolas;  

• Presença de boas práticas pedagógico-didáticas e de ambiente favorável 
para a melhoria das aprendizagens; 

• A diversificação da oferta educativa/formativa tendo por base um 
diagnóstico das expetativas dos alunos e famílias e as áreas económicas em 
desenvolvimento na região;  

• A implementação de instrumentos de avaliação comuns e testes intermédios 
nacionais, permitindo aferir a coerência entre as práticas de ensino e os 
resultados dos alunos;  

• O apoio prestado às crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais, promovendo o seu sucesso educativo;  

• A promoção de atividades culturais, sociais e artísticas, de práticas ativas na 
aprendizagem das ciências e de ações que estimulam uma cultura de 
profissionalismo e exigência. !

• A manutenção, a salubridade e a segurança dos espaços, promovendo 
condições adequadas para o desenvolvimento do processo de ensino e de 
aprendizagem;  !

• O dinamismo da biblioteca da Escola-Sede, oferecendo à comunidade 
escolar um espaço de leitura, de trabalho, de estudo, de multimédia e de 
informática;  !

• O forte envolvimento com o meio, criando sinergias que contribuem para a 
existência de um ambiente educativo e formativo profícuo. !

PONTOS FRACOS

!



PLANO DE AÇÃO Pág. !19

!

!
!
!
!
!
!

• As taxas de transição/conclusão, na sua generalidade abaixo das médias 
nacionais; !

• A falta de contributo dos alunos para os documentos estruturantes e de 
auscultação das suas opiniões, o que fragiliza o seu envolvimento;  !

• A falta de consolidação na articulação de conteúdos e competências, que 
não assegura a sequencialidade curricular; !

• A organização pouco articulada dos documentos estruturantes, 
nomeadamente do Plano Anual de Atividades com o Projeto Educativo, não 
permitindo verificar como é que cada atividade concorre para a 
concretização dos objetivos delineados; 
  

• A falta de um plano de formação que responda às necessidades 
diagnosticadas;  

• As fragilidades no processo de autoavaliação, nomeadamente ao nível da 
representatividade da comunidade educativa, assim como a utilização de 
metodologias e de indicadores não uniformes o que condiciona a sua 
fiabilidade. 

• O fraco envolvimento e as baixas espectativas na educação e formação dos 
seus educandos, de um número considerável de Pais e Encarregados de 
Educação, prejudica a melhoria nos resultados escolares. 

!
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3.– Plano de Intervenção 

Prioridades 

Tendo em conta a nossa identidade e os dados recolhidos no diagnóstico 

efetuado, cumpre agora estabelecer as prioridades que irão nortear a intervenção 

que se pretende implementar, numa procura de melhoria, perspetivando um 

caminho no sentido da qualidade e excelência.  

!
PRIMEIRA PRIORIDADE: Melhoria do sucesso escolar e educativo; 

!
SEGUNDA PRIORIDADE: Prevenção do abandono e do absentismo e 

regulação do clima de escola; 

!
TERCEIRA PRIORIDADE: Fortalecimento da relação escola-família-

comunidade e de parcerias; 

!
QUARTA PRIORIDADE: Otimização do serviço educativo. 

!
!
!
!
!
!

!

!
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1ª PRIORIDADE – Melhoria do sucesso escolar e educativo. 

Objetivos Metas Estratégias Indicadores

1 - Desenvolver 
as competências 
curriculares dos 
diferentes ciclos;

Nas disciplinas 
com uma 
percentagem 
de sucesso 
acima dos 85%, 
manter, pelo 
menos, esses 
valores no ano 
letivo seguinte. !
Nas disciplinas 
com uma 
percentagem 
de sucesso até 
85%, aumentar, 
pelo menos, 
essa 
percentagem 
em um ponto 
percentual, no 
ano letivo 
seguinte.  !!

» Implementar turmas de nível; 
» Possibilitar a permuta de áreas curriculares 
de matemática, ou português, no1º ciclo, 
entre pares de professores do mesmo 
estabelecimento de ensino; 
» Dar continuidade às coordenações de 
ano, ao nível do 1.º ciclo; 
» Dar preferência ao apoio educativo 
ministrado pelo professor da disciplina, nos 
2º e 3º ciclos; 
» Implementar o reforço aos bons alunos; 
» Redefinir os critérios de atribuição dos 
apoios educativos; 
» Rentabilizar a plataforma Moodle, como 
veículo de acesso a recursos educativos, 
disponibilizados pelos docentes; 
» Manter as tutorias; 
» Aumentar o número de professores do 
apoio educativo no 1.º ciclo; 
» Reduzir o número de alunos por turma; 
» Colocar um Psicólogo no agrupamento; 
» Implementar a Monodocência 
Coadjuvada; 
» Definir critérios para o funcionamento do 
Apoio ao Estudo; 
» Afetar recursos de Educação Especial ao 
Pré – Escolar; 
» Dar continuidade ao Quadro de Honra e 
de Mérito.

Resultados escolares 
na avaliação interna 
e externa !
Estudo comparativo 
entre a avaliação 
interna e externa !
Relatórios das tutorias 
Relatórios dos apoios 
educativos 

2 - Promover o 
desenvolvimento 
de 
competências 
transversais e de 
forma integrada, 
para além dos 
saberes 
académicos;

Melhoria dos 
saberes 
curriculares e 
não curriculares. 

» Sensibilizar os conselhos de turma para 
uma maior dinâmica na organização de 
projetos conjuntos; 
» Promover a biblioteca escolar como local 
privilegiado para desenvolver hábitos de 
leitura, de pesquisa e de estudo; 
» Manter clubes em funcionamento na 
escola sede e avaliar, no final de cada ano 
letivo, a sua pertinência; 
» Manter a utilização das TIC na sala de 
aula; 
» Reequipar os estabelecimentos de 
Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino 
Básico com equipamento informático 
capaz de corresponder às necessidades de 
hoje; 
» Assegurar/reforçar a articulação da sala 
de aula com a biblioteca escolar.

Relatório de 
avaliação da 
Biblioteca Escolar 
Trabalhos dos alunos 
Relatórios de 
avaliação do PAA 
Relatório de 
avaliação de 
Departamento 
Relatório de 
avaliação do PTE 
Relatório dos Clubes 
Atas dos Conselhos 
de Turma

!
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3 - Desenvolver a 
leitura e as 
literacias;

Melhoria das 
literacias. 
Melhoria da 
escrita com 
recurso às TIC.

» Dar continuidade aos momentos de 
leitura obrigatória, estabelecidos 
semanalmente nas aulas de Português, nos 
2º e 3º ciclos, alargando-os ao 1º ciclo no 
ano letivo 2013/2014; 
» Dar continuidade aos concursos de 
leitura; 
» Dar continuidade ao Passaporte de 
Leitura; 
» Dinamizar atividades no âmbito do PNL. 

Relatório de 
avaliação da 
Biblioteca escolar 
Trabalhos dos alunos: 
leitura e escrita 
Relatórios de 
avaliação do PAA 
Relatório de 
avaliação de 
departamento 
Atas dos Conselhos 
de Turma

4 - Adquirir 
metodologias de 
trabalho 
diversificadas e 
significativas;

Organização do 
PAPOA (Plano 
Anual de Plena 
Ocupação dos 
Alunos)  !
Alargar a 
aplicação do 
modelo de 
pesquisa PLUS a 
toda a 
comunidade 
educativa

» Facilitar a aquisição de ferramentas no 
âmbito dos métodos de trabalho e de 
estudo (pesquisa; interpretação; seleção; 
organização; apresentação da 
informação); 
» Privilegiar a Biblioteca Escolar como um 
polo da vida educativa e pedagógica e 
como complemento da atividade 
curricular; 
» Facultar o acesso a recursos TIC de forma 
orientada e supervisionada; 
» Alargar o modelo de Pesquisa de 
Informação PLUS a todo o Agrupamento.

Relatórios/Atas dos 
conselhos de turma !
Horários do pessoal 
docente !
Relatório trimestral do 
PAPOA !
Materiais criados 
pela Biblioteca 
Escolar para 
aplicação do 
modelo PLUS

5 - Desenvolver 
processos de 
ensino / 
aprendizagem 
diferenciados, de 
forma a 
maximizar o 
potencial dos 
alunos com 
necessidades 
educativas 
especiais.

Valorizar o saber 
do aluno. 
Educar no 
sentido de 
promover o seu 
sucesso.

» Diversificar estratégias / metodologias/ 
planos de estudo específicos; 
» Dar continuidade à diferenciação do 
ensino e das práticas pedagógicas;  
» Proporcionar aos alunos com Currículo 
Específico individual atividades de cariz 
funcional de transição para a vida pós-
escolar; 
Proporcionar às crianças abrangidas pela 
Intervenção Precoce as condições 
favoráveis ao seu desenvolvimento 
harmonioso tendo em consideração o seu 
contexto e limitações; 
» Rentabilizar recursos existentes na 
comunidade para diversificar a oferta 
educativa. 

Relatórios de 
Educação Especial !
PIIP !
Atas dos Conselhos 
de Turma

!
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2ª PRIORIDADE: Prevenção do abandono e do absentismo e regulação do clima de 
escola 

!
3ª PRIORIDADE – Fortalecimento da relação escola/família/comunidade. 

Objetivos Metas Estratégias Indicadores

1 - Diversificar a 
oferta educativa, 
através de 
percursos 
escolares 
alternativos; 

Criação de um 
novo CEF em 
2012/2013 !
Manter os CEF 
até 2014/2015  !
Manter turmas de 
PCA até ao final 
do triénio

» Dar continuidade aos Cursos de 
Educação e Formação; 
» Dar continuidade às turmas de Percurso 
Curricular Alternativo.

Atas de reuniões de 
Conselho de Turma !
Resultados escolares

2 - Envolver a 
comunidade 
escolar e 
educativa na 
inventariação dos 
problemas e na 
partilha de 
responsabilidades 
para a sua 
resolução;

Responsabilizaçã
o de todos os 
agentes 
educativos !
Criação do 
GAAF e do GASP 
em 2012/2013

» Interagir com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação na resolução 
de problemáticas que possam afetar o 
clima de escola; 
» Criar o Gabinete de Apoio aos Alunos e 
à Família (GAAF); 
» Criar o Gabinete de Apoio Social e 
Psicológico (GASP). 
» Dar continuidade à atribuição de 
suplementos alimentares a alunos com 
carências evidenciadas neste âmbito. 

Atas do Conselho 
Geral e da 
Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação 
Relatórios de 
avaliação do GAAF 
e do GASP 
Atas de Conselhos 
de Turma

3 - Promover uma 
dinâmica 
comportamental 
cimentada em 
valores de 
cidadania, 
tolerância, 
respeito mútuo, 
responsabilidade 
e solidariedade;

Desenvolvimento 
dos valores 
cívicos

» Dar continuidade ao Gabinete de 
Informação e Apoio ao Aluno (GIAP); 
» Promover a animação dos pátios, 
através da criação de momentos lúdicos 
durante os intervalos; 
» Dinamizar Férias Escolares Ativas, através 
da criação de campos de férias para os 
alunos nas interrupções letivas; 
» Criar uma Orquestra Escolar. 

Relatórios de 
avaliação do GIAP !
Relatórios de 
avaliação do GAAF 
e do GASP !
Apresentação de 
trabalhos

4 - Otimizar o 
Plano Anual de 
Plena Ocupação 
dos Alunos 
(PAPOA).

Organizar o 
PAPOA

» Organizar o PAPOA, rentabilizando 
recursos da Biblioteca Escolar; 
» Promover a supervisão e orientação dos 
tempos de ocupação plena, de forma 
estruturada, possibilitando o 
enriquecimento da função e missão da 
Biblioteca Escolar. 

Relatório trimestral do 
PAPOA !
Relatório de 
avaliação da 
Biblioteca Escolar

Objetivos Metas Estratégias Indicadores

!
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4ª PRIORIDADE – Otimização do serviço educativo 

1 - Promover a 
divulgação do 
Agrupamento nas 
suas diferentes 
vertentes, 
tornando-o um 
espaço educativo 
aberto à 
comunidade;

Desenvolver pelo 
menos dois 
projetos por ano 
letivo que 
proporcionem o 
envolvimento da 
comunidade. !

» Promover a articulação escola/família, 
através da criação de momentos de 
convívio, destinados a toda a 
comunidade educativa; 
» Utilizar da Página Eletrónica do 
Agrupamento para a divulgação de 
atividades, de recursos e de documentos 
de referência; 
» Participar em atividades dinamizadas na 
comunidade por entidades locais.

Utilização da Página 
Eletrónica do 
Agrupamento !
Relatórios de 
avaliação do PAA

2 - Estabelecer 
parcerias / 
protocolos com 
diferentes 
entidades; 

Desenvolver 
parceria/
protocolos em 
diversas áreas. !

» Reforçar a articulação com outros 
agrupamentos/escolas, proporcionando 
a partilha de saberes e experiências, bem 
como a realização de projetos comuns; 
» Promover a inserção de crianças com 
NEE em contextos pré-profissionalizantes; 
» Utilização de recursos existentes na 
comunidade, como forma de 
enriquecimento da dinâmica do 
Agrupamento.

Frequência em 
reuniões de partilha !
Atas de reuniões !
Registos de 
participação em 
atividades/projetos !
Relatórios de 
avaliação do PAA

3 - Contribuir para 
o 
desenvolvimento 
e valorização da 
identidade 
cultural do 
território local;

Desenvolver pelo 
menos dois 
projetos por ano 
letivo. 

» Promover o conhecimento da cultura 
local, divulgando-a; 
» Dinamizar projetos e ações 
enquadradas neste contexto.   

Relatórios de 
avaliação de 
atividades/projetos !
Verificação de 
número de projetos/
atividades realizadas

4 - Promover a 
educação para a 
saúde e defesa 
do ambiente em 
função dos 
valores do nosso 
agrupamento, de 
valores locais e 
universais.

Realização de 
pelo menos uma 
ação de 
sensibilização por 
ciclo, em 
parceria com a 
UCC.  !
Realização de 
ações em 
parceria com 
outras entidades, 
ao longo do 
triénio.

» Estabelecimento de protocolos de 
cooperação com entidades locais em 
várias vertentes educativas: saúde, 
problemas de aprendizagem, 
comportamentos de risco, integração 
social e profissional, desporto, ambiente e 
outras; 
» Participação em projetos enquadrados 
nas áreas anteriormente referidas.

Relatórios de 
avaliação de 
atividades/projetos !
Verificação de 
número de projetos/
atividades realizadas

Objetivos Metas Estratégias Indicadores

!
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1 - Otimizar a 
articulação 
horizontal e 
vertical, a 
continuidade e a 
sequencialidade 
pedagógica 
entre ciclos; 

!
Melhorar a 
articulação entre 
Ciclos e em cada 
Ciclo de ensino. 

» Realizar reuniões de partilha/
organização de trabalho entre docentes 
dos diferentes ciclos e departamentos no 
início e no final do ano letivo; 
» Estruturar os horários dos coordenadores 
de departamento e grupos disciplinares 
para realização de reuniões comuns; 
» Fortalecer relações entre todos os níveis 
de ensino através da realização de 
atividades conjuntas.

Atas de reuniões !
Materiais produzidos !
Horários dos 
docentes

2 - Promover o 
sentido de 
pertença 
relativamente à 
Escola, enquanto 
comunidade 
educativa, em 
que todos se 
revejam como 
agentes ativos e 
de mudança;

Criação do Dia 
do Agrupamento

» Implementar estratégias de melhoria da 
comunicação e articulação, interna e 
externa, através da Direção e dos órgãos 
de gestão intermédia; 
» Criar o Dia do Agrupamento; 
» Constituir uma Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do 
Agrupamento, com representatividade 
de todos os níveis de ensino.

Questionários 
aplicados à 
comunidade 
educativa no 
processo de 
autoavaliação do 
Agrupamento !
Relatórios do PAA

3 - Desenvolver 
sinergias para 
uma 
autoavaliação 
sistemática do 
desempenho do 
Agrupamento;

Constituição de 
equipa de 
autoavaliação

» Constituição de equipa de 
autoavaliação mais alargada, que 
integre pessoal docente e não docente, 
encarregados de educação e alunos; 
» Reestruturação dos questionários para 
um melhor enquadramento no atual 
Projeto Educativo e no Quadro de 
Referência do IGE. 

Análise estatística 
dos inquéritos 
aplicados !
Relatório de 
Autoavaliação

4 - Definir um 
Plano de 
Formação para o 
pessoal docente 
e não docente 
enquadrado nas 
necessidades 
diagnosticadas.

Organização da 
formação em 
função do 
Projeto Educativo 
e das 
necessidades 
pessoais 
manifestadas.

» Organizar um Plano de Formação do 
Agrupamento, tendo em conta as 
prioridades e objetivos do Projeto 
Educativo; 
» Realizar levantamento de necessidades 
junto do pessoal docente e não docente, 
quer para a consecução dos objetivos, 
quer para a formação no âmbito da área 
disciplinar, ou de intervenção; 
» Proporcionar Formação, na área da 
Matemática, para professores do 1º ciclo; 
» Desenvolver Ações de Formação para 
Pais/Encarregados de Educação.

Plano de Formação 
elaborado !
Avaliação do plano 
de Formação !

!
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4- Divulgação 
!
Após elaboração e apresentação final em Conselho Pedagógico, o Projeto 
Educativo será apresentado em Conselho Geral para a respetiva aprovação. 
Posteriormente, será divulgado a toda a comunidade educativa, bem como a 
parceiros do Agrupamento, ficando também disponível para consulta em diferentes 
locais, nomeadamente: Direção; serviços administrativos; estabelecimentos do 
agrupamento; dossiês dos departamentos curriculares e dos conselhos de 
docentes; bibliotecas escolares; sala dos diretores de turma; Página Eletrónica do 
Agrupamento. 
!
5 - Avaliação  

!
É através da avaliação do projeto educativo que as escolas aferem a qualidade 

da ação educativa e redirecionam as suas linhas de orientação. Isto implica a 

recolha de informação regular, que permita uma reflexão conjunta de todos os 

agentes educativos no exercício das suas responsabilidades. 

A avaliação do Projeto Educativo deverá fornecer os dados necessários de modo 

a que as estruturas de gestão (de topo e intermédias) possam intervir no sentido de 

introduzir as alterações necessárias e, assim, se possa encontrar uma resposta educativa 

global e eficaz. 

Esta tarefa ficará a cargo do Conselho Geral, que aprova, avalia e acompanha a 

implementação do Projeto Educativo, sendo da responsabilidade do respetivo presidente 

a recolha dos elementos necessários para o efeito, devendo promover a constituição de 

uma equipa de avaliação multidisciplinar (professores, funcionários, autarquia…). 

!
6 – Período de vigência 
!
Este Projeto Educativo tem um período de vigência de três anos e será desenvolvido entre o 

ano letivo 2012/2013 e o ano letivo 2014/2015.

!
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!!!!!!!
INTRODUÇÃO !

O Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, cujo nome pretende 
homenagear uma importante figura da região, que viveu durante o 
século XVI e que foi Conde de Atouguia da Baleia e vice-rei da Índia, é 
composto pelas seguintes escolas: 

- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos D. Luís de Ataíde -  Escola sede 
- Centro de Animação Infantil e Comunitária (CAIC) 
- Jardim de Infância da Colónia Balnear 
- Escola Básica do 1º ciclo nº1 
- Escola Básica do 1º ciclo nº2/Jardim de Infância do Filtro 
- Escola Básica do 1º ciclo nº4/ Jardim de Infância do Alemão 
- Escola Básica do 1º ciclo nº6/ Jardim de Infância da Prageira 

Tendo como corolários fundamentais a descentralização e o 
desenvolvimento da autonomia, cabe ao Agrupamento construir a sua 
própria autonomia a partir da realidade em que se insere, dos seus 
problemas, potencialidades e de uma melhor gestão dos seus recursos, 
com vista a uma nova organização da administração e da educação. 

Autonomia é o poder reconhecido à escola pela administração 
educativa de tomar decisões nos domínios que lhe estão consignados. !
- O  Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de Abril, aprova o regime de 
autonomia, administração e gestão das escolas, pelo que face a este 
diploma legal  o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde alicerça o 
seu Regulamento Interno no entendimento da autonomia como valor 
instrumental que se concretiza nos diferentes domínios da organização 
e gestão escolar.  

Assentando em princípios de democraticidade, o regulamento 
interno deve ser obra de toda a comunidade educativa, produto da 
partilha de esforços de todos os elementos envolvidos, aberto e flexível 
a uma avaliação periódica, que ajuíze da sua eficácia e adequação à 
realidade do Agrupamento. Pressupõe assim, um processo de constante 
aprendizagem em equipa, dentro e fora da escola, envolvendo o maior 
número possível de agentes, com vista à melhoria do serviço 
pedagógico que é prestado. 

Só através de um aperfeiçoamento do espírito de tolerância, inter-
ajuda, responsabilidade e abertura ao meio circundante, a escola 
poderá ser, realmente, um espaço de agradável convívio e partilha de 
saberes.  
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!
- Constituem instrumentos fundamentais do processo de autonomia do 
Agrupamento, os seguintes documentos: 

1. - Projecto  Educativo 
- Plano Anual de Actividades; 
- Regulamento Interno. !

2. - São ainda instrumentos de autonomia, para efeitos da 
aferição do grau de consecução de objectivos, os seguintes 
documentos:  

  Relatório Anual de Actividades: relaciona as actividades 
efectivamente realizadas pela escola, identificando o seu 
cumprimento e os recursos utilizados nessa realização; 

  Relatório de Autoavaliação: procede à identificação do grau 
de concretização dos objectivos fixados no projecto educativo, 
à avaliação das actividades realizadas pelo  e da sua 
organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos 
resultados escolares e à prestação do serviço educativo.  

     !
I - DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO !

Artigo 1º 
(Definição) 

O Regulamento Interno é o documento que define o regime de 
funcionamento do Agrupamento, de cada um dos seus órgãos de 
administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços de 
apoio socioeducativo, bem como os direitos e deveres dos membros da 
comunidade escolar. 

Artigo 2º 
(Âmbito de aplicação) 

1 O Regulamento Interno aplica-se a todos os estabelecimentos de 
educação e ensino que integram o Agrupamento,  

2 O Regulamento Interno aplica-se a todos os órgãos, estruturas e 
serviços, bem como a toda a comunidade educativa do Agrupamento: 
Alunos, Docentes, Pessoal não Docente, Pais e Encarregados de 
Educação e outros intervenientes no processo educativo.  

3 Também a todos os que se encontrarem nos espaços de cada um dos 
estabelecimentos do Agrupamento ficam sujeitos às normas que lhes 
possam ser aplicáveis.  

4 As normas deste Regulamento são também aplicáveis a todos os 
membros da Comunidade Educativa que estejam a desempenhar, no 
exterior, funções nele previstas.  
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!!!!!!!
II - REGIME DE FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO ! !

Artigo 3º 
(Instalações) 

A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos, D. Luís de Ataíde, sede do 
Agrupamento, é constituída por cinco blocos de edifícios e Pavilhão 
Gimno-Desportivo; 

As Escolas Básicas do 1º ciclo do Agrupamento funcionam em 
edifícios próprios e em diferentes locais da cidade. 

Os Jardins de Infância do Alemão, Prageira e Filtro funcionam 
integrados nas Escolas do Ensino Básico do 1º ciclo. Os Jardins de 
Infância da Colónia Balnear e Centro de Animação Infantil e 
Comunitária funcionam em edifícios adaptados para o efeito. 

O agrupamento tem uma sala de multideficiência que se situa na 
escola do ensino básico nº 1. 

A organização das salas de aulas integra-se num conjunto de 
estratégias visando, por um lado, proporcionar às diferentes disciplinas e 
respectivos docentes, o espaço adequado (com materiais e 
equipamentos específicos) ao desenvolvimento da actividade lectiva. 
Por outro lado, permite possibil itar aos alunos, individual e 
colectivamente (pela disposição das mesas e cadeiras, dos 
equipamentos e materiais didácticos utilizáveis) , a melhor forma de 
apreenderem, com a maior eficácia possível, os conhecimentos e 
aptidões inerentes ao processo ensino/aprendizagem. 

Os espaços exteriores, nomeadamente os campos de jogos e 
anexos e, ainda, o Pavilhão Gimnodesportivo, consideram-se espaços 
lectivos afectos à disciplina de Educação Física. A sua organização e 
utilização obedecerá ao regulamento específico da disciplina. 

São leccionados no agrupamento os primeiro, segundo e terceiro 
ciclos do ensino básico, inseridos no projecto “Gestão Flexível”, assim 
como a educação pré-escolar e dois cursos de Educação e Formação 
(CEF) tipo II. 

Gestão Flexível é a possibilidade que cada escola tem de organizar 
e gerir autonomamente o processo ensino/ aprendizagem, tomando 
como referência os saberes e as competências nucleares a desenvolver 
no final de cada ciclo e no final da escolaridade básica, adequando-o 
às necessidades diferenciadas de cada contexto escolar e podendo 
contemplar a introdução no currículo de componentes locais e 
regionais. 
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O agrupamento proporciona Actividades de Enriquecimento 
Curricular e outros Projectos de Desenvolvimento Educativo após as 
actividades lectivas, a indicar no início de cada ano lectivo. !

Artigo 4º 
(Chaves) 

1. As chaves das salas de aula são fornecidas no início do ano 
lectivo a cada professor, exceptuando-se as de algumas salas 
específicas. 

2. Os funcionários possuem em cada bloco da escola um chaveiro, 
cujas chaves podem ser igualmente utilizadas para abrir as salas 
desse mesmo bloco, sempre que tal seja necessário e dentro das 
regras estabelecidas. !

Artigo 5º 
(Gestão da Sala de Aula) 

1. O professor deve ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de 
aula; 

2. O professor deve preocupar-se em manter a ordem na entrada e 
saída dos alunos e zelar pela conservação e asseio das 
instalações e equipamentos.  
a) Ao chegar à sala e verificar que esta não se encontra 

aceitavelmente arrumada e limpa, o professor deverá 
comunicar o facto ao funcionário do bloco; 

3. Dentro da sala, o professor deve utilizar estratégias adequadas ao 
melhor rendimento escolar de todos os alunos e de cada um em 
particular. Deve ter em atenção os comportamentos e atitudes 
“desviantes” dos alunos e recorrer à opção que entender mais 
correcta (de acordo com a legislação em vigor)  e de forma a 
não marginalizar o(s)  prevaricador(es)  nem, por outro lado, 
negligenciar o direito dos restantes alunos em terem as condições 
normais para um bom funcionamento da aula; 

4. O material e equipamento que o professor utilizar na sala de aula  
é da sua inteira responsabilidade. A sua utilização por parte dos 
alunos deve ter sempre a atenção e o consentimento do 
professor. !

Artigo 6º 
(Sala de Tecnologias da Comunicação - ITIC) 

1. Salvo situações excepcionais, devidamente apreciadas, a sala só 
deverá ser utilizada para as aulas de Tecnologias de Informação e 
Comunicação; 

2. Os alunos são obrigados a utilizar os computadores com zelo de 
modo a evitar danos; 

3. Os alunos serão responsabilizados pelos danos causados aos 
equipamentos com origem em  comportamentos inadequados; 

4. Não deverá ser instalado qualquer tipo de software, sem 
autorização prévia do administrador do sistema; 
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5. Não deverá ser utilizado o disco local para guardar informação; 
6. Para evitar contaminação por vírus, as disquetes, cds e pen-drives 

utilizados pelos alunos deverão ficar sempre à guarda dos 
professores responsáveis; 

7. A utilização da internet é controlada pelo administrador de 
sistema que poderá suspender o aceso à web caso sejam 
acedidos sites inadequados à comunidade escolar; 

8. Sempre que o utilizador detecte qualquer anomalia no 
funcionamento do equipamento deverá comunicá-lo, de 
imediato, ao Órgão de gestão. !

Artigo 7º 
(Livros de Ponto) 

 Os livros de ponto: 
1. Destinam-se ao registo do sumário e das faltas de alunos e 

professores; 
2. Devem ser transportados exclusivamente pelos professores ou 

funcionários; 
3. Deverão ser retirados antes do início da aula e colocados no final 

desta, na estante destinada a esse efeito. No primeiro ciclo, os 
livros permanecem na sala onde o professor lecciona; 

4. Devem ser chancelados; 
5. Não devem ser rasurados; 
6. Devem ser abertos semanalmente pelo director de turma; 
7. No 1º ciclo, o professor titular de turma é o responsável; 
8. No pré-escolar, o educador da turma é o responsável e utiliza-se o 

livro de frequência; 
9. Deverão ser utilizados e assinados diariamente, sempre que haja 

lugar a actividades lectivas. Quando se realizarem actividades 
previstas no Plano Anual de Actividades, fora da sala de aula, são 
tidas em conta as seguintes regras: 
a) Se o docente acompanha os alunos na actividade, assina e 

numera a lição; 
b) Se o docente não acompanha os alunos na actividade, assina 

mas não numera a lição. !
Artigo 8º 

(Acessos à escola sede do Agrupamento) 
1. É obrigatória a identificação de todos quantos entrem ou saiam 

da escola: alunos, pessoal docente e não docente, encarregados 
de educação e outros. 

2. O controlo das entradas e saídas é feito pelos funcionários de 
acesso aos portões, devidamente identificados. 

3. O acesso de viaturas para abastecimento da escola sede do 
agrupamento ( refeitório e bufete) só é permitido pelo portão B. !

Artigo 9º 
(Cedência dos Espaços Escolares e Outros Recursos) 
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1. Todos os recursos pertencentes ao Agrupamento (pavilhão 
gimnodesportivo, campos de jogos, recinto, materiais didácticos, 
pedagógicos, informáticos, técnicos, etc.) poderão ser, 
pontualmente emprestados,  arrendados ou alugados à 
comunidade, desde que: 
a)A actividade a desenvolver seja de carácter cultural ou 

científico; 
b)A actividade a desenvolver se enquadre em movimentos de 

apoio a instituições de carácter humanitário. 
2. Poderão, ainda, ser disponibilizados os recursos, desde que se 

verifique um ou mais dos seguintes requisitos : 
a)Seja solicitado por grupos de cidadãos, a fim de desenvolver 

actividades de reconhecido valor cultural, desportivo, 
científico ou social; 

b)Daí  resulte uma mais valia para a escola; 
c)O Director o considere importante, devendo fundamentá-lo em 

acta. 
3. A autorização do arrendamento, aluguer ou empréstimo dos 

recursos pertencentes à escola depende sempre da decisão 
favorável do órgão de gestão mediante requerimento  de 
solicitação que deverá ser apresentado pelo interessado. 

4. Autorizações para cedência dos espaços de uma forma repetitiva 
carecem de autorização após a elaboração de acordos mútuos, 
traduzidos por protocolos de colaboração. 

5. A cedência referida em qualquer um dos pontos anteriores do 
artigo 9º implica a entrega dos recursos cedidos nas mesmas 
condições em que foi cedido. Caso tal não se verifique, a 
entidade, grupo de cidadãos, etc , a que foi cedido o recurso, 
deverá ressarcir o Agrupamento dos prejuízos verificados.  !!

III – DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE EDUCATIVA !!
SECÇÃO I – ALUNOS !

Artigo 10º 
(Direitos) 

 O aluno tem direito a : 
1. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer elemento da 

comunidade escolar; 
2. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo 

com o previsto na lei, em condições de efectiva igualdade de 
oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de 
aprendizagens bem sucedidas;  

3. Usufruir do ambiente e do projecto educativo que proporcionem 
as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, 
moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade;  
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4. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a 
assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e 
ser estimulado nesse sentido;  

5. Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias, em 
favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em 
geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse 
sentido;  

6. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, 
bem como de uma planificação equilibrada das actividades 
curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que 
contribuem para o desenvolvimento da comunidade;  

7. Beneficiar, no âmbito dos serviços de acção social escolar, de um 
sistema de apoios que lhe permitam superar ou compensar as 
carências do tipo sócio-familiar, económico ou cultural que 
dificultam o acesso à escola ou o processo de aprendizagem;  

8. Poder usufruir de prémios que distingam o mérito;  
9. Beneficiar de apoios específicos, necessários às suas necessidades 

escolares ou às suas aprendizagens, através dos serviços de 
psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de 
apoio educativo; 

10.Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua 
integridade física e moral; 

11.Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou 
doença súbita, ocorrido ou manifestada no âmbito das 
actividades escolares; 

12.Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou 
doença súbita, ocorrido no âmbito das actividades escolares; 

13.Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações 
constantes do seu processo individual, de natureza pessoal ou 
familiar;  

14.Participar, através dos seus representantes, no processo de 
elaboração do projecto educativo e do regulamento interno e 
acompanhar o respectivo desenvolvimento e concretização; 

15.Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da 
escola; 

16.Ser ouvido, em todos os processos que lhe digam respeito, pelos 
professores, director de turma e órgão de administração e gestão 
da escola; 

17.Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de 
representação no âmbito da escola; 

18.Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua 
formação e ocupação de tempos livres; 

19.Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios 
a definir por esta e em termos adequados à sua idade e ao ano 
frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam 
do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização 
do plano de estudos ou curso, o programa e objectivos essenciais 
de cada disciplina ou área disciplinar, os processos e critérios de 
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avaliação, bem como sobre matrícula, abono de família e apoios 
socioeducativos, normas de utilização e de segurança dos 
materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de 
emergência, e, em geral, sobre todas as actividades e iniciativas 
relativas ao projecto educativo da escola;  

20.Participar no processo de avaliação, através dos mecanismos de 
auto e hetero - avaliação.  !

Artigo 11º 
(Deveres) 

A realização de uma escolaridade bem sucedida, numa perspectiva 
integral do cidadão, implica a responsabilização do aluno enquanto 
elemento nuclear da comunidade educativa e a assunção dos 
seguintes deveres: 

1. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 
2. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os 

seus deveres, no âmbito das actividades escolares; 
3. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de 

ensino-aprendizagem; 
4. Tratar com respeito e correcção qualquer elemento da 

comunidade educativa; 
5. Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade 

educativa; 
6. Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 
7. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena 

integração na escola de todos os alunos; 
8. Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas 

na escola, bem como nas demais actividades organizativas que 
requeiram a participação dos alunos; 

9. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros 
da comunidade educativa; 

10.Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da 
comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias de 
perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos; 

11.Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, do 
material didáctico, do mobiliário e dos espaços verdes da escola,  
fazendo uso correcto dos mesmos; 

12.Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da 
comunidade educativa;  

13.Permanecer na escola durante o seu horário, salvo se houver 
autorização escrita do encarregado de educação ou da 
direcção da escola; 

14.Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a 
colaboração; 

15.Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de 
funcionamento dos serviços do agrupamento  e o regulamento 
interno do mesmo, subscrevendo declaração anual de aceitação 
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do mesmo e de compromisso activo quanto ao seu cumprimento 
integral;  

16.Respeitar a autoridade do professor; 
17.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; 

18.Não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos, 
pass íve is de, object ivamente, perturbarem o nor mal 
funcionamento das actividades lectivas, ou poderem causar 
danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a terceiros; 

19.Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros 
alunos; 

20.Ser diariamente portador do cartão de estudante e da caderneta 
escolar; 

21.Brincar e jogar nos recreios, locais apropriados para o efeito, 
respeitando o normal funcionamento da escola; 

22.Respeitar o toque da campainha, aguardando ordenadamente o 
professor à porta do pavilhão correspondente à sala de aula onde 
vão ter lugar as actividades e entrar organizadamente; 

23.Circular pela direita, nas escadas e corredores não empurrando 
os colegas; 

24.Após o toque de saída e autorização do professor, sair 
ordenadamente para os espaços de convívio, libertando os 
espaços interiores; 

25.Trazer sempre para a aula o material necessário; 
26.Justificar perante o seu director de turma / professor titular de 

turma a ausência a qualquer actividade do seu horário semanal, 
no prazo de três dias úteis; 

27.Usar vestuário adequado, que não ponha em causa os bons 
hábitos e a educação;  

28.Não consumir alimentos ou outros produtos dentro das salas de 
aula, salvaguardando a situação dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar, quando não possuírem outros recursos; 

29.Empenhar-se nas actividades escolares, sob pena de lhes ser 
inviabilizada a participação em qualquer clube ou actividade 
extra-curricular, nomeadamente se tiver faltas injustificadas a 
qualquer disciplina, ou não cumprir outros dos deveres 
mencionados; 

30.Ser responsável pelos prejuízos causados por danos ou uso 
indevido de equipamentos, instalações e materiais; 

31. Não usar telemóveis, ou outros equipamentos tecnológicos não 
solicitados pelo professor, no decurso das actividades lectivas. !

Artigo 12º 
(Deveres dos delegados e subdelegados de turma) 

1. Ser o porta-voz da turma, em todas as situações; 
2. Manter o Director de Turma informado sobre todas as questões 

relacionadas com a turma; 
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3. Participar aos directores de turma ou a outro professor, se as 
circunstâncias o justificarem, as ocorrências fora da sala de aula 
que envolvam colegas da turma, relacionadas com agressões 
físicas, roubos ou danos de material; 

4. Promover a colaboração entre todos os colegas da turma, de 
forma a evitar a marginalização de qualquer deles. !

Artigo 13º 
(Faltas) 

     O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença e a 
pontualidade na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 
trabalho escolar quer uma atitude de empenho intelectual e 
comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao processo 
de ensino e aprendizagem.  
1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 
a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se 

determinar impedimento superior a cinco dias úteis; 
b) Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto -contagiosa 

de pessoa que coabite com o aluno, comprovada através de 
declaração da autoridade sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de 
faltas por falecimento de familiar, previsto no regime do contrato de 
trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas;  

 estatuto dos funcionários públicos; 
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia 

imediatamente posterior; 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou 

deficiência, que não possa efectuar -se fora do período das 
actividades lectivas; 

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em 
que, comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por 
qualquer outra pessoa; 

g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e 
amamentação, tal como definido na Lei n.º 90/2001, de 20 de 
Agosto;  

h) Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o 
mesmo não possa efectuar -se fora do período das actividades 
lectivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida 
como própria dessa religião; 

i) Preparação ou participação em competições desportivas de alunos 
integrados no subsistema do alto rendimento, nos termos da 
legislação em vigor, bem como daqueles que sejam designados para 
integrar selecções ou outras representações nacionais, nos períodos 
de preparação e participação competitiva, ou, ainda, a 
participação dos demais alunos em actividades desportivas e 
culturais quando esta seja considerada relevante pelas respectivas 
autoridades escolares;  

j) Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 
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k) Cumprimento de obrigações legais; 
l) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao aluno ou seja, 
justificadamente, considerado atendível pelo director de turma ou 
pelo professor titular de turma. 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos 
pais ou encarregado de educação ou, quando o aluno for maior de 
idade, pelo próprio, ao director de turma ou ao professor titular da 
turma, com indicação do dia, hora e da actividade em que a falta 
ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da mesma na 
caderneta escolar. 

3. O director de turma, ou o professor titular da turma, deve solicitar, aos 
pais ou encarregado de educação, os comprovativos adicionais que 
entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, 
qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir 
para o correcto apuramento dos factos; 

4. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o 
motivo previsível, ou, nos restantes casos, até ao terceiro dia útil 
subsequente à verificação da mesma. 

5. Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, 
não tenha sido apresentada justificação para as faltas, ou a mesma 
não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada no prazo 
máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito, aos pais ou 
encarregados de educação pelo director de turma ou pelo professor 
titular de turma. 

6. A comparência do aluno às actividades escolares, sem se fazer 
acompanhar pelo material necessário não dá lugar a marcação de 
falta, excepto quando a falta de material inviabilize a execução do 
trabalho nessa aula e ocorra pela terceira vez. 

7 – As faltas são consideradas justificadas quando: 
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do n.º 1 do 
artigo 13.º;  
b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;  
c) A justificação não tenha sido aceite;  
d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da 
sala de aula ou de medida disciplinar sancionatória.  
8 - Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não 
aceitação da justificação apresentada deve ser devidamente 
fundamentada.  
9 - As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados 
de educação pelo director de turma ou pelo professor titular de turma, 
no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito.  !!!

Artigo 14º 
(Excesso grave de faltas) 
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1 - No 1.º ciclo do ensino básico o aluno não pode dar mais de 10 faltas 
injustificadas.  
2 - Nos restantes ciclos ou níveis de ensino, as faltas injustificadas não 
podem exceder o dobro do número de tempos lectivos semanais, por 
disciplina.  
3 - Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais 
ou encarregados de educação são convocados, pelo meio mais 
expedito, pelo director de turma ou pelo professor titular de turma.  
4 - A notificação referida no número anterior deve alertar para as 
consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar 
encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efectivo 
do dever de assiduidade.  
5 - Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por 
motivos não imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial 
da situação o justifique, a respectiva comissão de protecção de 
crianças e jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, 
assim como dos procedimentos e diligências até então adoptados pela 
escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta 
de assiduidade.  
6 - São também contabilizadas como faltas injustificadas as decorrentes 
da aplicação da medida correctiva de ordem de saída da sala de 
aula, bem como as ausências decorrentes da aplicação da medida 
disciplinar sancionatória de suspensão.  !

Artigo 15º 
(Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas) !

1 - Para os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, a 
violação do limite de faltas injustificadas previsto no n.º 1 do artigo 
anterior obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho que 
incidirá sobre todo o programa curricular do nível que frequenta e que 
permita recuperar o atraso das aprendizagens.  
2 - Para os alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a 
violação do limite de faltas injustificadas previsto no n.º 2 do artigo 
anterior obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho, 
que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o 
referido limite de faltas e que permita recuperar o atraso das 
aprendizagens.  
3 - O recurso ao plano individual de trabalho previsto nos números 
anteriores apenas pode ocorrer uma única vez no decurso de cada 
ano lectivo.  
4 - O cumprimento do plano individual de trabalho por parte do aluno 
realiza-se em período suplementar ao horário lectivo, excepto no 
primeiro ciclo, devido à inviabilidade de ser feito após o horário lectivo 
e atendendo ao nível etário dos alunos.  Para estes alunos será 
desenvolvido no horário de Apoio ao Estudo, com professor titular de 
turma. Caso o aluno não frequente o Apoio ao Estudo, terá 
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obrigatoriamente de cumprir este plano no horário destinado a esta 
actividade de enriquecimento curricular. !

Artigo 15ºA 
Realização e avaliação do Plano Individual de Trabalho !

1. No caso de o aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas nos 
últimos quinze dias de aulas do primeiro ou segundo períodos, o PIT deve 
entrar em execução apenas no período seguinte. 
2. A elaboração do PIT é da responsabilidade exclusiva do professor ou 
professores da/das disciplina/disciplinas em que o aluno ultrapassou o 
limite de faltas, devendo ter sempre em conta o Ponto 2 do Artigo 22º 
da Lei nº 39/2010, de 2 de Setembro e deverá ser adequado à situação 
de cada aluno. 
3. Quando da elaboração do PIT, o professor/professores da disciplina/
disciplinas devem preencher os impressos criados para o efeito. 
4. O prazo de comunicação da obrigatoriedade da realização do PIT 
ao encarregado de educação e/ou ao aluno, deverá ocorrer o mais 
rapidamente possível. 
5. O prazo para execução do PIT pelo aluno começará a contar a partir 
do momento em que o professor titular de turma ou o director de turma 
o der a conhecer ao encarregado de educação e ao aluno. 
6. O tempo de envolvimento do aluno no PIT deverá ser adequado ao 
perfil do aluno e ao trabalho necessário para recuperação das 
aprendizagens. 
7. O PIT poderá assumir diversas formas, embora tenha de ser cumprido 
sempre fora do horário lectivo ( salvaguardando-se a situação 
específica do 1º ciclo), na sala de estudo ou biblioteca. 
8. Na sala de estudo ou biblioteca, o aluno deve obrigatoriamente 
dirigir-se ao professor ou à funcionária, no início e no terminus do seu 
trabalho, de forma a ficar registada a sua identificação, bem como a 
sua hora de chegada e de saída. 
9. O/os  professores  responsáveis pelo PIT devem informar-se junto da 
sala de estudo ou biblioteca se o aluno está ou não a cumprir o horário 
de permanência proposto e, em caso de incumprimento, dá-lo a 
conhecer ao Director de Turma. 
10. Sempre que se tenha iniciado ou terminado um PIT, deverão o 
professor/ professores da disciplina/disciplinas ou turma  comunicar ao 
departamento do 1º ciclo ou ao  conselho de turma de avaliação o 
modo como está a decorrer ou decorreu o seu cumprimento − ou a 
falta dele - e deverá proceder-se à avaliação do PIT, ficando tudo 
registado em acta e em documento próprio. 
11. A avaliação do PIT deverá incidir sobre os seguintes itens: 
assiduidade; pontualidade; responsabilidade; comportamento; 
aquisição de hábitos de estudo e de trabalho; melhoria do 
aproveitamento escolar.  
12- Após o estabelecimento do plano individual de trabalho, a 
manutenção da situação do incumprimento do dever de assiduidade, 
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por parte do aluno, determina que o director da escola, na iminência 
de abandono escolar, possa propor a frequência de um percurso 
curricular alternativo no interior da escola ou agrupamento de escolas. 
13. No fim do ano lectivo, e apenas nesse momento, deverá o 
departamento do 1ºciclo, sob proposta do professor titular de turma ou 
o conselho de turma, no 2º e 3º ciclo, pronunciar-se em definitivo sobre 
os efeitos do incumprimento − reiterado ou não – do dever de 
assiduidade por parte do aluno. 
14- Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por 
parte do aluno, o conselho de turma de avaliação do final do ano 
lectivo pronunciar-se-á, em definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem 
do limite de faltas injustificadas verificado.  
15 - O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a 
retenção no mesmo ano de escolaridade que o aluno    frequenta.   
                                !!

                       Artigo 15ºB 
Cursos de Educação e Formação de Alunos !

1- Relativamente aos Cursos de Educação e Formação de Jovens, CEF: 
1.1. O limiar de assiduidade dos alunos é o seguinte: 

a) da carga horária de cada disciplina, admite-se um limite de 
10% de faltas, independentemente da natureza das mesmas 
e sem prejuízo do disposto na alínea seguinte; 

b)admite-se um limite de 7% de faltas injustificadas; 
1.2.Ultrapassando o limiar de assiduidade dos alunos, nas condições 
enunciadas no número anterior, haverá lugar ao cumprimento de um 
plano individual de trabalho que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas 
em que ultrapassou o limite de faltas e que permita recuperar o atraso 
das aprendizagens; 
1.3.Quanto à formação em contexto de trabalho e à componente de 
formação prática, mantém-se o enquadramento do artigo 35.º da 
Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio, e do artigo 9º do Regulamento 
dos CEF, aprovado pelo Despacho conjunto n.º 453/2004, de 27 de 
Julho, respectivamente, considerando que as alterações recentemente 
introduzidas no Estatuto do Aluno não colidem com as normas até à 
data vigentes nesta matéria, as quais se justificam pelo envolvimento de 
outros agentes para além dos estabelecimentos de ensino e pela 
necessidade de um contacto efectivo com o contexto de formação 
em posto de trabalho (real ou simulado, nos termos regulamentados). !!

SECÇÃO II - MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES ! !
Artigo 16º 

(Definição e Qualificação da infracção) 
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A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos que se revelem 
perturbadores do funcionamento normal das actividades da escola ou 
das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infracção, 
passível da aplicação de medida correctiva ou medida disciplinar 
sancionatória.  

Artigo 16º -A 
(Participação de ocorrência) 

1 - O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou 
tenha conhecimento de comportamentos susceptíveis de constituir 
infracção disciplinar, deve participá-los imediatamente ao director.  
2 - O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior 
deve comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma ou ao 
director de turma, o qual, no caso de os considerar graves ou muito 
graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao director.  !!!!

Artigo 17º 
(Medidas correctivas e medidas disciplinares sancionatórias) !

1. Todas as medidas correctivas e medidas discipl inares 
sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, 
dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o 
cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade 
dos professores no exercício da sua actividade profissional e dos 
demais funcionários, bem como a segurança de toda a 
comunidade educativa.  

2. As medidas correctivas e as medidas disciplinares sancionatórias 
visam ainda garantir o normal prosseguimento das actividades da 
escola, a correcção do comportamento perturbador e o reforço 
da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento 
equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 
relacionar com os outros, da sua plena integração na 
comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das 
suas aprendizagens.  

3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a 
especial relevância do dever violado e a gravidade da infracção 
praticada, prosseguem igualmente, para além das identificadas 
no número anterior, finalidades punitivas.  

4. Na determinação da medida disciplinar correctiva ou 
sancionatória a aplicar, deve ter-se em consideração a gravidade 
do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes e 
agravantes apuradas, em que esse incumprimento se verificou, o 
grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições 
pessoais, familiares e sociais.  

5. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do 
aluno o seu bom comportamento anterior, o seu aproveitamento 
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escolar e o seu reconhecimento, com arrependimento, da 
natureza ilícita da sua conduta.  

6- São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a          
premeditação, o conluio, bem como a acumulação de infracções 
disciplinares e a reincidência, em especial se no decurso do mesmo 
ano lectivo.  !

Artigo 18º 
(Medidas correctivas) 

1. São medidas correctivas as seguintes::  
a) A advertência, que  consiste numa chamada verbal de 

atenção ao aluno, perante um comportamento perturbador do 
funcionamento normal das actividades escolares ou das 
relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com 
vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a 
responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como 
aluno. Na sala de aula, a advertência é da exclusiva 
competência do professor, enquanto que, fora dela, qualquer 
professor ou membro do pessoal não docente tem 
competência para repreender o aluno; 

b )A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar. A ordem de saída da sala de aula 
e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é da 
exclusiva competência do professor respectivo e implica a 
permanência do aluno na escola, competindo àquele determinar 
o período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer 
fora da sala de aula, se a aplicação da medida correctiva 
acarreta ou não marcação de falta e, se for caso disso, quais as 
actividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse 
período de tempo.  

c)A realização de tarefas e actividades de integração escolar, 
podendo, para esse efeito, ser aumentado o período de 
permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na 
escola;  

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou 
na utilização de certos materiais e equipamentos, sem prejuízo 
dos que se encontrem afectos a actividades lectivas, não 
podendo ultrapassar o período de tempo correspondente a 
um ano lectivo.  

e) A mudança de turma.  
2- São consideradas actividades de integração escolar as 
seguintes:  

      a) Realização de tarefas de pesquisa e elaboração de trabalhos 
pedagógicos na sala de estudo ou na biblioteca; 

b) Execução de tarefas relacionadas com a aula, na sala de 
estudo ou na biblioteca; 
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c) Realização de actividades de serviço cívico de apoio à 
comunidade, desde que viáveis, (bufete, cantina, reprografia, 
manutenção, jardim, balneários, ...); 

d) Privação do(s) intervalo(s), executando uma tarefa em local a 
determinar, consoante a sua natureza; 
e) Sempre que possível, a reparação do dano causado, com o 

apoio de um assistente operacional; 
f) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, 

ou na utilização de certos materiais e equipamentos, sem 
prejuízo dos que se encontrem afectos a actividades 
lectivas.  

g) Outras, que o  director considere adequadas; !
2.1- A duração da aplicação das medidas previstas no n.º 2 do corpo 
deste artigo será proporcional à gravidade da infracção cometida e 
estabelecida depois de ouvido o encarregado de educação e com o 
acordo deste; 
2.2- As competências a desenvolver no âmbito destas medidas são a 
responsabilidade, o cumprimento de regras de conduta e o respeito 
pelos outros; 
2.3- A ocorrência deve ser apresentada por escrito à direcção, a qual 
determina a medida a aplicar; 

3. A aplicação das medidas correctivas previstas nas alíneas c), d) e 
e) do n.º 1 do corpo deste artigo é da competência do director 
que, para o efeito, pode ouvir o director de turma ou o professor 
titular da turma a que o aluno pertença. 

4. A aplicação, e posterior execução, da medida correctiva prevista 
na alínea d) do nº 1 do corpo deste artigo, não pode ultrapassar o 
período de tempo correspondente a um ano lectivo.  

5. A aplicação das medidas correctivas previstas é comunicada ao 
encarregado de educação 

6. O incumprimento do dever previsto no  ponto 18 do artigo 11º., 
implica o seguinte procedimento:  

a) apreensão do equipamento em causa e posterior entrega 
ao director de turma/titular de turma;  

b) comunicação ao encarregado de educação, que tomará 
conhecimento da situação e a quem será restituído o 
equipamento;  

c) no caso de reincidência, o equipamento será confiscado, 
ficando à guarda da escola, sendo entregue ao 
encarregado de educação no final do período.  

9. Os alunos que se apresentem na escola sem qualquer material e 
que se recusem ir às aulas, serão convidados a sair da escola, 
sendo previamente  avisados os respectivos encarregados de 
educação. !

Artigo 19.º 
(Medidas disciplinares sancionatórias) 
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1. As medidas disciplinares sancionatórias constituem uma sanção  
disciplinar às infracções cometidas pelos alunos. 

2. A ocorrência dos factos que constituem infracções deve ser 
comunicada de imediato pelo professor ou assistente operacional 
que a presenciou ou dela teve conhecimento à direcção do 
agrupamento, com conhecimento ao director de turma.  

3.   São medidas disciplinares sancionatórias:  
a) a repreensão registada;  
b) a suspensão por um dia; 
c) a suspensão da escola até 10 dias úteis;  
d) a transferência de escola.  

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

5.  Em casos excepcionais e enquanto medida dissuasora, a 
suspensão por um dia pode ser aplicada pelo director do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada, garantidos 
que estejam os direitos de audiência e defesa do visado e sempre 
fundamentada nos factos que a suportam;  

6. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de 
suspensão da escola até 10 dias úteis é precedida da audição em 
processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, em termos 
concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres 
por ele violados e a referência expressa não só da possibilidade 
de se pronunciar relativamente àqueles factos como da defesa 
elaborada; 

7. É competente para a  aplicação da medida disciplinar 
sancionatória de suspensão da escola até 10 dias  úteis o director 
que pode, previamente, ouvir o conselho de turma.  

8. Compete ao director, 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 de suspensão da escola até 10 dias  úteis será 
executada, garantindo ao aluno um plano de actividades 
pedagógicas a realizar, co-responsabilizando-os pela sua 
execução e acompanhamento; 

9. A medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola será 
divulgada a todos os alunos, mediante leitura em sala de aula de 
uma comunicação do director; 

10.A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência 
de escola compete ao director regional de educação respectivo 
e reporta-se à prática de factos notoriamente impeditivos do 
prosseguimento do processo de ensino/aprendizagem dos 

Página !  de !21 119



restantes alunos da escola ou do normal relacionamento com 
algum ou alguns dos membros da comunidade educativa; 

11.A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola 
apenas é aplicável a aluno de idade igual ou superior a 10 anos e, 
frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que 
esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento de 
ensino situado na mesma localidade ou na localidade mais 
próxima servida de transporte público ou escolar; 

12.Complementarmente às medidas previstas no n.º 3, compete ao 
director decidir sobre a reparação dos danos provocados pelo 
aluno no património escolar. !

Artigo 20º 
(Cumulação de medidas disciplinares) 

1. A aplicação das medidas correctivas constantes do ponto 1 do 
artigo 18 é cumulável entre si; 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas correctivas é 
cumulável apenas com a aplicação de uma medida disciplinar 
sancionatória; 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada 
infracção apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar 
sancionatória.  !

Artigo 21º 
(Procedimento disciplinar) 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar 
por comportamentos susceptíveis de configurarem a aplicação 
de alguma das medidas previstas é do director, devendo o 
despacho instaurador e de nomeação do instrutor, que deve ser 
um professor da escola, ser proferido no prazo de um dia útil, a 
contar do conhecimento da situação; 

2. No mesmo prazo, o director notifica os pais ou encarregados de 
educação do aluno, quando este for menor, pelo meio mais 
expedito, designadamente electrónico, telefónico ou por via 
postal simples para a morada constante no seu processo. 
Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao 
próprio, pessoalmente; 

3. O director deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo 
dia em que profere o despacho de instauração do procedimento 
disciplinar;  

4. A instrução do procedimento disciplinar é efectuada no prazo 
máximo de quatro 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 respectivo encarregado de educação; 
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5- Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil 
para a audiência oral, não constituindo a falta de comparência motivo 
do seu adiamento, embora, se for apresentada justificação da falta até 
ao momento fixado para a audiência, esta possa ser adiada; 
6- No caso de o respectivo encarregado de educação não 
comparecer, o aluno menor de idade pode ser ouvido na presença de 
um docente que integre a comissão de protecção de crianças e jovens 
com competência na área de residência do aluno ou, no caso de esta 
não se encontrar instalada, na presença do director de turma; 
8 - Da audiência é lavrada acta de que consta o extracto das 
alegações feitas pelos interessados; 
9 - Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e 
remete ao director um documento do qual constam, obrigatoriamente, 
em termos concretos e precisos:  
a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente 
circunstanciados quanto ao tempo, modo e lugar;  
b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às 
respectivas normas legais ou regulamentares;  
c)  Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias 
atenuantes ou agravantes;  
d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável.  
10) Do documento referido no número anterior, é extraída cópia que, 
no prazo de um dia útil, é entregue ao aluno, mediante notificação 
pessoal, sendo de tal facto, e durante esse mesmo período de tempo, 
informados os pais ou o respectivo encarregado de educação, quando 
o aluno for menor de idade;  
11 - No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de 
escola, a mesma é comunicada para decisão do director regional de 
educação, no prazo de um dia útil; 
12- A decisão é passível de recurso hierárquico. !!

                             
Artigo 22º 

(Suspensão preventiva do aluno) 
1 - 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 director 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 actividades escolares;  
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da 
tranquilidade na escola; ou  
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento 
disciplinar.  
2 - A suspensão preventiva tem a duração que o director considerar 
adequada na situação em concreto, sem prejuízo de, por razões 
devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da 
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decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer caso, 
exceder 10 dias úteis; 
3 - Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período 
de suspensão preventiva, no que respeita à avaliação das 
aprendizagens, são determinados em função da decisão que vier a ser  
proferida no procedimento disciplinar, nos seguintes termos: os alunos 
suspensos realizarão trabalhos propostos pelos professores das várias 
disciplinas, cujo cumprimento e qualidade serão considerados como 
mais um elemento para a sua avaliação. Os trabalhos em causa serão 
entregues para avaliação aos professores respectivos;  
4 - Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são 
descontados no cumprimento da medida disciplinar sancionatória de 
suspensão da escola; 
5 - O encarregado de educação é imediatamente informado da 
suspensão preventiva aplicada ao seu educando e, sempre que a 
avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, o director deve 
participar a ocorrência à respectiva comissão de protecção de 
crianças e jovens; 
6 - Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o 
período de ausência da escola, o plano de actividades pedagógicas a 
cumprir; 
7 - A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via electrónica, 
pelo director ao Gabinete Coordenador de Segurança Escolar do 
Ministério da Educação e à direcção regional de educação respectiva, 
sendo identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as 
circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão.  ! !

Artigo 23º 
(Decisão final do procedimento disciplinar) 

1 - A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente 
fundamentada, é proferida no prazo máximo de um dia útil, a contar 
do momento em que a entidade competente para o decidir receber o 
relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto no n.º 4; 
2 - A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir 
do qual se inicia a execução da medida disciplinar sancionatória, sem 
prejuízo da possibilidade de suspensão da execução da medida, nos 
termos do número seguinte; 
3 - A execução da medida disciplinar sancionatória, com excepção da 
transferência de escola, pode ficar suspensa pelo período de tempo e 
nos termos e condições em que a entidade decisora considerar justo, 
adequado e razoável, cessando logo que ao aluno seja aplicada outra 
medida disciplinar sancionatória no decurso dessa suspensão; 
4 - Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar 
sancionatória de transferência de escola, o prazo para ser proferida a 
decisão final é de cinco dias úteis, contados a partir da recepção do 
processo disciplinar na direcção regional de educação respectiva.  
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5 - Da decisão proferida pelo director regional de educação respectivo 
que aplique a medida disciplinar sancionatória de transferência de 
escola, deve igualmente constar a identificação do estabelecimento 
de ensino para onde o aluno vai ser transferido, para cuja escolha se 
procede previamente à audição do respectivo encarregado de 
educação, quando o aluno for menor de idade; 
6 - A decisão final do procedimento disciplinar é notificada 
pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte àquele em que foi proferida, 
ou, quando menor de idade, aos pais ou respectivo encarregado de 
educação, nos dois dias úteis seguintes;  
7 – Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja 
possível, é realizada através de carta registada com aviso de recepção, 
considerando-se o aluno, ou, quando este for menor de idade, os pais 
ou o respectivo encarregado de educação, notificado na data da 
assinatura do aviso de recepção.  !!

Artigo 24º 
 (Execução das medidas correctivas ou disciplinares sancionatória) 
1. Compete ao director de turma/ professor titular da turma, o 

acompanhamento do aluno na execução da medida correctiva 
ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele 
articular a sua actuação com os pais e encarregados de 
educação e com os professores da turma, em função das 
necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a 
co-responsabilização de todos os intervenientes nos efeitos 
educativos da medida;  

2. A competência referida no número anterior é especialmente 
relevante aquando da execução da medida correctiva de 
actividades de integração na escola ou no momento do regresso 
à escola do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar 
sancionatória de suspensão da escola; 
3- O disposto no número anterior aplica-se também aquando da 
integração do aluno na nova escola para que foi transferido na 
sequência da aplicação dessa medida disciplinar sancionatória;  
4- Na prossecução das finalidades referidas no nº1, a escola 
conta com a colaboração dos serviços especializados de apoio 
educativo e ou de equipas de integração a definir. !!

Artigo 25º 
(Recurso hierárquico) 

1. Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso 
hierárquico nos termos gerais de direito, a interpor no prazo de 
cinco dias úteis.  

2. O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto 
de decisão de aplicação das medidas disciplinares sancionatórias 
de suspensão da escola e de transferência de escola.  
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3. O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido à 
escola, no prazo de cinco dias úteis, cumprindo ao respectivo 
director a adequada notificação. !!

Artigo 26º 
(Intervenção dos pais e encarregados de educação) 

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

Artigo 27º 
(Mérito Escolar) 

1 – No 1º ciclo, a inclusão no quadro de honra será feita por escola, e 
abrangerá os alunos que mais se distingam pelo seu comportamento e 
atitudes dentro e fora da sala de aula. 
1. -  Os requisitos mínimos para integrar o quadro de honra no 1º ciclo 

são ao seguintes: 
2. - a) Não ter registado qualquer procedimento disciplinar, durante o 

ano lectivo. 
b) Demonstrar um bom comportamento dentro e fora da sala de 

aula. 
c) Revelar atitudes de cooperação e respeito por todos os membros 

da comunidade educativa. 
d) Manifestar interesse pelas áreas curriculares disciplinares. 

2 – Nos 2º e 3º ciclos o quadro de honra destina-se a distinguir alunos 
que preencham,  na totalidade ou em parte, as seguintes condições:  

a) Resultados escolares de nível muito bom ou excelente; 
b) Participação em actividades curriculares e extracurriculares de 

qualidade; 
c) Atitudes exemplares e socialmente reconhecidas. 

1. Os requisitos mínimos necessários para integrar o quadro de 
honra são os seguintes: 

• a obtenção de nível 5 na maioria das disciplinas e a menção 
de Satisfaz Bem às áreas curriculares não disciplinares; 

• a não obtenção de qualquer menção inferior a Satisfaz Bem e 
nenhum nível inferior a 3; 

• alunos que apresentem uma média não inferior a 4,0 sem 
arredondamentos e  contabilizando todas as disciplinas; 

• não ter registado qualquer procedimento disciplinar, durante o 
ano lectivo; 
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• demonstrar um bom comportamento, dentro e fora da sala de 
aula;  

• manifestar interesse pelas disciplinas. !
Artigo 27ºA 

(Selecção dos alunos) !
1-Os alunos deverão satisfazer as condições supracitadas.   
2.   No 1º ciclo será seleccionado o melhor aluno por turma, em cada 
estabelecimento de educação. Nos 2º e 3º ciclos serão seleccionados  
os três melhores alunos, por ano de escolaridade.. Nos cursos de 
educação e formação (CEF), serão seleccionados apenas dois alunos. 
3.   As propostas, devidamente fundamentadas, serão apresentadas no 
final do ano lectivo, pelos conselhos de turma e departamentos do 1º 
ciclo.  !

Artigo 27ºB 
(Decisão) !

1 ~ No 1º ciclo cabe ao respectivo departamento , sob proposta 
apresentada pelos professores titulares de turma. 
2 – Nos 2º e 3º ciclos compete à direcção nomear um Júri de 
apreciação que, face às propostas dos conselhos de turma, identificará 
os alunos que, em cada ano de escolaridade, apresentem melhores 
resultados, tendo em vista os requisitos necessários. 
2.1  - Em caso de empate, caberá ao Júri de Apreciação a análise do 
perfil dos alunos que estejam posicionados ex aequo e deliberar em 
conformidade. Poderá, se necessário, efectuar entrevistas ou recolher 
os elementos considerados necessários, para a deliberação. 
3-  Das decisões tomadas departamento do 1º ciclo ou pela direcção, 
(2º e 3º ciclos), com base nas propostas do júri de apreciação, não 
haverá lugar a recurso. !

Artigo 27ºC 
(Natureza do Prémio) !

1 – No 1º ciclo os alunos que integrarem o quadro de honra receberão 
um diploma e um prémio simbólico. 
1-   Os três melhores alunos de cada ano de escolaridade ( 2º e 3º 
ciclos), receberão um diploma e um prémio simbólico .Os restantes 
alunos seleccionados e não premiados receberão um diploma. 
2-    Será averbada, nos registos biográficos dos alunos,  uma referência 
em como integraram o quadro de honra. 

3.  A entrega dos diplomas será feita em sessão pública. !!
Artigo 28º  

(Responsabilidade civil e criminal) 
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1. A aplicação de medida correctiva ou medida disciplinar 
sancionatória, prevista na lei, não isenta o aluno e o respectivo 
representante legal da responsabilidade civil a que, nos termos 
gerais de direito, haja lugar, sem prejuízo do apuramento da 
eventual responsabilidade criminal daí decorrente. 

2. Sempre que se verifiquem situações ou comportamentos 
especialmente graves, que sejam passíveis de constituir crime, 
deve o director comunicá-los ao Ministério Público junto do 
tribunal competente em matéria de família e menores ou às 
entidades policiais.  

3.  Quando o comportamento do aluno menor de 16 anos, que for 
susceptível de desencadear a aplicação de medida disciplinar 
sancionatória, se puder constituir, simultaneamente, como facto 
qualificável de crime, deve a direcção da escola comunicar tal 
facto à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens ou ao 
representante do Ministério Público junto do tribunal competente 
em matéria de menores, conforme o aluno tenha, à data da 
prática do facto, menos de 12 ou entre 12 e 16 anos, sem prejuízo 
do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais. 

4. Quando o procedimento criminal pelos factos a que alude o 
número anterior depender de queixa ou de acusação particular, 
competindo este direito à própria direcção da escola, deve o seu 
exercício fundamentar-se em razões que ponderem, em concreto, 
o interesse da comunidade educativa no desenvolvimento do 
procedimento criminal perante os interesses relativos à formação 
do aluno em questão. !

SECÇÃO III – DOCENTES ! !
Artigo 29º 

 (Direitos Gerais) 
São direitos gerais do docente: 

1. Ser respeitado por toda a comunidade escolar, de acordo com a 
importância da função que desempenha, independentemente 
das suas convicções culturais, religiosas, cívicas, políticas, cor, 
raça ou sexo; 

2. Ser informado de toda a legislação que lhe diga respeito; 
3. Ser prontamente assistido em caso de acidente ou doença 

súbita; 
4. Exprimir-se, opinando acerca do funcionamento da escola ou da 

política educativa, sem prejuízo para si da atitude daí decorrente, 
desde que proferida de forma fundamentada, respeitadora e em 
local apropriado; 

5. Faltar, ao abrigo do estipulado na legislação em vigor; 
6. Auferir mensalmente uma remuneração que lhe é atribuída em 

função da situação profissional, de acordo com a legislação em 
vigor. 
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!
Artigo 30º 

(Direitos Específicos) 
1. Participar em consultas sobre opções fundamentais para o 

sistema educativo; 
2. Emitir recomendações no âmbito da análise crítica do sistema 

educativo; 
3. Intervir na orientação pedagógica através da liberdade de 

iniciativa, traduzida na escolha de métodos de ensino, 
tecnologias e técnicas de educação e meios auxiliares de ensino 
que se coadunem com o projecto educativo do agrupamento e 
que, para tal, mereçam a aprovação do conselho de docentes/ 
grupo disciplinar/departamento curricular em que se insere; 

4. Participar e avaliar experiências pedagógicas, que se insiram no 
âmbito de turma ou escola do ensino pré-escolar /1ºciclo do 
ensino básico /do grupo disciplinar /departamento curricular ou 
não; 

5. Eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou similares, desde que 
cumpra requisitos de acordo com os normativos legais e demais 
determinações; 

6. Participar na elaboração do Regulamento Interno, do Plano 
Anual de Actividades, do Projecto Educativo e de outros 
documentos que, directa ou indirectamente, traduzam políticas 
orientadoras do processo educativo do agrupamento; 

7. Participar na planificação/elaboração de todo o tipo de 
actividades consideradas adequadas ao projecto educativo do 
agrupamento; 

8. Ter a garantia de que as propostas que formula são analisadas 
nas instâncias adequadas; 

9. Ser informado, de forma devida, de cenários que prefigurem 
alterações no sector educativo. 

10.Conhecer registos referentes à sua pessoa, designadamente os 
constantes no seu registo biográfico; 

11.Exigir a rectificação de qualquer incorrecção ou anomalia 
constantes no seu registo biográfico; 

12.Ser informado e receber nota dos valores salariais que lhe são 
mensalmente devidos; 

13.Não ser destacado para qualquer actividade não constante no 
seu horário semanal, desde que não seja avisado com, pelo 
menos, 48 horas de antecedência ou 24 horas, desde que 
pessoalmente; 

14.Ser informado mensalmente do número de faltas ocorrido, bem 
como do seu motivo; 

15.Não ser interrompido durante o desempenho das actividades 
lectivas, salvo em casos de força maior; 

16.Ser informado de qualquer processo, mesmo que só de 
intenções, em que se veja envolvido, de forma a ser 
salvaguardada a sua defesa; 
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17.Encontrar o seu local de trabalho  em boas condições de higiene 
e funcionamento; 

18.Ser recebido em privado pelo órgão máximo da escola, desde 
que o solicite. !

Artigo 31º 
(Direito à Formação e Informação) 

1. Ter acesso a acções de formação contínua regulares, destinadas 
a: 
a) actualização e aprofundamento de conhecimentos e 

competências com relevância para a sua área profissional; 
b) autoformação dos docentes de acordo com os respectivos 

planos individuais de formação; 
2. Formular propostas de acção de formação de curta ou longa 

duração, seguindo as vias hierárquicas, a desenvolver no quadro 
estrito da escola ou no Centro de Formação de Associação de 
Escola do Centro Oeste; 

3. Ter acesso gratuito a acções que visem a reconversão, 
mobilidade, avaliação e progressão na carreira; 

4. Ter a garantia de participação nas acções que decorram na 
escola, através da sua calendarização para períodos que não 
colidam com o desenvolvimento de actividades lectivas; 

5. Ter o apoio profissional dos delegados de discipl ina/
coordenadores de departamento, conselho de directores de 
turma , gabinetes de psicologia e apoio educativo e outros que, 
directa ou indirectamente, se relacionem com o exercício da sua 
actividade; 

6. Ter cópia das planificações de todo o tipo de actividades em que 
se encontre implicado; 

7. Solicitar e propor critérios de avaliação transparentes e justos, de 
projectos e/ou do desempenho da actividade docente; 

8. Ser ouvido em tudo quanto diga respeito ao seu desempenho 
profissional e reclamar sempre que se considere lesado nos seus 
interesses. !

Artigo 32º 
(Direito a Apoio Técnico, Material, Documental e Administrativo) 

1. Ter acesso, nos termos do regulamento específico de cada 
sector, às diversas estruturas de apoio existentes; 

2. Ser informado do material e equipamento existentes, que 
tenha aplicabilidade e utilização no exercício das suas 
funções; 

3. Utilizar, no exercício das suas funções, o material existente na 
escola, de acordo com o regulamentado; 

4. Ter apoio sobre o modo de funcionamento dos materiais e 
instrumentos técnicos existentes na escola e necessários ao 
desempenho da sua actividade. !
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Artigo 33º 
(Direito à Segurança na Actividade Profissional) 

1. Ter protecção por acidente em serviço, conforme a legislação 
em vigor; 

2. Ter prevenção e tratamento de doenças profissionais, conforme a 
legislação em vigor; 

3. Ter protecção contra práticas de ofensa corporal ou outras 
violências sobre si cometidas, no exercício de funções ou por 
causa destas; 

4. Ter protecção contra o manuseamento de produtos considerados 
perigosos e que possam colocar em perigo a sua integridade 
física; 

5. Utilizar e beneficiar de equipamentos devidamente testados e 
analisados por técnicos especializados, com a periodicidade 
adequada, e conhecer as condições de funcionamento de 
material/equipamento que, pelas suas características, coloque 
em risco quem o manusear. !!

Artigo 34º 
(Deveres Gerais) 

1. Pautar a sua acção pelos parâmetros de isenção, zelo, justiça, 
sigilo, correcção, assiduidade, pontualidade, ética e equidade; 

2. Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, 
promovendo o desenvolvimento das suas capacidades, 
estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a 
fo r mação de c idadãos c iv icamente responsáve i s e 
democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 

3. Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos 
alunos e demais membros da comunidade educativa, 
valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo 
processos de exclusão e discriminação; 

4. Comunicar às estruturas de apoio da escola, Gabinete de 
Psicologia, Apoio Educativo, Director de Turma ou Direcção, 
situações de alunos com necessidades educativas especiais; 

5. Cooperar, com os restantes intervenientes no processo educativo, 
na implementação de planos de apoio/medidas educativas 
especiais; 

6. Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito de 
programas definidos, procurando adoptar mecanismos de 
diferenciação pedagógica susceptíveis de responder às 
necessidades individuais dos alunos; 

7. Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os 
de situações de violência física ou psicológica; 

8. Participar na elaboração, implementação e avaliação dos 
planos de recuperação, de acompanhamento e de 
desenvolvimento dos alunos, tutorias, programa educativo 
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individual, planos individuais de transição, bem como no seu 
acompanhamento; 

9. Participar na organização e assegurar a realização de 
actividades educativas de carácter curricular, extracurricular ou 
de complemento; 

10.Colaborar activamente com o director de turma/coordenador 
de ano/escola, delegado de grupo e coordenador de 
departamento na planificação de propostas de actividades; 

11.Participar activamente nos grupos de trabalho ou secções para 
os quais se tenha proposto ou tenha sido designado; 

12.Colaborar activamente com o conselho de turma/conselho de 
docentes, nas reuniões; 

13.Apresentar em cada momento de avaliação, em reunião do 
conselho de turma/ conselho de docentes, uma informação 
sobre o aproveitamento de cada aluno e uma proposta de 
atribuição de nível; 

14.Enriquecer e partilhar recursos educativos, bem como utilizar 
novos meios de ensino que lhe sejam propostos, numa 
perspectiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade 
da educação e  do ensino; 

15.Seguir as orientações emanadas do conselho de docentes, do 
delegado de grupo, do conselho de disciplina, do departamento 
ou de qualquer órgão em que esteja inserido, bem como de 
qualquer estrutura de que hierarquicamente dependa. !

Artigo 35º 
(Deveres Específicos) 

1. Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, 
favorecendo a criação de laços de cooperação e o 
desenvolvimento de relações de respeito e reconhecimento 
mútuo, em especial entre docentes, alunos , encarregados de 
educação e pessoal não docente; 

2. Informar os encarregados de educação e os alunos sobre os 
critérios de avaliação, programas e número de aulas previstas na 
sua disciplina; 

3. Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e 
a qualidade das aprendizagens, de acordo com os respectivos 
programas curriculares e atendendo à diversidade dos seus 
conhecimentos e aptidões; 

4. Utilizar as informações relativas ao ambiente sócio-familiar dos 
alunos, de forma sensata, abstendo-se de revelar aspectos da 
privacidade familiar que não sejam relevantes para o 
desempenho escolar do aluno, nunca usando as informações 
pessoais fora do âmbito da escola; 

5. Manter sigilo sobre os assuntos tratados em qualquer reunião em 
que participe; 

6. Respeitar a distribuição e horário de serviço que lhe foi atribuído; 
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7. Evitar colocar o aluno fora da sala de aula, só o fazendo se as 
estratégias diversificadas se revelarem ineficazes na resolução do 
problema e, neste caso, atribuindo-lhe a resolução ou 
cumprimento de uma tarefa específica, de acordo com o 
expresso no presente Regulamento Interno; 

8. Comunicar por escrito, até ao dia seguinte, a situação que 
originou a tomada de posição descrita no ponto anterior, à 
Direcção, que dará dela conhecimento ao director de turma; 

9. Comunicar, por escrito, e com a periodicidade adequada, ao 
director de turma, as informações relevantes ao aproveitamento 
do aluno, assim como quaisquer factos indicadores de 
comportamentos menos adequados; 

10.Usar de postura e comportamento condignos no relacionamento 
com qualquer membro da comunidade; 

11.Manter a ordem na entrada e saída dos alunos e zelar pela 
conservação e asseio de instalações e equipamentos; 

12.Comunicar ao Coordenador de Escola/ Director as situações de 
salas não razoavelmente arrumadas ou limpas, bem como os 
casos de materiais  e equipamentos danificados; 

13.Actualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos e competências 
numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional; 

14.Co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das 
instalações e equipamentos e propor medidas de melhoria e 
conservação; 

15.Participar de forma empenhada nas várias modalidades de 
formação que frequente e usar as competências adquiridas na 
sua prática profissional ; 

16.Nunca invocar o desconhecimento da lei; 
17.Cumprir integralmente o tempo de duração da aula; 
18.Levar consigo para a sala de aula, a chave e o livro de ponto, 

logo após o toque de entrada; 
19.Requisitar o material audiovisual e informático, em impresso 

próprio, com a devida antecedência, junto do funcionário 
responsável pelo sector e entregar o material susceptível de ser 
requisitado para casa, dentro dos prazos previstos no presente 
Regulamento Interno; 

20.Entregar na reprografia, com pelo menos 24 horas de 
antecedência, o material que pretende copiado; 

21.Respeitar os horários de funcionamento dos vários serviços da 
escola; 

22.Nunca entrar em conflito público com qualquer membro da 
comunidade escolar, devendo ser apresentados por escrito, no 
órgão em que se insere, ou na Direcção, as sugestões ou reparos 
que lhe mereçam  qualquer posição; 

23.Não dispensar os alunos das aulas, a menos que tal lhe seja 
solicitado formalmente, por meio adequado; 

24.Não permitir aos alunos o manuseamento do livro de ponto; 
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25.Ao utilizar materiais didácticos ou de apoio às aulas, 
pertencentes à escola, deve repô-los nos locais a eles destinados. 

26.Evitar usar telemóveis, ou outros equipamentos tecnológicos não 
necessários à aula, no decurso das actividades lectivas; !

Artigo 36º 
(Dever de assiduidade) 

1. O professor deve ser pontual e assíduo; 
2. A ausência do docente à totalidade ou a parte do tempo útil de 

uma aula de noventa minutos de duração é obrigatoriamente 
registada como falta a dois tempos lectivos.  

3. Em casos excepcionais, o órgão de gestão pode decidir a 
marcação de falta apenas a um tempo. 

4. As faltas por conta do período de férias: um dia útil por mês, por 
conta do período de férias, até ao limite de cinco dias por ano; 
Período probatório – nas férias do próprio ano. Deve solicitar com 
a antecedência mínima de três dias úteis autorização escrita ao 
órgão de direcção. Se tal não for comprovadamente possível, no 
próprio dia, por participação oral, que deve ser reduzida a escrito 
no dia em que o docente regresse ao serviço. 

5. As faltas a tempos lectivos por conta do período de férias são 
computadas nos termos previstos do nº5 do art.º 94 do Estatuto da 
Carreira Docente, até ao limite de quatro tempos, a partir do qual 
são consideradas faltas a um dia. Considera-se um tempo: 
a)pré-escolar e primeiro ciclo – uma hora  
b)segundo e terceiro ciclos – quarenta e cinco minutos.  

6. Um dia de falta é igual à ausência a um número de horas igual ao 
quociente da divisão por cinco do número de horas de serviço 
docente que deve ser obrigatoriamente registado no horário 
semanal do docente.  

7. Um dia de falta – ausência a serviço de exame; ausência a 
reuniões que visem a avaliação sumativa dos alunos. 

8. A ausência a outras reuniões de natureza pedagógica 
convocadas nos termos da lei, é considerada falta a dois tempos 
lectivos.  

9. As faltas a serviço de exame, bem como a reuniões que visem a 
avaliação sumativa de alunos, apenas podem ser justificadas por 
casamento, maternidade e paternidade, nascimento, 
falecimento de familiar, doença, doença prolongada, acidente 
em serviço, isolamento profiláctico e cumprimento de obrigações 
legais.  

10.A falta  ao  serviço   lectivo que  dependa  de  autorização, 
apenas pode ser permitida quando o docente tenha apresentado 
à Direcção  o plano de aula a que pretende faltar.  

11.Sempre que um professor souber que vai faltar, deve informar a 
Direcção, por escrito, com três dias de antecedência. 
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12.Em caso de falta por motivo imprevisto, deve ser  avisado de 
imediato e oralmente  a direcção. Quando se apresentar ao 
serviço, deverá passar a escrito essa informação.  

13.Em todos os casos, o professor deverá preencher sempre a 
justificação de falta,  em impresso próprio, e entregá-lo na 
secretaria da escola.                              !

Artigo37º 
(Acumulação de cargos) 

 Sempre que possível, não deverá haver lugar à acumulação de 
cargos. Contudo, em situações excepcionais e para conveniência de 
serviço, tal poderá ocorrer. !

Artigo 38º 
(Permutas e Reposição) 

1. Nos 2º e 3º ciclos são autorizadas as permutas no horário dos 
docentes, em situação de necessidade de ausência prevista, 
permitindo-se assim o cumprimento integral do seu horário 
semanal e das turmas.  

2. O pedido de ausência é autorizado pela direcção, sem 
marcação de falta ao docente desde que seja assegurada uma 
das seguintes situações: permuta com outro docente do conselho 
de turma ou permuta com outro docente do mesmo grupo de 
recrutamento.  

3. Os professores que pretendam efectuar permutas, solicitam 
autorização à direcção, com três a cinco dias de antecedência, 
sempre que possível. 

4. A reposição de aulas também será possível com autorização 
prévia do director e dos encarregados de educação, e em 
horário a combinar com os alunos. !!!!!

Artigo 39º 
(Aulas de acompanhamento/substituição) 

1. O docente que souber antecipadamente que vai faltar, terá que 
deixar obrigatoriamente um Plano de Aula na direcção e o 
material  para ser utilizado pelo docente que irá acompanhar a 
turma. No primeiro ciclo, o plano de aula e o material a utilizar 
serão deixados ao coordenador do estabelecimento;    

2. As várias áreas disciplinares devem organizar um conjunto de 
materiais que considerem adequados para a ocupação dos 
alunos na ausência imprevista do professor;  

3. No caso de ausência imprevista é marcada falta ao docente da 
turma. A turma será acompanhada por outro docente, de 
acordo com a disponibilidade da escola; 
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4. A ocupação dos alunos nesta situação será da responsabilidade 
do professor destacado para este serviço;  

5. Os professores destacados para este serviço deverão estar 
obrigatoriamente à hora do início da aula na sala de professores 
e aguardam que lhes seja distribuído serviço;  

6. O serviço de ocupação dos alunos será distribuído aos docentes 
por rotatividade (no mesmo tempo lectivo);  

7. Os alunos terão que aguardar à entrada do pavilhão onde teriam 
aula pelo professor que os irá acompanhar;  

8. O sumário será registado no livro de ponto da turma bem como as 
faltas dos alunos. A aula é numerada, mas o professor titular da 
turma terá falta. Os alunos deverão registar o sumário no caderno 
diário;  

9. É obrigatória a frequência das actividades organizadas pela 
escola para assegurar o acompanhamento dos alunos, sendo a 
ausência do aluno a tais actividades considerada falta à 
disciplina marcada no horário; 

10.No pré-escolar e primeiro ciclo, sempre que o educador/ 
professor faltar, os alunos serão distribuídos pelas outras salas/
turmas em funcionamento, desde que os recursos existentes sejam 
suficientes para assegurar o bom funcionamento das actividades 
lectivas. Onde não houver espaço para uma distribuição dos 
alunos, estes ficam ao cuidado  do assistente operacional, sob a 
supervisão do(s) professor(s) em exercícios de funções nesse 
estabelecimento ou pelos docentes sem componente lectiva e 
por último pelos docentes dos apoios educativos, usando-se o 
critério de rotatividade; 

11.No pré-escolar, nos estabelecimentos em que haja mais do que 
um grupo, as crianças permanecerão com a assistente 
operacional, sob a supervisão de um educador, em exercício de 
funções nesse estabelecimento. Nos estabelecimentos de lugar 
único, a substituição será efectuada pelos educadores sem 
componente lectiva ou pelos docentes dos Apoios Educativos em 
exercício de funções no agrupamento, sendo usado o critério da 
rotatividade. !

Artigo 40º 
(Avaliação de desempenho – de acordo com a legislação em vigor) !

1. O processo de avaliação do Pessoal Docente terá a 
calendarização aprovada em conselho pedagógico e divulgada 
a todo o pessoal docente. !

2 -A Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho 
2.1 - A Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho 
(CCAD) é um órgão consultivo e de apoio ao processo de avaliação 
do desempenho do pessoal docente do Agrupamento, nos termos do 
artigo 43.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de infância e dos 
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Professores dos Ensinos Básico e Secundário, tal como é estabelecido 
pelo Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro, republicado no anexo I 
ao Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de Setembro.  
2.2 -Composição  
- A Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho é 
constituída pelo Director do Agrupamento e Presidente do Conselho 
Pedagógico, que coordena, e por quatro outros membros do mesmo 
conselho, por este designados. 
2.3 -Competências  
Compete à Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho, 
nos termos da actual legislação:  
a) Garantir o rigor do sistema de avaliação, designadamente através 
da emissão de directivas para a sua aplicação, considerando os 
objectivos fixados e resultados a atingir pelo Agrupamento, no âmbito 
do Projecto educativo e do Plano Anual de Actividades;  
b) Validar as avaliações de Excelente, Muito Bom e Insuficiente;  
c) Proceder à avaliação do desempenho nos casos de ausência de 
avaliador;  
d) Propor as medidas de acompanhamento e correcção do 
desempenho insuficiente;  
e) Emitir parecer vinculativo sobre as reclamações do avaliado.  
f) Garantir outros procedimentos decorrentes de legislação sobre a 
avaliação do desempenho. !!

Artigo 41º 
(Director de instalações) 

O Director de Instalações é um docente responsável pela 
inventariação, organização, manutenção e disponibilização de 
materiais pedagógicos ao dispor do corpo docente. 
O órgão de gestão designa/nomeia quem deve assumir a direcção de 
instalações. O seu mandato tem a duração de 1 ano lectivo. 
No pré-escolar e no 1º ciclo é o coordenador de estabelecimento que 
assume essas funções. !!!

Artigo 42º 
(Competências do Director de Instalações) 

São competências do director de instalações: 
1. Seguir as orientações da legislação em vigor; 
2. Organizar o inventário do material existente nas instalações, 

utilizando os meios informáticos apropriados, a apresentar ao 
Órgão de Gestão no final de cada ano lectivo; 

3. Planificar o modo de utilização das instalações e propor a 
aquisição de novo material/equipamento, ouvidos os professores 
de cada sector; 
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4. Responsabilizar cada utilizador pela devolução do material nas 
mesmas condições em que lhe foi entregue; 

5. Comentar/trocar impressões com o órgão de gestão sobre a 
qualidade do material e equipamento existentes e / ou a adquirir; 

6. Elaborar relatório, a apresentar no final de cada ano lectivo, ao 
Conselho Pedagógico. !!

SECÇÃO IV– PESSOAL NÃO DOCENTE ! !
Artigo 43º 

(Direitos gerais) 
1. Ser respeitado por todos os elementos da comunidade escolar; 
2. Manifestar a sua opinião, sempre que for oportuno ou quando 

solicitado; 
3. Ser informado de toda a legislação que lhe diga respeito; 
4. Ser prontamente assistido em caso de acidente ou doença 

súbita; 
5. Ser informado da sua classificação de serviço; 
6. Ser informado, com antecedência e pelo meio adequado, da 

realização de reuniões sindicais; 
7. Faltar, apresentando a respectiva justificação, de acordo com a 

legislação em vigor; 
8. Participar nas actividades não lectivas da escola; 
9. Recorrer à Direcção da escola sempre que se sinta lesado na sua 

dignidade e direitos; 
10.Ter uma sala própria; 
11.Participar, através dos seus representantes, no processo de 

elaboração do Regulamento Interno e do Projecto Educativo e 
acompanhar os seus respectivos desenvolvimentos; 

12.Participar em acções de formação de valorização profissional, 
de acordo com a legislação em vigor; 

13.Receber o talão de recibo dos valores salariais que lhe são 
atribuídos; 

14.Ser recebido em privado pelo órgão máximo da escola, desde 
que o expresse com a devida antecedência; 

15.Encontrar os diversos espaços da escola em boas condições de 
higiene; 

16.Conhecer o Regulamento Interno da escola. !
Artigo 44º 

(Deveres gerais) 
1. Ser assíduo e pontual; 
2. Conhecer o Regulamento Interno da escola; 
3. Colaborar na função educativa da escola, cumprindo e fazendo 

cumprir o Regulamento Interno; 
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4. Informar o seu superior hierárquico, sempre que necessitar, por 
questões de serviço, de se ausentar das instalações escolares. !

Artigo 45º 
(Assistentes operacionais) 

Ao assistente operacional incumbe genericamente, nas áreas de apoio 
à actividade pedagógica, da acção social escolar e de apoio geral, 
uma estreita colaboração no domínio do processo educativo dos 
discentes, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo 
estabelecimento de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve 
ser efectuado. !

Artigo 46º 
(Competências) 

1. Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos 
entre e durante as actividades lectivas, zelando para que as 
instalações escolares sejam mantidas nas normas de compostura, 
limpeza e silêncio, em respeito permanente pelo trabalho 
educativo em curso; 

2. Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do 
material didáctico, comunicando estragos e extravios; 

3. Registar as faltas dos professores; 
4. L impar e ar rumar as ins ta lações da esco la da sua 

responsabilidade, zelando pela sua conservação e manutenção; 
5. Assegurar o funcionamento dos serviços que lhe estão afectos; 
6. Prestar informações na portaria, encaminhar pessoas, proceder à 

abertura e encerramento das portas de acesso às instalações; 
7. Controlar e identificar entradas e saídas de pessoal estranho, bem 

como entradas e saídas de alunos, fazendo cumprir o 
Regulamento Interno; 

8. Abrir e fechar portas, portões e janelas, ligar e desligar o quadro 
de electricidade e entregar e receber chaves do chaveiro a seu 
cargo; 

9. Comunicar aos seus superiores todas as situações irregulares que 
sejam do seu conhecimento; 

10.Acompanhar os alunos durante os intervalos e ao hospital, em 
caso de acidente escolar. !!

Artigo 47º 
(Chefe de Serviço de Administração Escolar) 

Ao chefe de serv iço de administ ração escolar compete 
genericamente dirigir os serviços administrativos do agrupamento, 
tanto na área de alunos, como de pessoal, contabilidade, 
venc imentos , expediente gera l e acção soc ia l esco lar, 
nomeadamente: 

1. Orientar e coordenar as actividades dos serviços administrativos; 
2. Exercer o cargo de secretário do Conselho Administrativo; 
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3. Orientar e controlar a elaboração dos vários documentos 
passados pelos serviços administrativos e proceder à sua 
assinatura; 

4. Organizar e submeter à aprovação da Direcção a distribuição 
dos serviços, de acordo com a natureza, categorias e aptidões e, 
sempre que o julgue conveniente, proceder às necessárias 
redistribuições; 

5. Assinar o expediente corrente, bem como o que respeita a 
assuntos já submetidos a despacho da Direcção; 

6. Preparar e submeter a despacho da Direcção todos os assuntos 
da sua competência; 

7. Providenciar para que todos os serviços inerentes ao 
funcionamento das aulas, recursos e exames, dependentes dos 
serviços administrativos, estejam em ordem, nos prazos 
estabelecidos; 

8. Proceder à leitura do Diário da República, tomando as 
providências necessárias para que da legislação de interesse 
para o estabelecimento seja dado conhecimento à Direcção; 

9. Verificar as propostas e processos de nomeação de pessoal; 
10.Apreciar e despachar os pedidos de justificação de faltas do 

pessoal administrativo; 
11.Preparar os documentos para análise e posterior deliberação da 

Direcção; 
12.Dar cumprimento às deliberações da Direcção que digam 

respeito aos serviços administrativos; 
13.Assinar as requisições de pessoal e material a adquirir, quando 

devidamente autorizadas, e controlar os consumos de material 
ao dispor dos serviços administrativos; 

14.Assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar 
todas as folhas dos livros utilizados nos serviços administrativos; 

15.Ter sob a sua guarda o selo branco do estabelecimento de 
ensino; 

16.Levantar autos de notícia ao pessoal administrativo, relativos a 
infracções disciplinares verificadas; 

17.Apreciar qualquer assunto respeitante ao serviço administrativo, 
decidindo sobre os que forem da sua competência e expondo à 
Direcção os que o ultrapassem; 

18.Colaborar na elaboração de balancetes a apresentar nas 
reuniões do Conselho Administrativo; 

19.Elaborar os projectos de orçamento para serem analisados e 
aprovados pelo Conselho Administrativo; 

20.Elaborar as contas de gerência, para análise e aprovação pelo  
Conselho Administrativo.  !

Artigo 48º 
(Assistentes Técnicos) 

Aos assistentes técnicos compete: 
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1. Afixar toda a legislação considerada importante para a 
comunidade escolar; 

2. Atender com dignidade e respeito alunos, professores, assistentes 
operacionais, pais e encarregados de educação e público em 
geral, dando a conhecer a existência do livro de reclamações; 

3. Receber a correspondência, fazê-la chegar ao Director, dar 
entrada da mesma depois de proferido o respectivo despacho e 
arquivá-la em local adequado à sua classificação; 

4. Informar a comunidade escolar sobre assuntos que lhe digam 
respeito, nomeadamente férias, tempo de serviço, vencimentos e 
outros; 

5. Elaborar e arquivar todos os documentos relativos aos processos 
dos alunos; 

6. Enviar para as respectivas escolas os talões de vencimento dos 
professores  que se encontram destacados, de acordo com as 
directrizes emanadas da Direcção; 

7. Enviar todo o expediente que lhe seja entregue, relacionado com 
assuntos de escola; 

8. Zelar e manter actualizados os arquivos respeitantes aos 
elementos de toda a comunidade escolar; 

9. Guardar sigilo sobre assuntos de carácter confidencial; 
10.Informar os seus superiores de todas as situações de carácter 

irregular, que sejam do seu conhecimento. !
Artigo 49º 

(Tesoureiro) 
Para além de outras tarefas que lhe possam ser distribuídas nos termos 
legais, compete predominantemente ao tesoureiro: 

1. Arrecadar todas as importâncias legalmente cobradas no 
estabelecimento de ensino, mediante guias ou documentos 
passados pelas entidades competentes; 

2. Proceder ao depósito das importâncias autorizadas, respeitantes 
às aquisições de fundos e cobradas directamente pelo 
estabelecimento de ensino; 

3. Entregar na Caixa Geral de Depósitos ou na Repartição de 
Finanças, nos prazos regulamentares, as importâncias das guias 
de operações de tesouraria; 

4. Emitir cheques para pagamento das despesas com pessoal, 
devidamente autorizadas, ou depositar nas respectivas contas as 
importâncias devidas, depois de corroborado pelo Conselho 
Administrativo; 

5. Efectuar os pagamentos de acidentes cobertos pelo seguro 
escolar ou de acidentes em serviço, depois de aprovados pelo 
Conselho Administrativo; 

6. Proceder ao pagamento de despesas de funcionamento, 
devidamente autorizadas, emitindo os cheques necessários; 

7. Escriturar a folha de cofre e controlar as contas de depósito; 
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8. Executar tudo o mais que lhe seja determinado pelo chefe de 
serviços de administração escolar. !

Artigo 50º 
(Assistente operacional com funções de Coordenação) 

Compete genericamente a este elemento, coordenar e supervisionar 
as tarefas do pessoal que está sob a sua dependência hierárquica, 
nomeadamente: 

1. Orientar os trabalhos dos assistentes operacionais; 
2. Colaborar com a Direcção na elaboração da distribuição de 

serviço por aquele pessoal; 
3. Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo; 
4. Elaborar o plano de férias, a submeter à aprovação da Direcção; 
5. Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço 

prestado, propondo soluções; 
6. Comunicar infracções disciplinares do pessoal a seu cargo; 
7. Requisitar e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e 

de uso corrente nas aulas; 
8. Comunicar à Direcção estragos ou extravios de materiais ou 

equipamentos; 
9. Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, 

horários, etc; 
10.Levantar autos de notícia aos assistentes operacionais relativos a 

infracções disciplinares verificadas; 
11.Participar nas reuniões do Conselho Pedagógico sempre que a 

sua presença seja considerada relevante pela Direcção; 
12.Registar as faltas dos assistentes operacionais e entregar relação 

à coordenadora dos técnicos administrativos. !
Artigo 51º 

(Assistente Operacional  de Manutenção) 
O assistente operacional de manutenção tem como competências 
genéricas : 

1. Assegurar a conservação das instalações, equipamento e 
mobiliário, executando pequenas obras de reparação; 

2. Zelar pela conservação das máquinas e ferramentas que utiliza; 
3. Comunicar estragos ou extravios de materiais e equipamentos e, 

ainda, necessidades de reposições de existências; 
4. Manter o local de trabalho e áreas envolventes directas em 

ambiente limpo. !!
SECÇÃO V - PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO !!

Artigo 52º 
(Encarregados de Educação) 
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1. Os pais e encarregados de educação são parceiros privilegiados 
na educação do aluno, competindo-lhes proporcionar todas as 
condições possíveis a um bom desenvolvimento de estudos, 
nomeadamente no que diz respeito a espaço físico, ambiental e 
temporal, bem como proporcionar apoios e vivências educativas 
relevantes para a educação dos seus educandos; 

2. Enquanto modelo comportamental para o aluno, devem os pais e 
encarregados de educação pautar-se por normas de conduta de 
correcção cívica no seu relacionamento com os outros e o meio 
ambiente; 

3. O direito e o dever de educação dos filhos compreende a 
capacidade de intervenção dos pais no exercício dos direitos e a 
responsabilidade no cumprimento dos deveres dos seus 
educandos na escola e para com a comunidade educativa; 

!
Artigo 53º 
(Direitos) 

1. Eleger e serem eleitos como Representantes dos Encarregados de 
Educação da Turma/Grupo; 

2. Utilizar a caderneta do aluno como veículo de comunicação 
entre a família e a escola (Director de turma/ Professor Titular de 
Turma/Grupo/ e outros professores); 

3. Ser recebido pelo Director de Turma/Professor Titular de Turma/
Grupo e/ou Psicólogo Escolar, dentro dos respectivos horários de 
atendimento previamente fixados, sempre que achar oportuno; 

4. Contactar à  Direcção, após marcação prévia, quando 
considerar necessário; 

5. Ser informado da decisão de aplicação de pena disciplinar. 
6. Solicitar a revisão dos resultados da avaliação do seu educando. !

Artigo 54º 
(Deveres) 

1. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento e o 
Estatuto do Aluno. 

2. Assegurar o cumprimento do dever de frequência por parte do seu 
educando; 

3. Justificar as faltas de presença do seu educando na caderneta e 
dentro do prazo estabelecido;  

4. Verificar e assinar os testes, a caderneta escolar e outras comunicações;  
5. Comparecer na escola, por sua iniciativa ou quando para tal for 

solicitado, conversando sobre aspectos referentes aos seus 
educandos, conducentes a melhorar a sua integração e 
promover o seu sucesso educativo; 

6. Sempre que possível, disponibilizar o seu endereço electrónico ao 
director de turma a fim de, por este meio, ser informado de forma 
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mais imediata de assuntos referentes ao seu educando,  
subscrevendo, para tal, documento próprio concordando com a 
utilização deste meio de informação; 

7. Participar na vida escolar e nas actividades educativas programadas 
pelo Agrupamento 

8. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no 
desenvolvimento de uma cultura de cidadania, nomeadamente 
através da promoção de regras; 

9. Colaborar com os professores no âmbito do processo ensino-
aprendizagem dos seus educandos, na adopção de estratégias 
de acompanhamento, co-responsabilizando-se na aplicação de 
medidas de apoio, nomeadamente na execução das tarefas 
escolares; 

10. Contactar o Director de Turma/Professor Titular de Turma/Grupo e/ou o 
Psicólogo Escolar, dentro dos respectivos horários de atendimento, 
sempre que surja algum problema familiar ou escolar que possa afectar 
o aproveitamento e o comportamento do seu educando;  

11.Colaborar com o Director de Turma/Professor Titular de Turma/Grupo no 
diagnóstico de todas as situações que contribuam para o insucesso no 
processo de ensino - aprendizagem; 

12.Cooperar com a escola, individualmente, ou através dos seus 
representantes; 

13.Participar na vida escolar e nas actividades educativas programadas 
pela escola; 

14.Aceitar e cumprir com empenho e sentido de responsabilidade os 
cargos para que for eleito ou designado, nomeadamente o de 
Representante dos Encarregados de Educação da Turma;  

15.Emitir parecer sobre a conduta do aluno, quando sujeito a 
procedimento disciplinar, articulando a sua actuação com os 
professores da turma na eventual aplicação de medidas 
educativas disciplinares; 

16.Emitir parecer sobre uma segunda retenção do seu educando, no 
mesmo ciclo; 

17. Subscrever anualmente  termo de conhecimento e compromisso 
de cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento e do 
Estatuto do Aluno. 

Artigo 55º 
(Representante dos Encarregados de Educação da Turma) 

1. O Representante dos Encarregados de Educação da Turma é eleito de 
entre os Pais Encarregados de Educação de todos os alunos da turma, 
em reunião convocada para o efeito.  

2. São competências do Representante dos Encarregados de Educação 
da Turma:  
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a) Representar os Pais e Encarregados de Educação de todos os 
alunos da turma no Conselho de Turma a que tenha direito de 
representação;; 

b) Colaborar com o Director de Turma/Professor Titular de Turma /
Grupo para que o processo de aprendizagem dos alunos da turma 
decorra com normalidade; 

c) Zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento.   
3. Em caso de impedimento, o representante será substituído nas suas 

funções pelo elemento seguinte da lista.  !
Artigo 56º 

(Direitos e deveres) 
1. Para além dos direitos gerais dos Encarregados de Educação 

consagrados neste Regulamento Interno, são direitos específicos 
do Representante dos Encarregados de Educação da Turma:   
a) Reunir com o Director de Turma/Professor Titular de Turma/

Grupo sempre que considerar oportuno e em horário 
previamente fixado;  

b) Receber do Director de Turma/Professor Titular de Turma/Grupo 
toda a documentação e informação que considerar 
necessária às suas funções;  

c) Ser consultado da definição dos períodos em que vai 
participar na vida do agrupamento;  

d) Ser informado pelo Director da Turma/Professor Titular de 
Turma/Grupo de todas as situações que possam prejudicar o 
processo de aprendizagem dos alunos da turma;  

e) Ser apoiado pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação no exercício das suas funções;  

2. São ainda deveres específ icos do Representante dos 
Encarregados de Educação da Turma:   
a) Cumprir com empenho e sentido de responsabilidade as suas 

funções;  
b) Colaborar com os outros Representantes dos Encarregados de 

Educação e com a Associação de Pais do Agrupamento.  !
Artigo 57º 
(Eleição) 

1. A Assembleia Eleitoral para eleição do Representante dos 
Encarregados de Educação da Turma, constituída pelos Pais e 
Encarregados de Educação de todos os alunos da turma, deve 
ser convocada para o efeito pelo respectivo Director de Turma/ 
Professor Titular de Turma/Grupo até 30 dias de calendário, após o 
início das actividades lectivas.  

2. Considera-se eleito Representante dos Encarregados de 
Educação da Turma, o Encarregado de Educação que obtiver 
maior número de votos expressos no escrutínio. Em caso de 
empate proceder-se-á imediatamente a um novo escrutínio, para 
a citada eleição, entre os dois ou mais Encarregados de 
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Educação com o mesmo número de votos, e tantas vezes 
quantas as necessárias até encontrar o Representante dos 
Encarregados de Educação da Turma.  !

Artigo 58º 
(Mandato) 

1. Tem a duração de um ano lectivo.  !!!
SUBSECÇÃO I - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

  !
Artigo 59º 

(Definição, objecto e âmbito) 
As Associações  de Pais e Encarregados de Educação são formas 
organizadas de participação dos pais e encarregados de educação, 
no sistema educativo. 

1. Visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados, 
em tudo quanto respeite à educação dos seus filhos e educandos 
através da colaboração: 
a) Em iniciativas que visem a promoção da melhoria da 

qualidade e da humanização dos espaços escolares;  
b) Em acções motivadoras de aprendizagens e da assiduidade 

dos alunos;  
c) Em projectos de desenvolvimento socioeconómico do 

agrupamento.  
2. Participam nos seguintes órgãos: 

a) Conselho Pedagógico; 
b) Conselho de turma de natureza disciplinar. 
c) Conselho geral !

Nota: Nas reuniões de Conselho Pedagógico em que sejam tratados 
assuntos que envolvam sigilo, designadamente sobre matérias de prova 
de exame ou de avaliação, apenas participam os membros docentes. !

Artigo 60º 
(Direitos) 

1. Intervir na vida escolar integrando na escola os órgãos previstos na 
lei; 

2. Pronunciar-se sobre a política educativa;  
3. Acompanhar e participar na actividade dos órgãos pedagógicos, 

nos termos da lei;  
4. Intervir na organização de actividades de complemento curricular, 

de desporto escolar e de ligação escola - meio;  
5. Reunir com a Direcção;  
6. Ser consultado para definição dos períodos em que os seus 

representantes participam na vida do agrupamento;  
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7. Beneficiar do apoio documental a facultar pela escola ou pelos 
serviços competentes do Ministério da Educação;  

8. A cedência de instalações para reuniões dos órgãos da 
Associação de Pais, por parte da Direcção, desde que solicitadas 
com a antecedência mínima de dois dias úteis;  

9. Designar os seus representantes para os órgãos previstos na lei;  
10.Ver credenciado pela Direcção um documento de identificação 

de membros dos órgãos sociais da Associação;  
11.Ter acesso a todas as instalações e serviços do agrupamento, 

após solicitação à Direcção;  
12.Receber apoio da Direcção para efeitos de inscrição de 

associados durante o período de matrículas, e para distribuição 
das convocatórias para as reuniões dos seus associados;  

13.Atribuição de instalações adequadas para as actividades da 
associação, incluindo um gabinete com carácter permanente, de 
acordo com as possibilidades de cada uma das escolas do 
agrupamento;  

14.Dispor de um expositor para publicitação de informação 
relacionada com a actividade da associação. 

15.Colaborar em acções motivadoras de aprendizagens e da 
assiduidade dos alunos. 

  
Artigo 61º 
(Deveres) 

1. Defender e promover os interesses dos seus associados em tudo 
quanto respeita educação e ensino dos seus filhos e educandos;  

2. Promover debates com os encarregados de educação sobre as 
atitudes e os apoios mais necessários a ter em conta no 
acompanhamento dos seus educandos;  

3. Colaborar em iniciativas que visem a promoção da melhoria da 
qualidade e da humanização dos espaços escolares;  

4. Contribuir para o lançamento de projectos de desenvolvimento 
sócio-económico do agrupamento;  

5. Fazer-se representar e participar nas reuniões dos órgãos do 
Agrupamento para que forem convocados;  

6. Solicitar à Direcção com antecedência mínima de cinco dias, a 
distribuição de convocatória ou outra documentação aos seus 
associados e/ou outros membros da comunidade educativa do 
agrupamento. !!

IV- ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO !!
Artigo 62º 
(Órgãos) 
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Nos termos do D.L. 75/98 de 22 de Abril de 2008 os órgãos de 
administração e gestão do agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde 
em Peniche são os seguintes : 

1. Conselho Geral 
2. Director 
3. Conselho Pedagógico 
4. Conselho Administrativo !!!!!

SECÇÃO I -  CONSELHO GERAL  !!
Artigo 63º 

(Definição) 
O Conselho Geral é o órgão de participação e representação da 
Comunidade Educativa, responsável pela definição das linhas 
orientadoras da actividade do agrupamento, com respeito pelos 
princípios consagrados na Constituição da República e na Lei de Bases 
do sistema Educativo. !

Artigo 64º 
(Composição) 

1. O Conselho Geral é composto por vinte e um elementos 
distribuídos do seguinte modo: 
a) Sete elementos do pessoal docente ( onde estarão 

representados os três níveis de ensino); 
b) Dois elementos de pessoal não docente; 
c) Seis elementos representantes dos pais e encarregados de 

educação; 
d) Três representantes do município; 
e) Três representantes da comunidade local. 

2. O Director  participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a 
voto. !

Artigo 65º 
(Designação dos Representantes) 

1. Os representantes do pessoal docente e não docente no 
Conselho Geral são eleitos por distintos corpos eleitorais, 
constituídos, respectivamente, pelo pessoal docente e pelo 
pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são 
designados, por regime de voluntariado, em Assembleia Geral, 
pelas respectivas organizações representativas. 

3. Se não existirem organizações representativas referidas na parte 
final do número anterior ( Associações de Pais e Encarregados de 

Página !  de !48 119



Educação) são designados, por regime de voluntariado, em 
reunião realizada com todos os representantes de  encarregados 
de educação das várias turmas de todos os níveis de ensino. 

4. Salvo em casos devidamente fundamentados e mediante 
parecer favorável do Conselho Geral, não pode verificar-se o 
desempenho simultâneo de mais de um cargo ou função a que 
se refere o presente diploma, sempre que daí resulte a 
designação da mesma pessoa em mais de um órgão de 
administração e gestão. 

5. Os representantes da autarquia local são designados pela 
câmara municipal, podendo esta delegar tal competência. !!

Artigo 66º 
(competências) 

1. Nos termos do disposto no D.L. 75/08 de 22/04 são competências 
do Conselho Geral : 
a) Eleger o respectivo presidente, de entre os seus membros; 
b) Eleger o director; 
c) Aprovar o projecto educativo e acompanhar e avaliar a sua 

execução; 
d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento; 
e) Aprovar os planos anual e plurianual de actividades; 
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de 

execução do plano anual de actividades; 
g) Aprovar as propostas  de contratos de autonomia; 
h) Definir as linhas orientadoras para elaboração do orçamento; 
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, 

pelo director, das actividades no domínio da acção social 
escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 
m)Acompanhar a acção dos demais órgãos de administração e 

gestão; 
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 
o) Definir os critérios para a participação da escola em 

actividades pedagógicas, cientificas, culturais e desportivas; 
2.O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros 

do Conselho Geral em efectividade de funções. 
3.No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a 

faculdade de requerer aos restantes órgãos as informações 
necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a 
avaliação do funcionamento da escola e de lhes dirigir 
recomendações, com vista ao desenvolvimento do projecto 
educativo e ao cumprimento do plano anual de actividades. 

4.O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão 
permanente, na qual pode delegar as competências de 
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acompanhamento da actividade da escola entre as suas 
reuniões ordinárias. 

5.A comissão permanente constitui-se como uma fracção do 
Conselho Geral, respeitada a proporcionalidade dos corpos que 
nele têm representação. !!

Artigo 67º 
(Funcionamento) 

O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre, e 
extraordinariamente sempre que seja convocada pelo respectivo 
presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 
membros em efectividade de funções ou por solicitação do Director. !!

Artigo  68º 
(Do processo eleitoral) 

1. O processo eleitoral para o Conselho Geral realiza-se por sufrágio, 
secreto e presencial. 

2. O presidente do  Conselho Geral, nos trinta dias anteriores ao 
termo do respectivo mandato, convoca as assembleias gerais 
eleitorais para a designação do pessoal docente e não docente 
para aquele órgão de administração e gestão. 

3. As convocatórias mencionam as normas práticas do processo 
eleitoral, locais de afixação das listas de candidatos, hora e local 
do escrutínio, e são afixadas nos lugares habituais. 

4. O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem, 
previamente à data da realização das assembleias gerais 
eleitorais, para decidir a composição das respectivas  mesas 
eleitorais, as quais serão constituídas por um presidente e dois 
secretários eleitos individualmente. 

5. As urnas mantêm-se abertas durante oito horas, a menos que 
antes tenham votado todos os eleitores inscritos nos cadernos 
eleitorais. A abertura das urnas é efectuada perante a respectiva 
assembleia eleitoral, lavrando-se acta, a qual será assinada pelos 
componentes da mesa e pelos restantes membros da Assembleia 
que o desejarem. 

6. Na aplicação do método de HONDT, caso reste um mandato 
para distribuir e os termos seguintes da série forem iguais e de 
listas diferentes, o mandato cabe à lista que tiver menor número 
de votos. 

7. A falta de lista ao Conselho Geral deverá ser comunicada à 
DRELVT pelo presidente do Conselho Geral. !

Artigo 69º 
(Listas) 

1. Os representantes do pessoal docente e não docente 
candidatam-se à eleição, constituídos em listas separadas. 
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2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros 
efectivos, em número igual ao dos respectivos representantes no 
Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes. 

3. As listas devem ser constituídas por representantes de todos os 
níveis e ciclos de ensino. 

4. As listas serão entregues, até quinze dias antes do dia da 
assembleia eleitoral, ao presidente do Conselho Geral que 
imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais mencionados 
na convocatória daquele Conselho Geral. 

5. Cada lista poderá indicar até dois representantes para 
acompanharem todos os actos da eleição. 

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

7. Os resultados da assembleia serão transcritos na respectiva acta, 
a qual será assinada pelos membros da mesa, bem como pelos 
representantes das listas concorrentes. 

8. O resultado do processo eleitoral para o Conselho Geral produz 
efeitos após comunicação ao Director Regional. !

Artigo 70º 
(Mandato) 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de 
quatro anos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos Pais e Encarregados de 
Educação e dos alunos tem a duração de dois anos escolares. 

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

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

SECÇÃO II - DIRECTOR !!
Artigo 71º 

(Definição) 
O director é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas   
áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. !

Artigo 72º 
(Composição da Direcção) 

1. O Director toma posse perante o Conselho Geral nos trinta dias 
subsequentes à homologação dos resultados eleitorais pelo 
Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT). 
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2. O Director designa o subdirector e seus adjuntos no prazo máximo 
de trinta dias após a sua tomada de posse. 

3. O subdirector e os adjuntos do Director tomam posse nos trinta 
dias subsequentes à sua designação pelo Director. 

4. O mandato do Director tem duração de quatro anos. 
5. Até sessenta dias antes do termo do mandato do Director, o 

Conselho Geral delibera sobre a recondução do Director ou a 
abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização 
de nova eleição, nos termos do artigo 25º do Decreto-Lei nº 
75/2008 de 22 de Abril. ! !

Artigo 73º 
(Competências do Director) 

1. Representar a escola; 
2. Coordenar as actividades decorrentes das competências 

próprias da direcção executiva; 
3. Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria 

disciplinar, em relação ao pessoal docente e não docente; 
4. Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 
5. Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente; 
6. Ratificar as decisões tomadas pelos conselhos de turma; 
7. Proceder à verificação das pautas, antes de determinar a sua 

afixação, assim como dos registos das classificações e de toda a 
restante documentação relativa às reuniões de avaliação, 
assegurando-se, deste modo, do integral cumprimento das 
disposições em vigor e da observância dos critérios previamente 
definidos pelo Conselho Pedagógico. 

8. O Director pode delegar algumas das suas competências no 
subdirector e nos seus adjuntos. 

9. Nas suas faltas e impedimentos,  o Director é substituído pelo 
subdirector. !

Artigo 74º 
(Competências da Direcção) 

1. Assegurar a gestão corrente da escola; 
2. Cumprir e fazer cumprir a lei e o estipulado no presente  

Regulamento  Interno; 
3. Elaborar o seu regimento interno; 
4. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, 

financeira e patrimonial, compete à direcção executiva, em 
especial: 
a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 
b) Elaborar o projecto de orçamento; 
c) Elaborar o Plano Anual de Actividades e aprovar o respectivo 

documento final; 
d) Elaborar os relatórios periódicos e final de execução do Plano 

Anual de Actividades; 
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e) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de 
horários; 

f) Distribuir o serviço docente e não docente; 
g) Designar os directores de turma, os coordenadores de 

departamento e os delegados de disciplina; 
h) Planear e assegurar a execução das actividades no domínio 

da acção social escolar; 
i) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os 

outros recursos educativos; 
j) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou 

de associação com outras escolas e instituições de formação, 
autarquias e colectividades; 

k) Proceder à selecção e recrutamento de pessoal docente e 
não docente, salvaguardado o regime legal de concursos; 

l) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na 
lei e no regulamento interno. 

5. A Direcção deverá elaborar o respectivo regimento interno, o 
qual fixará as funções e competências a atribuir a cada um dos 
seus membros. Na sua primeira reunião ordinária serão definidas 
as funções e competências de cada um dos seus membros. !

Artigo 75º 
(Assessoria da Direcção) 

1. Para apoio à actividade do Director e mediante proposta deste, 
o Conselho Geral pode autorizar a constituição de assessorias 
técnico-pedagógicas, para as quais serão designados docentes 
em exercício de funções no agrupamento de escolas. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias 
referidas no número anterior são definidos por despacho pelo 
membro do Governo responsável pela área da Educação.  !!

SECÇÃO III –  CONSELHO PEDAGÓGICO !!
Artigo 76º 

(Definição) 
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação 
educativa do agrupamento, nomeadamente nos domínios 
pedagógico-didáctico, da orientação e acompanhamento dos alunos 
e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. !

Artigo 77º 
(Composição) 

1. A composição do Conselho Pedagógico não pode ultrapassar os 
quinze elementos, devendo observar-se os seguintes critérios 
legais:  
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a)Participação dos coordenadores dos departamentos 
curriculares; 

b)Participação das demais estruturas de coordenação  e 
supervisão pedagógica e de orientação educativa, 
assegurando uma representação pluridisciplinar e das 
diferentes ofertas formativas; 

c)Representação dos pais e encarregados de educação. 
2. A composição do Conselho Pedagógico  é a seguinte: 

a)Director; 
b)um coordenador de cada departamento curricular, num total 

de 6; 
c)um representante dos Serviços Especializados de Apoio 

Educativo; 
d)um representante dos serviços de psicologia e orientação; 
e)um coordenador de Directores de Turma; 
f) um representante  das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação dos estabelecimentos de ensino do agrupamento; 
g)um representante do pessoal não docente; 
h)um coordenador dos projectos existentes no agrupamento. 
i) um coordenador  da biblioteca escolar. 

3. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, 
designadamente sobre matéria de provas de exame ou de 
avaliação global, apenas participam os membros docentes; 

4. O representante das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação   será designado por acordo entre as  associações de 
pais existentes no agrupamento ; 

5. O representante do pessoal não docente será designado por 
eleição através de voto secreto no início do ano lectivo, em 
assembleia do pessoal não docente, a realizar para tal fim. 

6. O director é por inerência presidente do conselho pedagógico. 
7. Os representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e 

encarregados de educação no Conselho Geral não podem ser 
membros  do conselho pedagógico. !

Artigo 78º 
(Competências) 

1. Elaborar a proposta de Projecto Educativo a submeter pelo 
director ao Conselho Geral; 

2. Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno  
e dos planos anual e plurianual de actividades e emitir parecer 
sobre os respectivos projectos: 

3. Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de 
autonomia; 

4. Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do 
plano de formação e de actualização do pessoal docente e não 
docente; 
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5. Definir critérios gerais nos domínios da informação e orientação 
escolar e vocacional, do acompanhamento pedagógico e da 
avaliação de alunos; 

6. Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares 
ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como as 
respectivas estruturas programáticas; 

7. Definir princípios gerais nos domínios da articulação e 
diversificação curricular, dos apoios e complementos educativos 
e das modalidades especiais de educação escolar; 

8. Adoptar os manuais escolares, ouvidos os departamentos 
curriculares e os conselhos de docentes; 

9. 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; 

10.Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 
      11-Definir os critérios gerais a que devem obedecer: 

  - a elaboração dos horários; 
  - a constituição de turmas; 
  - o regime de funcionamento da escola; 
  - a distribuição do serviço docente e não docente. 

      12-Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e   
       não docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 

13.Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das 
suas deliberações e  recomendações; 

14.Analisar os casos de uma segunda retenção do mesmo ciclo, 
assim como as propostas de transição de alunos dentro da 
escolaridade obrigatória retidos por terem ultrapassado o limite 
legal de faltas; 

15.Solicitar a repetição de conselhos de turma sempre que tal se 
justifique; 

16.Pronunciar-se sobre a proposta de Regulamento Interno; 
17.Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do 

desempenho dos docentes; 
18.Emitir pareceres, quando solicitado, sobre qualquer matéria de 

natureza pedagógica ou disciplinar; 
19.Analisar e dar parecer sobre os pedidos de cessação de funções 

de algum dos seus membros, dos delegados de disciplina ou dos 
directores de turma; 

20.Elaborar o seu regimento interno. !!
Artigo 79º 

(Regime de funcionamento) 
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês 

e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo 
respectivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 
terço dos seus membros em efectividade de funções ou sempre 
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que um pedido de parecer da assembleia ou da direcção 
executiva o justifique; 

2. O secretário do Conselho Pedagógico é um elemento entre os 
presentes,  a quem compete elaborar a acta, de forma rotativa. !!!!!!!!

SECÇÃO IV - COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE 
EDUCAÇÃO PRÉ – ESCOLAR E DO Iº CICLO ! !

Artigo 80º 
(Coordenador) 

1. A coordenação de cada estabelecimento de educação ou de 
ens ino é assegurada por um coordenador, reunindo 
ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente 
sempre que convocadas pelo Coordenador ou a pedido de 
qualquer dos seus membros.  

2. Nas escolas que tenham menos de três docentes em exercício 
efectivo de funções, não há lugar à designação de coordenador. 

3. O coordenador é designado pelo director, de entre os 
professores/educadores de infância em exercício efectivo de 
funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-
escolar. 

4. O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração 
de quatro anos e cessa com o mandato do director. 

5. O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo 
o tempo por despacho fundamentado do director. !!

SECÇÃO V - CONSELHO ADMINISTRATIVO !!
Artigo 81º 

(Definição) 
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria 
administrativo-financeira da escola. !

Artigo 82º 
(Composição) 

 O Conselho Administrativo é composto por: 
- Director, que preside ao órgão; 
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- Sub - director ou um adjunto do director por ele designado para o 
efeito; 

- Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o 
substitua. !

Artigo 83º 
(Regime de funcionamento) 

O Conselho Administrativo reúne obrigatoriamente uma vez por mês e 
extraordinariamente sempre que se justifique e que o presidente o 
convoque, por sua iniciativa ou de qualquer um dos elementos. !!!

Artigo 84º 
(Competências) 

1. Aprovar o projecto de orçamento anual da escola, em 
conformidade com as linhas orientadoras definidas pela 
assembleia; 

2. Elaborar o relatório de contas de gerência; 
3. Autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, 

fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da 
gestão financeira da escola; 

4. Zelar pela actualização do inventário patrimonial da escola/
jardim de infância; 

5. Exercer as demais competências que lhe estão legalmente 
cometidas; 

6. Elaborar o seu regimento interno. !!
V - ESTRUTURAS DE ORGANIZAÇÃO EDUCATIVA !!

Artigo 85º 
(Definição) 

Os departamentos curriculares/Coordenações de ano são as estruturas 
que asseguram a articulação curricular, na aplicação dos planos de 
estudo definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de 
componentes curriculares por iniciativa da escola. !

Artigo 86º 
(Discriminação) 

Os departamentos curriculares são os seguintes: 
a) Educação pré-escolar; 
b) 1º ciclo do ensino básico; 
c) Línguas; 
d) Ciências Sociais e Humanas; 
e) Matemática  e Ciências Experimentais; 
f) Expressões. 

Página !  de !57 119



!!!
SECÇÃO I - COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR !!
Artigo 87º 

(Composição) 
Este departamento é composto  por todos os Educadores de Infância 
Titulares de Grupo, do Agrupamento. !!!

Artigo 88º 
(Competências do departamento da Educação Pré – Escolar) 

1. Assegurar a organização, o acompanhamento, a articulação  e a 
avaliação das actividades a desenvolver nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar; 

2. Articular as actividades curriculares entre os vários jardins de 
infância e outros níveis de ensino; 

3. Acompanhar e intervir a nível pedagógico em situações 
específicas que assim o exijam. !!

Artigo 89º 
(Regime de Funcionamento) 

1. Este departamento reúne-se ordinariamente uma vez por mês. 
2. Reúne-se extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo 

respectivo Coordenador: 
a) Por sua iniciativa, sempre que haja matéria que o justifique; 
b) A requerimento de um terço dos seus elementos; 
c) Sempre que a ordem de trabalhos não fique concluída, de 

acordo com a legislação em vigor; 
3. As reuniões de Departamento terão a duração de duas horas. 
4. Para que haja quórum numa reunião é necessários que estejam 

presentes a maioria dos seus elementos. 
5. As faltas às reuniões correspondem a dois tempos. 
6. Os docentes das Actividades de Enriquecimento Curricular fazem 

partes destas reuniões durante a primeira hora. 
7. Das reuniões serão lavradas actas, em regime de rotatividade, 

pelos seus membros, por ordem alfabética. 
8. Na última reunião do ano lectivo será efectuada a avaliação de 

todas as actividades desenvolvidas por esta estrutura. !!
SECÇÃO II – COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DO 1º CICLO !
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Artigo 90º 

(Composição) 
Fazem parte deste departamento todos os Professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, Professores do Apoio Sócio - Educativo e Professores a 
leccionarem as Actividades de Enriquecimento Curricular em exercício 
de funções neste Agrupamento. !

Artigo 91º 
(Competência do departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico) 

1. Assegurar a organização, o acompanhamento e a avaliação das 
actividades a desenvolver pelo 1º Ciclo do Ensino Básico; 

2. Articular as actividades curriculares e de enriquecimento curricular 
entre as várias escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

3. Acompanhar e intervir a nível pedagógico em situações 
específicas que assim o exijam. !

Artigo 92º 
(Regime de  funcionamento) 

1. O departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico reúne, 
ordinariamente, uma vez por mês. 

2. Extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo respectivo 
Coordenador: 
a) Por sua iniciativa, sempre que haja matéria que o justifique; 
b) A requerimento de um terço dos seus elementos; 
c) Sempre que a ordem de trabalhos não fique concluída, de 

acordo com a legislação em vigor; 
3. As reuniões de Departamento terão a duração de duas horas. 
4. Para que haja quórum numa reunião é necessários que estejam 

presentes a maioria dos seus elementos. 
5. As faltas às reuniões correspondem a dois tempos. 
6. Os docentes das Actividades de Enriquecimento Curricular fazem 

partes destas reuniões durante a primeira hora. 
7. Das reuniões serão lavradas actas, em regime de rotatividade, 

pelos seus membros, por ordem alfabética. 
8. Na última reunião do ano lectivo será efectuada a avaliação de 

todas as actividades desenvolvidas por esta estrutura. !!!
SECÇÃO III – COORDENAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES DOS 

2º E 3º CICLOS 
                                                      !

Artigo 93º 
(Composição) 

Fazem parte destes departamentos curriculares todos os professores  
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dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico em exercício de funções neste 
agrupamento. !

Artigo 94º 
(Competências dos departamentos curriculares dos 2º e 3º ciclos) 

De modo a planificar e gerir a implementação dos programas e planos 
curriculares são competências dos diferentes departamentos 
curriculares: 

1. Seleccionar modelos pedagógicos, métodos de ensino e de 
avaliação, bem como materiais de ensino/aprendizagem 
coerentes com o projecto educativo da escola e adequados à 
variedade dos interesses e capacidades dos alunos; 

2. Coordenar, acompanhar e avaliar as actividades desenvolvidas 
ao nível das turmas; 

3. Elaborar provas  de exame a cargo da escola; 
4. Apresentar propostas ao Conselho Pedagógico para o plano de 

actividades da escola; 
5. Apresentar relações de necessidades ao Director, de acordo com 

as necessidades do departamento; 
6. Acompanhar e intervir no sentido da execução do plano de 

actividades; 
7. Estimular a criação de condições que favoreçam a formação 

contínua; 
8. Promover a troca de experiências e a cooperação entre os 

professores do departamento curricular e, de forma especial, o 
apoio aos menos experientes; 

9. Identificar necessidades de formação dos docentes; 
10.Analisar e adoptar os manuais escolares; 
11.Realizar as planificações anuais e trimestrais de todas as 

disciplinas; 
12.Definir os critérios de avaliação bem como as competências 

gerais, essenciais e específicas para cada ano de escolaridade; 
13.Estabelecer as regras de funcionamento das disciplinas; 
14.Analisar os resultados da avaliação periodicamente; 
15.Definir estratégias pedagógicas adequadas às diferentes 

problemáticas para a superação de dificuldades; 
16.Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas 

específicas das disciplinas; 
17.Elaborar propostas curriculares diversificadas em função da 

especificidade dos alunos; 
18.Analisar e reflectir sobre as práticas pedagógicas e o seu 

contexto; 
19.Coordenar os procedimentos e formas de actuação nos domínios 

da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da 
avaliação de aprendizagens; 

20.Analisar e debater questões relativas à adopção de modelos 
pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação, de materiais 
de ensino – aprendizagem e manuais escolares; 
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21.Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão 
flexível do currículo e de outras medidas destinadas a melhorar as 
aprendizagens e a prevenir a exclusão; !

Artigo 95º 
(Funcionamento) 

Os departamentos  curriculares funcionam de acordo com a legislação 
em vigor.  !!!!!!!

SECÇÃO IV – COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE DEPARTAMENTO !!
Artigo 96º 

1. O coordenador de departamento será um professor do quadro de 
escola nomeado pelo director; 

2. Competências do coordenador: 
a) Convocar e presidir às reuniões do departamento curricular; 
b) Representar o respectivo departamento no Conselho 

Pedagógico e em todas as actividades que assim o exijam; 
c)  Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos 

os docentes que integram o departamento; 
d) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos 

programas de estudo, promovendo a adequação dos seus 
objectivos e conteúdos à situação concreta da escola; 

e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da 
escola, com vista ao desenvolvimento de estratégias de 
diferenciação pedagógica; 

f)  Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de 
componentes curriculares locais, e a adopção de medidas 
destinadas a melhorar a aprendizagem dos alunos; 

g) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos 
instrumentos de autonomia da escola; 

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

i) Apresentar à direcção executiva um relatório crítico, anual, do 
trabalho desenvolvido. 

j) Assegurar a ordem de trabalhos e regular a comunicação 
entre os professores; 

k) Dar conhecimento, em tempo útil, de todas as informações e 
ou documentação importante para o funcionamento eficaz 
do departamento; 
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l) Pôr à discussão e votação as propostas menos consensuais; 
m)Dar seguimento a todas as iniciativas delineadas pelo 

departamento; 
n) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os 

professores do respectivo departamento; 
o) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes 

estruturas de orientação educativa; 
p) Assegurar a participação do departamento na elaboração, 

desenvolvimento e avaliação do Projecto Educativo da Escola, 
bem como no Plano de Actividades e do Regulamento Interno; 

q) Colaborar com as estruturas de formação contínua na 
identificação de necessidades de formação dos professores do 
departamento; 

r) Promover medidas de planificação e avaliação das 
actividades do departamento;  

s) Instituir mecanismos de trabalho cooperativo entre os docentes 
que leccionam a mesma disciplina; 

t) Organizar o dossier desta estrutura. !!
SECÇÃO V - OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

                  !
COORDENAÇÃO DE ANO !!

Artigo 97º 
(Composição) 

Esta coordenação é composta por todos os Professores Titulares de 
Turma, por anos de escolaridade, de todas as escolas do 1º ciclo do 
Agrupamento. !

Artigo 98º 
 (Competências) 

Compete-lhe assegurar a organização, o acompanhamento, a 
articulação e a avaliação das actividades a desenvolver, proceder à 
elaboração das planificações anuais e trimestrais e mensais de todas as 
áreas disciplinares. !

Artigo 99º 
(Reuniões) 

Reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente 
sempre que convocadas pelo Coordenador ou a pedido de qualquer 
dos seus membros. !!

GRUPOS DISCIPLINARES !
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Artigo 100º 
(Definição) 

O grupo disciplinar é a estrutura que colabora com o departamento 
curricular, especialmente no aspecto pedagógico-didáctico. É 
constituído por todos os docentes da mesma disciplina, por ciclo. !

Artigo 101º 
(Competências) 

1. Planificar as actividades lectivas e não lectivas; 
2. Colaborar na inventariação das necessidades de equipamento e 

material didáctico; 
3. Propor a adopção de manuais escolares; 
4. Apoiar os professores em profissionalização ou com pouca 

experiência profissional. !
Artigo 102º 

(Funcionamento) 
O grupo disciplinar reúne sempre que se considere necessário. !

Artigo 103º 
(Competências do Delegado de Disciplina) 

1. Presidir às reuniões do conselho de disciplina; 
2. Orientar e coordenar a actuação pedagógica do grupo 

disciplinar; 
3. Assegurar a participação do grupo na análise e crítica da 

orientação pedagógica; 
4. Organizar o inventário de material existente nas instalações e zelar 

pela sua conservação; 
5. Planificar o modo de utilização das instalações e propor a 

aquisição de novo material e equipamento, ouvidos os professores 
do grupo. !!!

SECÇÃO VI – CONSELHOS DE TURMA !!
Artigo 104º 
(Definição) 

O conselho de turma é a estrutura de orientação educativa que 
assegura a organização, o acompanhamento e a aplicação de 
estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular 
para o contexto da turma, no sentido da promoção da melhoria das 
condições de aprendizagem e da articulação escola/família. 
Nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico é constituído pelos professores da 
turma, por um delegado dos alunos e por um representante dos Pais e 
Encarregados de Educação e pelo representante dos Serviços 
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Especializados de Apoio Educativo, sempre que se justifique. Nas 
reuniões do Conselho de Turma, quando destinadas à avaliação 
sumativa dos alunos, apenas participam os membros docentes e o 
representante dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, sempre 
que se justifique.  !

Artigo 105º 
(Constituição) 

O conselho de turma é constituído: 
1. Pelo director de turma; 
2. Por todos os restantes professores da turma; 
3. Pelo representante dos encarregados de educação da turma; 
4. Pelo docente do Gabinete de Apoio Educativo e/ou psicólogo 

dos SPO, sempre que se justifique; 
5. Pelo delegado e subdelegado de turma, nos termos da lei. !!!

Artigo 106º 
(Funcionamento) 

1. O conselho de turma reúne ordinariamente no início do ano 
lectivo, no final de cada período e sempre que um assunto de 
carácter disciplinar ou pedagógico o justifique; 

2. As decisões do conselho de turma deverão resultar do consenso 
dos professores que o integram, admitindo-se, porém, o recurso ao 
sistema de votação, tendo o director de turma, em caso de 
empate, direito a voto de qualidade; 

3. Quando o conselho de turma se reunir por questões de natureza 
disciplinar é convocado e presidido pelo Director, com a presença 
dos delegado e subdelegado de turma, do representante dos 
pais e encarregados de educação dos alunos da turma e de um 
representante da Associação de Pais; 

4. Nas reuniões referidas no ponto anterior não podem participar os 
elementos que detenham posição de interessados no 
procedimento; 

5. O Director pode solicitar a presença no conselho de turma 
disciplinar de um técnico dos serviços especializados de apoio 
educativo; 

6. Quando o conselho de turma se reunir para tratar de assuntos 
relacionados com a avaliação  dos alunos, apenas participam os 
elementos docentes; 

7. O Director pode a qualquer momento convocar conselho de 
turma extraordinário, por sua iniciativa, por proposta do director 
de turma ou por proposta de um dos elementos dos serviços 
especializados de apoio educativo; 

8. Nas reuniões referidas no ponto anterior, quando propostas pelo 
director de turma ou por elementos dos serviços especializados de 
apoio educativo, o proponente deverá indicar expressamente se 
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é ou não conveniente a presença de alunos e/ou encarregados 
de educação; 

9. O secretário do conselho de turma é nomeado pelo Director, no 
início do ano lectivo. !

Artigo 107º 
(Competências dos conselhos de turma) 

Compete ao conselho de turma: 
1. Articular as actividades dos professores da turma com as dos 

conselhos de grupo, designadamente no que se refere ao 
planeamento e coordenação de actividades interdisciplinares a 
nível de turma; 

2. Elaborar o Projecto Curricular de Turma a desenvolver pela turma, 
o qual deve integrar estratégias de diferenciação pedagógica e 
de adequação curricular para o contexto da sala de aula; 

3. Acompanhar a progressão das actividades inerentes à 
concretização dos projectos, convocando para o efeito as 
reuniões que se tornem necessárias; 

4. Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos 
alunos, garantindo o seu carácter globalizante e integrador; 

5. Apreciar e aprovar as propostas de avaliação, as informações 
justificativas das mesmas e a situação global de cada aluno, 
apresentadas por cada professor da turma, em cada momento 
de avaliação, de acordo com os critérios gerais estabelecidos em 
Conselho Pedagógico, os parâmetros de avaliação e as 
competências definidas em departamento curricular; 

6. Estabelecer critérios de actuação comuns para a turma; 
7. Detectar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras 

necessidades dos alunos, colaborando com os serviços de apoio 
existentes na escola, nomeadamente os serviços de psicologia e 
núcleo de apoio educativo; 

8. Analisar, em colaboração com o conselho de directores de turma, 
os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre 
professores e alunos da turma; 

9. Colaborar em actividades culturais, desportivas e recreativas que 
envolvam os alunos e a comunidade; 

10.Promover acções que estimulem o envolvimento dos pais e 
encarregados de educação no percurso escolar dos alunos; 

11.Analisar situações de insucesso disciplinar ocorridas com alunos da 
turma e colaborar no estabelecimento das medidas de apoio que 
julgar mais ajustadas. !!

SECÇÃO VII – DIRECTOR DE TURMA !!
Artigo 108º 
(Definição) 
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1. O director de turma é quem coordena as actividades do conselho 
de turma; 

2. Dever-se-á ter em conta a sua competência pedagógica, 
capacidade de relacionamento e o conhecimento das 
características dos alunos do agrupamento; 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e sempre que 
possível, deverá ser nomeado director de turma o professor que 
no ano anterior tenha exercido tais funções na turma a que 
pertençam os mesmos alunos. !

Artigo 109º 
(Competências) 

1. Promover junto do conselho de turma a realização de acções 
conducentes à aplicação do projecto educativo da escola, numa 
perspectiva de envolvimento dos encarregados de educação e de 
abertura à comunidade; 

2. Coordenar, em colaboração com os professores da turma, a 
adequação de actividades, conteúdos, estratégias e métodos de 
trabalho, à situação concreta do grupo e à especificidade de cada 
aluno, que conduzirão à elaboração de Projecto Curricular da 
Turma; 

3. Assegurar a adopção de estratégias coordenadas relativamente 
aos alunos da turma, bem como a criação de condições para a 
realização de actividades interdisciplinares, nomeadamente no 
âmbito do projecto de turma; 

4. Desenvolver acções que promovam e facilitem a correcta 
integração dos alunos na vida social escolar; 

5. Ident i f icar os alunos com dif iculdades que exi jam um 
acompanhamento especializado e participar na elaboração de um 
programa de apoio, no âmbito da acção social escolar, ou nos 
domínios pedagógico e/ou psicológico; 

6. Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, 
divulgando junto dos professores da turma a informação necessária 
à adequada orientação educativa dos alunos e fomentando a 
participação dos pais e encarregados de educação na 
concretização de acções para orientação e acompanhamento; 

7. Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas 
de apoio educativo adequadas; 

8. Presidir às reuniões de conselho de turma; 
9. Promover a articulação entre o trabalho do pessoal docente e dos 

técnicos dos serviços especializados de apoio educativo; 
10.Garantir o conhecimento e o acordo prévio do encarregado de 

educação para a programação individualizada do aluno e para o 
correspondente itinerário de formação recomendados; 

11.Elaborar, em caso de retenção do aluno no mesmo ano, um 
relatório que inclua uma proposta de repetição de todo o plano de 
estudos desse ano ou de cumprimento de um plano de apoio 
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específico e submetê-lo à aprovação do Conselho Pedagógico, 
através do coordenador de ciclo dos directores de turma; 

12.Promover, no início do ano lectivo, a eleição do representante dos 
pais e encarregados de educação  e a eleição do delegado e 
subdelegado de turma; 

13.Clarificar e explicar aos alunos e seus encarregados de educação 
os documentos base da autonomia da escola, o Projecto 
Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Actividades; 

14.Promover mediante a solicitação dos alunos a realização de 
reuniões de turma para apreciação de matérias relacionadas com 
o funcionamento da mesma sem prejuízo do cumprimento das 
actividades lectivas; 

15.Sempre que considere necessário, poderá solicitar a participação 
do representante dos pais e encarregados de educação dos alunos 
da turma, na reunião referida anteriormente; 

16.Informar os encarregados de educação sobre as faltas injustificadas 
dos alunos; 

17.Solicitar, junto dos encarregados de educação, o respectivo 
endereço electrónico a fim de, por este meio, poder informá-los de 
forma mais imediata sobre assuntos referentes ao seu educando, 
fazendo-os  subscrever, para tal, documento próprio concordando 
com a utilização deste meio de informação; 

18.Convocar o encarregado de educação do aluno que atinja 
metade do limite de faltas injustificadas ou sempre que o considere 
necessário; 

19.Elaborar e conservar o processo individual do aluno, facultando a 
sua consulta aos elementos envolvidos no percurso escolar do 
mesmo; 

20.Apresentar ao Director relatório crítico, anual, do trabalho 
desenvolvido. 

21.Compete-lhes  ainda: 
a) Proceder à abertura do livro de registo diário de turma; 
b) Proceder ao registo e justificação de faltas dos alunos no 

suporte informático disponibilizado para esse efeito; 
c) Verificar o registo da avaliação de final de período nos 

respectivos documentos através do programa informático 
disponibilizado para esse efeito; 

d) Proceder à recolha da avaliação intercalar; 
e) Organizar e manter organizado o dossier de turma; 
f) Proceder à recolha dos documentos para renovação da 

matrícula. !!!
SECÇÃO VIII – CONSELHO DOS DIRECTORES DE TURMA !!

Artigo 110º 
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(Definição) 
O Conselho de Directores de Turma tem por finalidade promover e 
realizar a articulação das actividades desenvolvidas pelas turmas, 
assegurando a sua coordenação pedagógica. !

Artigo 111º 
(Constituição) 

O conselho de directores de turma é composto por: 
1. Os coordenadores de directores de turma - um para o 2º e outro 

para o 3º ciclo; 
2. Todos os directores de turma.  !

Artigo 112º 
(Competências do Conselho de Directores de turma) 

Compete ao Conselho de Directores de Turma: 
1. Assegurar a articulação das actividades das turmas; 
2. Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico 

visando a formação dos professores e a realização de acções que 
estimulem a interdisciplinaridade; 

3. Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las ao 
Conselho Pedagógico, através dos seus Coordenadores; 

4. Propor e planificar formas de actuação junto dos Pais e 
Encarregados de Educação; 

5. Promover a interacção entre a Escola e a Comunidade; 
6. Articular as actividades dos projectos de turma; 
7. Planear e coordenar as actividades de avaliação intercalar, de 

avaliação sumativa de final de período, e outras que estejam ou 
venham a ser regulamentadas superiormente; 

8. Contribuir activamente para a elaboração e revisão dos 
documentos de autonomia da escola através de propostas 
concretas fundamentadas nos contactos regulares com alunos e 
encarregados de educação; 

9. Identificar necessidades de formação no âmbito da direcção de 
turma; 

10.Elaborar o respectivo regimento. !
Artigo 113º 

(Funcionamento) 
1. O conselho de directores de turma reúne ordinariamente, no início 

e no final do ano lectivo e, pelo menos, uma vez por período 
antes das avaliações. 

2. O conselho de directores de turma reúne extraordinariamente 
sempre que seja solicitado pelos respectivos Coordenadores, pelo 
órgão de gestão ou por um terço dos seus elementos. 

3. As reuniões são convocadas e  presididas pelos respectivos 
coordenadores. !!
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SECÇÃO IX – COORDENADORES DOS DIRECTORES DE TURMA !!
Artigo 114º 

(Eleição e competências) 
1. Os Coordenadores dos Directores De Turma são nomeados pelo 

director. 
2. Compete-lhes:  

a) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Directores 
de Turma; 

b) Representar o conselho de directores de turma,  no Conselho 
Pedagógico 

c) Informar o Conselho de Directores de Turma das informações e 
deliberações do Conselho Pedagógico; 

d) Planificar, organizar e coordenar o trabalho dos directores de 
turma, em conformidade com as orientações do Director e do 
Conselho Pedagógico 

e) Organizar e manter organizados o Dossier de Coordenação de 
Directores de Turma, a sala de Directores de Turma e os 
materiais ligados ao desempenho de Director de Turma; 

f) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de 
projectos relativos a actividades de Complemento Curricular; 

g) Planificar, em colaboração com o Conselho que coordena, as 
actividades a desenvolver anualmente e proceder à sua 
avaliação; 

h) Coordenar as actividades do Conselho, promovendo a troca 
de experiências e cooperação entre os Directores de Turma; 

i) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação 
contínua e apoiar os Directores de Turma menos experientes; 

j) Apresentar ao órgão de gestão um relatório crítico, anual, do 
trabalho desenvolvido. !!

VI -  DISPOSIÇÕES COMUNS A TODAS AS REUNIÕES !!
Artigo 115º 

(Convocatórias) 
Na elaboração de convocatórias são tidos em conta os seguintes 
procedimentos: 

1. Na falta de deliberação do órgão, cabe ao seu presidente a 
marcação do dia e hora da reunião; 

2. A ordem de trabalhos é estabelecida pelo presidente, que deve 
indicar claramente os assuntos da competência desse órgão a 
serem discutidos; 

3. Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na 
ordem do dia de trabalhos, salvo se, pelo menos, dois terços dos 
membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata 
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sobre outros assuntos, motivo pelo qual na convocatória constará, 
obrigatoriamente no final da reunião, uma parte designada por 
“Outros assuntos”; 

4. As convocatórias para os docentes da escola sede do 
agrupamento, devem ser afixadas até quarenta e oito horas antes 
da data da reunião, no painel existente na sala de professores. 
Todos os restantes elementos da comunidade educativa são 
convocados mediante notificação pessoal ou por correio; 

5. A convocatória de uma reunião não deve colidir com outras já 
afixadas, sempre que constituídas por membros comuns e em 
horário que não prejudique as actividades lectivas. É da 
responsabilidade do presidente da reunião, do órgão de gestão e 
de todos os intervenientes,  verificar da sobreposição de reuniões; 

6. A inobservância das disposições sobre as convocatórias só se 
considera sanada quando todos os membros compareçam à 
reunião e não suscitem oposição à sua realização. !!!!!!

Artigo 116º 
(Realização da Reunião) 

1. Compete ao presidente: 
a) Abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o 

cumprimento das leis e a regularidade das deliberações; 
b) Preparar atempadamente todo o material e informações 

necessárias, para que os membros da reunião possam 
participar de forma activa e conhecedora, podendo distribuir 
antecipadamente material que considere necessário; 

c) Gerir o desenvolvimento dos trabalhos, controlando tempos de 
discussão, orientação das intervenções, ordem na sala e 
períodos de conclusão/deliberação, não permitindo desvios ao 
tema em debate ou ofensas pessoais; 

d) Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando 
circunstâncias excepcionais o justifiquem e fundamente a sua 
decisão na acta da reunião; 

e) Pedir a suspensão da eficácia das deliberações tomadas pelo 
órgão a que preside e que considere ilegais, mediante recurso 
para o órgão hierarquicamente superior; 

f) Preencher ficha de registo de faltas de elementos da reunião e 
fazer a sua entrega nos serviços administrativos ou órgão de 
gestão; 

g) Verificar a existência de condições para a execução da 
reunião. 

2. Compete ao secretário: 
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a) Elaborar a acta ou minutas necessárias, reproduzindo o mais 
fielmente possível o andamento da reunião; 

b) Registar obrigatoriamente em acta todas as declarações de 
voto que sejam formuladas, ou citações ou partes de discurso 
sempre que lhe seja solicitado por qualquer membro da 
reunião; 

c) Verificar o registo das faltas dos membros da reunião; 
d) Apoiar o presidente da reunião naquilo que for necessário. 

3. Em caso de ausência do presidente, sempre que a lei o permita, 
este será substituído, preferencialmente por membro a designar 
pelo órgão de gestão, ou pelo membro com mais anos de serviço 
e, em caso de igualdade, pelo de maior idade; 

4. Em caso de ausência do secretário, será subst ituído, 
preferencialmente por membro que não tenha cargos atribuídos, 
ou pelo membro com menos anos de serviço e, em caso de 
igualdade, pelo de menor idade; 

5. Só se considera constituído quorum quando estiverem presentes os 
membros correspondentes a 50% mais um da totalidade dos 
participantes com direito a voto; 

6. Por regra, a forma de votação é o sistema “braço no ar”, excepto 
se as deliberações envolverem a apreciação ou comportamento 
de qualquer pessoa, situação em que o sistema é o de “voto 
secreto”; 

7. Se for exigida a fundamentação das deliberações tomadas por 
“voto secreto”, cabe ao Presidente essa tarefa; 

8. As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo o 
presidente voto de qualidade, em caso de empate, salvo se a 
votação se tiver efectuado por “voto secreto”, caso em que se 
procederá imediatamente a nova votação e, se o empate se 
mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte, onde 
se a primeira votação mantiver o empate se procederá a 
votação nominal; 

9. As deliberações têm carácter vinculativo, constituindo-se solidários 
todos os elementos pela responsabilidade que daquelas 
eventualmente resulte, exceptuando-se os vencidos que fizerem 
registo de “declaração de voto” na acta; 

10.Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos ou estruturas 
educativas, as deliberações serão sempre acompanhadas das 
declarações de voto apresentadas; 

11.O limite máximo para a duração da reunião é de 3 horas, a 
menos que a totalidade dos seus membros se pronuncie pela sua 
continuidade, no pressuposto da mesma se concluir nos próximos 
sessenta minutos; 

12.O início da reunião pode ser protelado por quinze minutos, a título 
de tolerância pela ausência de algum membro. Findo esse 
período, caso não exista quórum, os presentes devem abandonar 
a reunião depois de assinarem na acta a sua presença, a qual 
deve explicitar o motivo da sua não realização; 
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13.Caso se alcance o tempo limite da reunião sem se esgotar a 
ordem de trabalhos, ou não esteja presente o quórum necessário 
à sua realização, considera-se marcada automaticamente nova 
reunião para as quarenta e oito horas seguintes, em caso de 
sobreposição, para períodos idênticos sucessivamente renovados; 

14.Se no momento de se iniciar uma reunião ainda houver membros 
a participar noutra, é prioritária a que está para começar, sendo 
suspensos os trabalhos da que está a decorrer e procedendo-se 
de seguida conforme o ponto anterior; 

15.Todos os membros devem participar activamente na reunião, 
documentando-se previamente com todos os elementos 
necessários; 

16.Só se poderá abandonar a reunião quando o presidente der por 
encerrados os trabalhos ou, nesse sentido, se pronunciar 
favoravelmente; 

17.No início da reunião será preenchida uma folha relativa aos 
membros em falta, que, se possível, é entregue no próprio dia na 
secretaria ou no órgão de gestão; 

18.Deve ser evitado o uso de telemóvel nas reuniões. !!!!!
Artigo 117º 

(Acta) 
1. De toda a reunião será lavrada  acta, a redigir em documento 

próprio que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 
indicando obrigatoriamente, a data e local da reunião, os 
membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações 
tomadas, os anexos, a forma e o resultado das respectivas 
votações e “declarações de voto; 

2. Das reuniões de avaliação serão obrigatoriamente lavradas actas 
em suporte informático e deverão ser entregues no órgão de 
gestão no próprio dia da realização da reunião; 

3. As actas serão assinadas pelo presidente e pelo secretário; 
4. Todas as actas são registadas em suporte informático nos cinco 

dias úteis subsequentes à realização da reunião, exceptuando as 
dos conselhos de turma, que serão entregues na direcção no 
próprio dia; 

5. Todas as numerações são discriminadas por correspondente 
extenso, salvo na referência a documentos publicados no Diário 
da República, que mencionarão obrigatoriamente a data de 
publicação; 

6. Todas as actas são acompanhadas de: 
a) Memorando de registo de faltas de docentes (que se 

disponibiliza na secretaria) logo após a reunião, pelo seu 
presidente, depois de devidamente preenchida); 
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b) Folha de presenças que deverá ser assinada por todos os 
presentes; 

c) A assinatura da folha de presenças não implica concordância 
com o conteúdo da acta, que deverá ser ratificada na reunião 
seguinte; 

d) O estipulado na alínea anterior não se aplica a reuniões de 
conselho de turma, onde a folha de presenças é coincidente 
com a folha de acta, pelo que a assinatura demonstra 
simultaneamente a presença na reunião e a concordância 
com a acta. !

Artigo 118º 
(Reuniões Extraordinárias) 

1. São extraordinárias todas as reuniões que se realizem fora da 
periodicidade estabelecida para as ordinárias; 

2. As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo 
presidente do respectivo órgão, pelo Director e ainda nos casos 
em que pelo menos um terço dos membros o solicitem, por escrito 
e indicando o assunto que desejam ver tratado, junto do Director 
o qual elaborará a referida convocatória; 

3. Excepcionalmente, por motivos inadiáveis e devidamente 
fundamentados junto do director, poderá ser feita convocatória e 
reunião num espaço inferior a vinte e quatro horas, desde que 
todos os seus constituintes sejam notificados presencial ou 
telefonicamente, mencionando-se obrigatoriamente a ordem de 
trabalhos que a compõe e por todos aceite; 

4. As reuniões extraordinárias têm sempre carácter excepcional, pelo 
que só se deverá recorrer a elas quando estiverem em causa os 
superiores interesses da escola. !!!

VII - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO E DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL !!

Artigo 119º 
(Objecto) 

Os apoios especializados visam responder às necessidades educativas 
especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade 
e da participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de 
alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando 
em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 
aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 
interpessoal e da participação social e dando lugar à mobilização de 
serviços especializados para promover o potencial de funcionamento 
biopsicossocial. !
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Artigo 120º 
(Aplicação) 

1. Os apoios especializados podem implicar a adaptação de 
estratégias, recursos, conteúdos, processos, procedimentos e 
instrumentos, bem como a utilização de tecnologias de apoio. 
Portanto, não se trata só de medidas para os alunos, mas também 
de medidas de mudança no contexto escolar. 

2. O agrupamento deve incluir no seu projecto educativo as 
adequações relativas ao processo de ensino e de aprendizagem, 
de carácter organizativo e de funcionamento, necessárias para 
responder adequadamente às necessidades educativas especiais 
de carácter permanente das crianças e jovens, com vista a 
assegurar a sua maior participação nas actividades de cada 
grupo ou turma e da comunidade escolar em geral. !

Artigo 121º 
 (Princípios orientadores) 

1. O agrupamento de escolas não pode rejeitar a matrícula ou a 
inscrição de qualquer criança ou jovem com base na 
incapacidade ou nas necessidades educativas especiais que 
manifestem. 

2. As crianças e jovens com necessidades educativas especiais de 
carácter permanente gozam de prioridade na matrícula, tendo o 
direito a frequentar o jardim -de -infância ou a escola nos mesmos 
termos das restantes crianças. 

3. As crianças e os jovens com necessidades educativas especiais de 
carácter permanente têm direito ao reconhecimento da sua 
singularidade e à oferta de respostas educativas adequadas. !

Artigo 122º 
(Participação dos Pais e Encarregados de Educação) 

1. Os pais ou encarregados de educação têm o direito e o dever de 
participar activamente, exercendo o poder paternal nos termos 
da lei, em tudo o que se relacione com a educação especial a 
prestar ao seu filho, acedendo, para tal, a toda a informação 
constante do processo educativo. 

2. Quando, comprovadamente, os pais ou encarregados de 
educação não exerçam o seu direito de participação, cabe à 
escola desencadear as respostas educativas adequadas em 
função das necessidades educativas especiais diagnosticadas. 

3. Quando os pais ou encarregados de educação não concordem 
com as medidas educativas propostas pela escola, podem 
recorrer, mediante documento escrito, no qual fundamentam a 
sua posição, aos serviços competentes do ME. !

Artigo 123º 
(Procedimentos de referenciação e avaliação) 
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1. A referenciação efectua-se por iniciativa dos pais ou 
encarregados de educação, dos serviços de intervenção 
precoce, dos docentes ou de outros técnicos ou serviços. 

2. A referenciação é feita aos órgãos de administração e gestão do 
agrupamento de escolas da área da residência, mediante o 
preenchimento de um documento próprio. 

3. Referenciada a criança ou jovem, compete ao órgão de gestão 
desencadear os procedimentos adequados. 

4. Nos casos em que se considere não se estar perante uma situação 
de necessidades educativas que justifiquem a intervenção dos 
serviços da educação especial, solicitar ao departamento de 
educação espec ia l e aos se rv iços de ps ico log ia o 
encaminhamento dos alunos para os apoios disponibilizados pela 
escola que melhor se adeqúem à sua situação específica. 

5. A avaliação deve ficar concluída 60 dias após a referenciação 
com a aprovação do programa educativo individual pelo 
conselho pedagógico do agrupamento escolar. 

6. O serviço de referenciação e de avaliação é de aceitação 
obrigatória e quando realizado por um docente é sempre 
integrado na componente não lectiva do seu horário de trabalho. !

Artigo 124º 
(Programa educativo individual e plano individual de transição) 

1. O programa educativo individual deve documentar as 
necessidades educativas especiais do aluno e integrar o seu 
processo individual. 

2. Na educação pré -escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o 
programa educativo individual é elaborado, conjunta e 
obrigatoriamente, pelo docente do grupo ou turma, pelo docente 
de educação especial, pelos encarregados de educação e 
sempre que se considere necessário, por outros serviços 
especializados previstos na lei, sendo submetido à aprovação do 
conselho pedagógico e homologado pelo órgão de gestão. 

3. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, o programa educativo 
individual é elaborado pelo director de turma, pelo docente de 
educação especial, pelos encarregados de educação e, sempre 
que se considere necessário, por outros serviços especializados 
previstos na lei, sendo submetido à aprovação do conselho 
pedagógico e homologado pelo órgão de gestão. !

Artigo 125º 
(Plano individual de transição) 

1. Sempre que o aluno apresente necessidades educativas especiais 
de carácter permanente, que o impeçam de adquirir as 
aprendizagens e competências definidas no currículo, deve o 
agrupamento de escolas  complementar o programa educativo 
individual com um plano individual de transição destinado a 
promover a transição para a vida pós –escolar e, sempre que 
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possível, para o exercício de uma actividade profissional com 
adequada inserção social, familiar ou numa instituição de 
carácter ocupacional. 

2. A concretização do plano individual de transição inicia -se três 
anos antes da idade limite de escolaridade obrigatória. !!

Artigo 126º 
(Apoio Educativo Especializado - Medidas educativas) 

1. A adequação do processo de ensino e de aprendizagem  integra 
medidas educativas que visam promover a aprendizagem e a 
participação dos alunos com necessidades educativas especiais 
de carácter permanente. 

2. Constituem medidas educativas referidas no número anterior: 
a) Apoio pedagógico personalizado; 
b) Adequações curriculares individuais; 
c) Adequações no processo de matrícula; 
d) Adequações no processo de avaliação; 
e) Currículo específico individual; 
f) Tecnologias de apoio. 

3. As medidas referidas no número anterior podem ser aplicadas 
cumulativamente, com excepção das alíneas b) e e), não 
cumuláveis entre si. !!!

Artigo 127º 
(Apoio pedagógico personalizado) 

1. Entende-se por apoio pedagógico personalizado: 
a) O reforço das estratégias utilizadas no grupo ou turma aos 

níveis da organização, do espaço e das actividades; 
b) O estímulo e reforço das competências e aptidões envolvidas 

na aprendizagem; 
c) A antecipação e reforço da aprendizagem de conteúdos 

leccionados no seio do grupo ou da turma; 
d) O reforço e desenvolvimento de competências específicas. 

2. O apoio definido nas alíneas a), b) e c) do número anterior é 
prestado pelo educador de infância, pelo professor de turma ou 
de disciplina, conforme o nível de educação ou de ensino do 
aluno. 

3. O apoio definido na alínea d) do n.º 1 é prestado, consoante a 
gravidade da situação dos alunos e a especificidade das 
competências a desenvolver, pelo educador de infância,  
professor da turma ou da disciplina, ou pelo docente de 
educação especial. !

Artigo 128º 
(Adequações curriculares individuais) 
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1. Entende-se por adequações curriculares individuais aquelas que, 
mediante o parecer do conselho de docentes ou conselho de 
turma, conforme o nível de educação e ensino, se considere que 
têm como padrão o currículo comum, no caso da educação pré 
-escolar as que respeitem as orientações curriculares, no ensino 
básico as que não põem em causa a aquisição das 
competências terminais de ciclo.  

2. As adequações curriculares podem consistir na introdução de 
áreas curriculares específicas que não façam parte da estrutura 
curricular comum.  

3. As adequações curriculares individuais podem traduzir -se na 
dispensa das actividades que se revelem de difícil execução em 
função da incapacidade do aluno, só sendo aplicáveis quando 
se verifique que o recurso a tecnologias de apoio não é suficiente 
para colmatar as necessidades educativas resultantes da 
incapacidade. !

Artigo 129º 
(Adequações no processo de matrícula) 

1. As crianças e jovens com necessidades educativas especiais de 
carácter permanente gozam de condições especiais de 
matrícula, podendo frequentar o jardim -de -infância ou a escola, 
independentemente da sua área de residência. 

2. As crianças com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente podem, em situações excepcionais devidamente 
fundamentadas, beneficiar do adiamento da matrícula no 1.º ano 
de escolaridade obrigatória, por um ano, não renovável. 

3. A matrícula por disciplinas pode efectuar-se nos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico desde que assegurada a sequencialidade do 
regime educativo. !!

Artigo 130º 
(Adequações no processo de avaliação) 

1. As adequações quanto aos termos a seguir para a avaliação dos 
progressos das aprendizagens podem consistir, nomeadamente, 
na alteração do tipo de provas, dos instrumentos de avaliação e 
certificação, bem como das condições de avaliação, no que 
respeita, entre outros aspectos, às formas e meios de 
comunicação e à periodicidade, duração e local da mesma. 

2. Os alunos com currículos específicos individuais não estão sujeitos 
ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de 
avaliação característico do regime educativo comum, ficando 
sujeitos aos critérios específicos de avaliação definidos no 
respectivo programa educativo individual. !

Artigo 131º 
(Currículo específico individual ) 
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1. O currículo específico individual pressupõe alterações significativas 
no currículo comum, podendo as mesmas traduzir -se na 
introdução, substituição e ou eliminação de objectivos e 
conteúdos, em função do nível de funcionalidade da criança ou 
do jovem. 

2. O currículo específico individual inclui conteúdos conducentes à 
autonomia pessoal e social do aluno e dá prioridade ao 
desenvolvimento de actividades de cariz funcional centradas nos 
contextos de vida, à comunicação e à organização do processo 
de transição para a vida pós -escolar. 

3. Compete ao órgão de gestão e ao respectivo departamento de 
educação especial orientar e assegurar o desenvolvimento dos 
referidos currículos. !

Artigo 132º 
(Cooperação e parceria) 

O agrupamento de escolas deve desenvolver parcerias com outras 
instituições, designadamente centros de recursos especializados, ou 
outras, visando os seguintes fins: 

a) A referenciação e avaliação das crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais de carácter permanente; 

b) A execução de actividades de enriquecimento curricular, 
designadamente a realização de programas específicos de 
actividades físicas e a prática de desporto adaptado; 

c) A execução de respostas educativas de educação especial, 
entre outras, ensino do Braille, do treino visual, da orientação e 
mobilidade e terapias; 

d) O desenvolvimento de estratégias de educação que se 
considerem adequadas para satisfazer necessidades 
educativas dos alunos; 

e) O desenvolvimento de acções de apoio à família; 
f) A transição para a vida pós -escolar, nomeadamente o apoio 

à transição da escola para o emprego; 
g) A integração em programas de formação profissional; 
h) Preparação para integração em centros de emprego 

apoiado; 
i) Preparação para integração em centros de actividades 

ocupacionais; 
j) Out ras acções que se most rem necessár ias para 

desenvolvimento da educação especial, nomeadamente a 
nível da terapia da fala, terapia ocupacional, avaliação e 
acompanhamento psicológico, treino da visão e intérpretes 
de língua gestual portuguesa. !!

SECÇÃO I - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO !!
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Artigo 133º 
(Objectivos e competências) 

1. Os objectivos das actividades de orientação escolar e profissional 
e as competências dos respectivos profissionais centram-se, 
essencialmente, sobre o desenvolvimento psicológico dos alunos, 
sobre o aperfeiçoamento do sistema de relações interpessoais na 
comunidade educativa e sobre o apoio, de natureza psicológica 
e psicopedagógica, às actividades das escolas, com vista ao 
sucesso escolar. 

2. O ps icó logo in tegra-se na esco la como agente de 
desenvolvimento pessoal, interpessoal e comunitário. 
a) Entende-se, neste contexto, o desenvolvimento pessoal do 

aluno, não apenas a sua componente de sujeito cognitivo, 
capaz de aquisições intelectuais, mas como sujeito de acção 
modeladora e criadora sobre o meio envolvente, capaz de 
orientar as suas escolhas para a construção de um projecto de 
vida próprio. !

Artigo 134º 
(Funcionamento) 

O horário do psicólogo de Orientação Escolar é de 35 horas semanais.  
O seu horário deve ser afixado em placard próprio junto ao gabinete de 
que dispõe. !!!!!

Artigo 135º 
(Competências) 

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 
p r o c e d i m e n t o s d e o r i e n t a ç ã o e d u c a t i v a p a r a o 
acompanhamento do aluno, ao longo do seu percurso escolar; 

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 os recursos da comunidade; 

4. Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e, tendo em 
vista a elaboração de programas educativos individuais, 
acompanhar a sua concretização; 

5. C o n c e b e r e d e s e n v o l v e r p r o g r a m a s e a c ç õ e s d e 
aconselhamento pessoal e vocacional, a nível individual ou de 
grupo; 

6. Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade 
educativa, com o fim de propor as medidas educativas 
adequadas; 
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7. Participar em experiências pedagógicas, bem como em projectos 
de investigação e em acções de formação de pessoal docente e 
não docente, com especial incidência nas modalidades de 
formação centradas na escola; 

8. Acompanhar o desenvolvimento de projectos e colaborar no 
estudo, concepção e planeamento de medidas que visem a 
melhoria do sistema educativo; 

9. Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola; 
10.Elaborar o respectivo Regimento Interno e divulgá-lo à 

comunidade educativa; 
11.Elaborar o plano de actividades dos serviços e submetê-lo a 

apreciação do Conselho Pedagógico; 
12.Apoiar os elementos da comunidade educativa no diagnóstico 

de situações problemáticas referentes a discentes e, em conjunto, 
definir formas de actuação adequadas; 

13.Outras tarefas decorrentes das funções de psicólogo relacionadas 
com os discentes. !

Artigo 136º 
(Regras de atendimento a alunos) 

1. A anuência do encarregado de educação, assim como o 
voluntariado do aluno, são condições imprescindíveis para que se 
realize qualquer tipo de atendimento; 

2. Os pedidos de atendimento devem ser feitos directamente ao 
psicólogo, em exercício de funções  por forma a que se possa 
preencher, de imediato, a ficha de pedido e proceder à recolha 
de todos os dados relevantes acerca do aluno; 

3. A iniciativa de qualquer pedido poderá partir dos próprios alunos, 
dos pais ou encarregados  de educação, dos professores ou de 
qualquer outro elemento da comunidade educativa; 

4. Quando esse pedido seja efectuado por um professor que não o 
Director de Turma do aluno em causa, a este último  deverá ser 
dado conhecimento antecipado da situação para que possa, 
assim que lhe seja  possível, deslocar-se ao Serviço  de Psicologia e 
trocar as informações  necessárias sobre o aluno em questão; 

5. O registo na acta de qualquer reunião ou no Plano Educativo 
Individual de um aluno, da necessidade de acompanhamento 
deste, não é condição suficiente  para se considerar o pedido 
efectuado.  Deverá o director de turma  cumprir o disposto na 
alínea 2; 

6. Os atendimentos  processar-se-ão após a análise sumária das 
situações, de  acordo com os seguintes critérios: urgência do 
acompanhamento requerido, disponibilidade de horário de 
ambas as partes (do aluno e do Serviço de Psicologia) e ordem de 
chegada dos pedidos; 

7. Sempre que haja necessidade de apresentação de relatório de 
qualquer atendimento, este deverá ser solicitado pelo respectivo 
director de turma, com a antecedência mínima de 2 semanas.  
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Salvaguarda-se sempre a possibilidade de a natureza confidencial 
dos atendimentos não permitir a divulgação de algumas ou da 
totalidade das informações, sendo então emitido um parecer 
psico-pedagógico e não um relatório completo da situação em 
acompanhamento; 

8. 8-Os relatórios ficarão, na maioria dos casos, pertencendo 
unicamente aos arquivos do Serviço Psicologia e 0rientação, não 
podendo circular "em mão", e estando disponíveis para consulta, 
por quem o Psicólogo em exercício de funções considerar 
conveniente.  A relevância de alguns processos poderá justificar 
que o psicólogo coloque no processo individual do aluno, na 
secretaria da escola, um  relatório de informação psico-
pedagógica da situação acompanhada; 

9. Ao director de turma será dado conhecimento de todas as 
situações que se encontrem em acompanhamento individual, 
bem como dos diversos encaminhamentos para outros serviços 
(por ex., situações que estejam fora do âmbito do S.P.0. da escola 
e sejam remetidas para Serviços de Psicologia Clínica e/ou outros); 

10.O director de turma será também informado sempre que, por 
diversas razões,  não for possível dar seguimento aos  pedidos de 
atendimento  individual efectuados; 

11.Apresentar relatório das actividades desenvolvidas, bem como de 
todos os alunos observados. !!!

SECÇÃO II – DEPARTAMENTO DE APOIOS EDUCATIVOS !!
Artigo 137º 
(Definição) 

O Departamento de Apoio a Alunos com Necessidades Educativas 
Especiais é um serviço de apoio às solicitações da comunidade 
educativa,  no que se refere a alunos integrados no sistema educativo 
corrente, promovendo a existência de condições que assegurem uma 
resposta articulada e integrada aos problemas e necessidades sentidos 
pelos respectivos docentes, preconizando a possibilidade de articular 
apoios educativos diversificados necessários à integração das crianças 
com necessidades educativas especiais. !

Artigo 138º 
(Composição) 

O Departamento de apoios Educativos é  composto por docentes do 
núcleo de apoio educativo, apoio sócio-educativo e intervenção 
precoce. !

Artigo 139º 
(Atribuições/ Funcionamento) 
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De acordo com a legislação em vigor, o regulamento interno da escola 
e o regimento do Departamento.  !

Artigo 140º 
(Apoio Educativo) 

O Apoio Educativo será facultado, individualmente ou em grupos, aos 
alunos que preencham algum dos seguintes requisitos, de acordo com 
a legislação em vigor: 

1. Portadores de deficiência física ou intelectual, devidamente 
comprovada através de relatório da equipa multiprofissional, ou 
através de relatório médico; 

2. Não terem sido leccionadas, no ano anterior, pelo menos dois 
terços do número de aulas curriculares previstas; 

3. Revelarem por quaisquer outros motivos dificuldades ou carências 
de aprendizagem que se tornem impedit ivas de um 
desenvolvimento adequado do processo ensino-aprendizagem; 

4. Alunos provenientes de países estrangeiros em que a língua 
portuguesa não é a língua materna. 

5. Após o levantamento da situação e aplicação dos testes de 
diagnóstico, o Director, ouvido o Conselho Pedagógico, definirá o 
tipo de apoio educativo a ser facultado aos alunos, tendo em 
conta os seguintes factores: 
a) Disponibilidades da escola em termos de espaços; 
b) Definição de prioridades das situações em causa; 
c) Definição dos conteúdos das aulas suplementares, de acordo 

com os grupos de nível de proficiência linguística; 
d) Determinação do número total de aulas de apoio educativo a 

atribuir para cada situação, bem como o número de aulas 
semanais; 

e) Indigitação dos professores que prestarão o apoio, com 
preparação pedagógico-didáctica adequada. 

6. Por razões pedagógicas que passam pelo relacionamento 
interpessoal, por um melhor conhecimento do aluno e das suas 
dificuldades específicas, as aulas de apoio educativo devem ser 
leccionadas preferencialmente pelo professor curricular. 

7. A frequência das aulas de apoio educativo é obrigatória para os 
alunos que delas vierem a beneficiar, mediante concordância dos 
respectivos encarregados de educação. 

8. Perderão o direito à sua frequência, se as faltas dadas sem 
justificação devidamente fundamentada, excederem o número 
de três. !!

VIII - OUTRAS ESTRUTURAS DE APOIO EDUCATIVO !!
SECÇÃO I – SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR !
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!
Artigo141º 

(Objectivo) 
A Acção Social Escolar tem como objectivo geral a promoção da 
equidade de oportunidades, visando uma efectiva democratização do 
ensino, através de apoios socioeducativos aos alunos inseridos em 
agregados familiares cuja situação socioeconómica determina a 
necessidade de comparticipação, para fazer face aos encargos 
relacionados com a frequência do ensino pré-escolar e básico, de 
acordo com a legislação em vigor. !

Artigo 142º 
( Âmbito) 

O Serviço de Acção Social Escolar exerce-se ao nível de: auxílios 
económicos, seguro escolar, transportes escolares, papelaria, refeitório e 
bufete. ! !

SECÇÃO II - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO E/OU 
COMPLEMENTO CURRICULAR / PROJECTOS !!

Artigo 143º 
(Objectivos) 

1. As actividades de enriquecimento curricular visam facilitar a 
formação integral e a realização pessoal do educando, têm 
carácter  não curricular desenvolvendo-se predominantemente 
para além do tempo lectivo dos alunos e de frequência 
facultativa, 

2. As Actividades de enriquecimento curricular têm uma natureza 
eminentemente lúdica, cultural e formativa  devendo ser 
designadamente: 
a) De carácter desportivo; 
b) De carácter artístico; 
c) De carácter tecnológico; 
d) De formação pluridimensional; 
e) De solidariedade e voluntariado; 
f) De ligação da escola com o meio e apoio à família; 
g) De desenvolvimento da dimensão europeia na educação. 

  !
Artigo 144º 

(Criação, Aprovação e Competências) 
A organização destas actividades apresenta como factor estruturante 
um grupo nuclear que pode integrar alunos, professores, associações de 
alunos, especialistas e outros membros da comunidade e visa dar 
resposta a objectivos definidos no Projecto Educativo. 
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1. A proposta de projecto de cada grupo nuclear é apresentada ao 
Conselho Pedagógico e deve conter a indicação do responsável 
e a descrição da natureza e objectivos do projecto, da forma de 
organização interna, das actividades a desenvolver, do tempo 
semanal necessário, do número de participantes previstos, dos 
recursos materiais e humanos necessários e das formas e 
momentos de avaliação das actividades, devendo enquadrar-se 
com os objectivos do projecto educativo; 

2. A apreciação e a pré-aprovação dos projectos será efectuada 
na última reunião do Conselho Pedagógico de cada ano lectivo; 

3. A aprovação dos projectos é efectuada na segunda reunião do 
Conselho Pedagógico do ano lectivo seguinte, para dar 
oportunidade aos novos professores de integrarem ou proporem 
novos projectos; 

4. Compete ao Conselho Pedagógico: 
a) Apreciar e aprovar as propostas de actividades de 

complemento curricular apresentadas pelos grupos nucleares; 
b) Decidir sobre o tipo e o número de actividades de 

complemento curricular que deverão integrar o Plano Anual de 
Actividades da Escola; 

c) Decidir sobre a viabilidade de qualquer projecto; 
d) Avaliar o cumprimento e os resultados do programa de 

actividades de complemento curricular. !!!!!!
Artigo 145º 

(Avaliação das Actividades) 
No final do ano lectivo será feito o balanço das actividades, pelos 
responsáveis dos projectos, em Conselho Pedagógico, que avalia os 
resultados do programa de actividades e propõe eventuais 
reformulações. !

Artigo 146º 
(Competências dos Responsáveis pelos Projectos) 

1. Elaborar, no final de cada período, relatório de avaliação a 
entregar ao órgão de administração e gestão, tendo em 
consideração o trabalho realizado em função dos objectivos 
estabelecidos, e o grau de envolvimento e interesse manifestado 
pelos participantes na concretização das actividades; 

2. Elaborar e divulgar o respectivo regulamento; 
3. Submeter ao conselho administrativo a relação de despesas a 

efectuar; 
4. Inventariar e zelar pelos bens à sua guarda; 
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5. Articular com os respectivos directores de turma a avaliação do 
aluno no desenvolvimento do projecto. !

Artigo 147º 
(Regulamento dos Clubes) 

1. Deverá ser elaborado o regulamento de cada clube; 
2. Qualquer aluno da escola pode participar nas actividades de 

cada clube. Exceptuam-se os casos dos alunos pouco 
empenhados nas actividades escolares e/ou com faltas 
injustificadas; 

3. Todo o aluno que participe num clube necessita da respectiva 
autorização do seu encarregado de educação. !

Artigo 148º 
(Actividades de enriquecimento curricular - AECs) 

As Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) têm como objectivo 
complementar as aprendizagens dos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, promovendo o desenvolvimento integral das crianças e regem-
se de acordo com o disposto no Despacho n.º14460/2008, de 26 de 
Maio de 2008  !

1. As AEC serão leccionadas por professores contratados para o 
efeito; 

2. O apoio ao estudo será orientado pelo professor titular de turma; 
3. As AEC são de frequência facultativa, cabendo aos pais e 

encarregados de educação a decisão de inscreverem os seus 
educandos. Uma vez inscritos a frequência adquire carácter 
obrigatório, estando sujeitos a marcação de faltas em cada uma 
das actividades; 

4. É da responsabilidade dos pais e encarregados de educação 
assegurar o acompanhamento das crianças durante o período 
de tempo em que não frequentam as actividades em que  não 
se inscreveram, sendo expressamente proibida a sua 
permanência no recinto da escola. 

5. Os alunos inscritos têm o dever de assiduidade e de pontualidade 
tal como no que respeita à frequência das actividades 
curriculares; 

6. Em caso de não comparência terão de apresentar a respectiva 
justificação, devidamente comprovada, ao professor titular da 
turma; 

7. Em caso de não comparência do professor os alunos ficarão na 
escola, acompanhados pelos auxiliares de acção educativa; 

8. Se a falta for no último tempo os alunos poderão ir para casa 
desde que tenham  autorização dos Encarregados de Educação; 

9. Os professores das AEC são responsáveis pela sua dinamização, 
fazendo os professores titulares de turma a sua supervisão. 

10.Os professores das actividades de enriquecimento curricular 
deverão utilizar a caderneta do aluno para registar qualquer tipo 
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de informação que queiram transmitir ao encarregado de 
educação, bem como preencher a folha de ocorrências sempre 
que a situação assim o exija. 

11.Quando for aplicada a medida sancionatória de suspensão da 
actividade, de acordo com a legislação em vigor, o aluno ficará 
suspenso, não apenas da actividade na qual foi feito o registo da 
ocorrência, mas de todas as actividades, sendo este período de 
tempo da responsabilidade do encarregado de educação. ! !

Artigo 149º 
(Sala de Estudo) 

      1-  Objectivos: 
a)- Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos 
escolares individuais ou em grupo, nomeadamente trabalhos de casa, 
exercícios de aplicação e consolidação das matérias leccionadas. 
b)-Melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos. 
c)-Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos programáticos das diversas 
áreas curriculares. 
d)-Colmatar as dificuldades ao nível da compreensão oral e escrita. 
e)-Promover o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de 
trabalho autónomo ou em grupo. 
f)-Favorecer o desenvolvimento de técnicas de interpretação, análise, 
síntese, recolha de informação, tratamento de dados, resolução de 
problemas, etc. 
 g)-Fomentar a participação dos alunos na vida escolar através de uma 
ocupação construtiva dos tempos livres. 
 h)-Integrar e acompanhar os alunos que por motivos de indisciplina não 
possam permanecer na sala de aula. 
!
2-As actividades possíveis de executar são: 
a)-Orientação dos alunos com dificuldades de aprendizagem. 
b)-Elaborar o Plano Individual de Trabalho. 
c)Fazer trabalhos de casa. 
d)Sessões de estudo. 
e)Esclarecer dúvidas com os docentes presentes na Sala de Estudo. 
f)Fazer fichas auto-correctivas de diferentes disciplinas. 
g)Fazer trabalhos individuais ou em grupo. 
h)Pesquisa de informação em várias fontes. !
3-Normas de funcionamento da Sala de Estudo: 
A Sala de Estudo funciona como um espaço aberto, de acesso livre e 
voluntário e deve estar organizada de forma a: 
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a)Permitir a utilização por todos os alunos da Escola, em todas as 
situações em que disponham de tempo livre. 

b)Proporcionar, sempre que possível, uma oferta equilibrada de 
professores das diferentes áreas do saber. 

c)Os Conselhos de Turma, podem sugerir aluno com Planos de 
Recuperação ou Planos de Acompanhamento a frequentar a Sala de 
Estudo, sendo esta uma medida para colmatar as suas dificuldades. 

d)Todos os alunos deverão permanecer na sala até ao fim do tempo 
lectivo (45 minutos) e assinarem uma folha de presenças. 

e)Os alunos que, por questões de indisciplina na sala de aula, sejam 
encaminhados para a Sala de Estudo por um funcionário, a pedido do 
professor, que neste caso, destinará uma tarefa que este deverá realizar 
durante a sua permanência na S.E. 

f)Caso os alunos recusem a realizar qualquer tarefa e/ou apresentem 
comportamentos inadequados deverão ser chamados à Direcção da 
Escola, de forma a serem repreendidos e/ou punidos. 

g)Durante os intervalos as actividades serão interrompidas. 

h)Antes de saírem, os alunos deverão devolver e/ou arrumar o material 
da sala. 

i)Não é permitido comer e beber; falar alto; ter o telemóvel ligado e 
danificar o material. 

4-Deveres dos professores: 
Os professores que prestam serviço na Sala de Estudo devem: !
a)Permanecer na sala todo o tempo lectivo indicado no seu horário. 
b)Supervisionar as actividades dos alunos. 
c)Apoiar os alunos nas actividades que estão a realizar, mas sempre de 
modo a torná-los autónomos. 
d)Registar as presenças dos alunos, nas respectivas folhas de presença. 
 e)Zelar pela conservação e correcta utilização do material/ 
equipamento. 

!
5-Deveres dos alunos: !

Os alunos que frequentam a Sala de Estudo devem: 

a)Entrar de forma ordeira e educada, evitando perturbar as actividades 
a decorrer neste espaço. 
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b)Respeitar as normas do presente regulamento e acatar as chamadas 
de atenção e instruções dadas pelos professores. 

c)Zelar pelo material, asseio e pela arrumação da sala. 

d)Antes de saírem, os alunos deverão devolver e/ou arrumar o material 
da sala. 

d)Não é permitido comer e beber, falar alto, ter o telemóvel ligado e 
danificar material. 

!
6-Horário de funcionamento: 

!
- A Sala de Estudo funcionará na sala C13 desta escola, com horário 
coincidente com o das actividades lectivas. 

!
7- Avaliação: 
a)No final de cada mês será feita uma análise da frequência da Sala de 
Estudo, assim como das observações apresentadas. 
b)No final do ano lectivo será elaborado um Relatório Final. 

!
Artigo150º 

(Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAP)) !
O GIAP funciona de acordo com a portaria nº 196-A/2010, de 09 de 
Abril e lei nº 60 de2009, de 06 de Agosto. !
- É um espaço onde qualquer aluno da escola pode recorrer sempre 
que precise de esclarecer qualquer dúvida relacionada com a saúde 
física, psicológica e social.  !
1- Objectivos  
-  Garantir um clima de escola estimulante e que proporcione auto-
estima;  

-  Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo;  

-  Dar resposta às principais dúvidas dos jovens na área da sexualidade, 
consumo de substâncias e outros problemas relacionados com a 
adolescência;  

-  Orientar os jovens para a tomada de decisões conscientes e 
responsáveis;  
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-  Contribuir para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis 
e gravidezes indesejadas;  

-  Desenvolver atitudes de tolerância, solidariedade e respeito mútuo, 
contribuindo para a realização integral do jovem;  !
2 - Horário de funcionamento: é definido anualmente e oportunamente 
divulgado. !

Artigo151º 
 (Plano Tecnológico da Educação) !

1- A Equipa PTE é uma estrutura de coordenação e acompanhamento 
dos projectos do PTE no Agrupamento.  
  
2 -Composição  
2.1 A função de Coordenador da Equipa PTE é exercida, por inerência, 
pelo Director, podendo ser delegada em docentes que reúnam as 
competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas 
ao exercício das funções de coordenação global dos projectos do PTE 
ao nível dos estabelecimentos de ensino. 
2.2. De acordo com as necessidades de execução dos projectos do 
PTE, o Director define o número de membros da equipa PTE.  
2.3. A equipa PTE deverá incluir, sob designação do Director:  
a) Um docente responsável pela componente pedagógica do PTE, que 
represente e articule com os Coordenadores de Departamento 
Curricular;  
b) Um responsável pela componente técnica do PTE, que represente e 
articule com a direcção;  
c) O Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o substitua;  
d) O Coordenador das Bibliotecas Escolares; 
e) Outros docentes com competências pedagógicas, técnicas e de 
gestão para implementação dos projectos do PTE ou outros projectos e 
actividades TIC.  
3 -Competências  
As competências da equipa PTE são as constantes do artigo 18.º do 
Despacho n.º 700/2009 de 9 de Janeiro !

Artigo 152º 
(Visitas de Estudo - definição) 

Uma visita de estudo é uma actividade decorrente do Projecto 
Educativo da Escola, enquadrável no âmbito do desenvolvimento dos 
projectos curriculares de escola e de turma quando realizada fora do 
espaço físico da escola ou da sala de aula. 
Nesta acepção, uma visita de estudo é uma actividade curricular 
intencionalmente planeada, servindo objectivos para desenvolver/
complementar conteúdos de todas as áreas curriculares disciplinares e 
não disciplinares, de carácter facultativo. 
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Não há enquadramento para visitas de estudo no âmbito de 
actividades extra-curriculares. !

Artigo 153º 
(Objectivos e normas das visitas de estudo) 

Dada a importância das visitas de estudo como complemento de 
aprendizagens, deverão estas ser cuidadosamente seleccionadas e 
programadas, com  objectivos cuidadosamente  definidos,  visando  
complementar  os    conhecimentos  teórico-práticos previstos nos 
conteúdos programáticos. Só por si, não se constituem como estratégia 
didáctico-pedagógica. 

1. Devem constar da planificação do trabalho lectivo de cada 
disciplina, departamento, do conselho de turma e respectivo 
projecto curricular e  serem aprovadas em Conselho Pedagógico; 

2. As visitas de estudo devem ser planificadas e concebidas de 
acordo com os conteúdos programáticos das diversas áreas 
curriculares disciplinares e não disciplinares; 

3. A organização de uma visita de estudo deve respeitar os seguintes 
itens: 
a) Razões justificativas da visita; 
b) Objectivos específicos; 
c) Guiões de exploração do(s) local(ais) a visitar; 
d) Aprendizagens e resultados esperados; 
e) Regime de avaliação dos alunos e do projecto; 
f) Calendarização e roteiro da visita; 
g) Docentes a envolver. 

4. Na organização dos planos das visitas, dever-se-á: 
a) Permitir apenas uma saída da escola por ano/turma escolar, de 

modo a que todos os alunos do agrupamento possam 
beneficiar de uma actividade deste tipo. Só em situações 
excepcionais, devidamente justificadas se poderá realizar uma 
segunda saída. Esta situação implica que os diferentes 
departamentos procurem uma perspectiva pluridisciplinar para 
a actividade. Ressalva-se a especificidade do pré-escolar e do 
1º ciclo, que realizarão as visitas consideradas necessárias ao 
seu desenvolvimento integral e constantes no Plano Anual de 
Actividades do Agrupamento. 

b) Evitar a realização das mesmas no 3º período, tendo em 
consideração a proximidade das avaliações finais, à excepção 
da educação pré-escolar e do 1º ciclo; 

c) Não compete à escola assegurar ou promover visitas ou saídas 
de fim de ciclo. 

5. Quando, posteriormente, surjam actividades de interesse para a 
comunidade educativa, o Conselho Pedagógico poderá 
conceder a respectiva autorização; 

6. Os encarregados de educação deverão ser avisados, com o 
mínimo de oito dias de antecedência.  O aviso e pedido de 
autorização serão feitos em impresso próprio; 
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7. Nenhum aluno poderá participar em actividades deste tipo sem a 
autorização do respectivo encarregado de educação; 

8. O número de docentes a envolver será de 1 docente por cada 10 
alunos, no 2º ciclo e 1 docente por cada 15 alunos, no 3º ciclo; 

9. No pré-escolar e no 1º ciclo básico cada turma será 
acompanhada pelo respectivo educador/professor titular de 
turma e um assistente operacional; 

10.A lista dos alunos e  professores  acompanhantes deverá ser 
entregue na direcção, pelo professor  responsável; 

11.Os professores acompanhantes, que tiverem outras turmas nesse 
dia, deverão  tentar permuta de aula ou na sua impossibilidade  
entregar na direcção os planos de aula referentes às turmas que 
deveria leccionar; 

12.O professor que acompanhar os alunos de turmas que leccionaria 
nesse dia, numera a lição, assina o livro de ponto e sumaria: “Visita 
de estudo ...”; 

13.Se o docente acompanhante tiver outras turmas não incluídas na 
visita de estudo, ser-lhe-á marcada falta no livro de ponto, 
justificada como serviço oficial; 

14.A direcção deverá dar conhecimento do nome dos professores e 
do horário da visita ao funcionário de serviço junto à de 
professores; 

15.As visitas de estudo em território nacional estão cobertas pelo 
seguro escolar; 

16.O comportamento dos alunos durante as visitas de estudo rege-se 
pelas normas que determinam a disciplina na escola; 

17. Alunos com problemas graves de comportamento susceptíveis 
de provocar situações de instabilidade que possam perturbar e/
ou prejudicar esta actividade. poderão não ser autorizados a nela 
participar.  

18.Possíveis danos causados pelos alunos no decurso das visitas e 
que não se encontrem abrangidos pelo seguro escolar, serão da 
responsabilidade dos encarregados de educação/família dos 
mesmos. ! !

Artigo 154º 
(Viagens em território nacional) 

1. As visitas de estudo em território nacional, de duração até três 
dias, não carecem de autorização superior, embora tenham de 
ser aprovadas em Conselho Pedagógico; 

2. As visitas de estudo que decorram em território nacional e com 
duração superior a três dias, carecem de autorização da 
Direcção Regional de Educação. Nestas circunstâncias, a escola 
deverá apresentar o projecto e o preenchimento do anexo II do 
Despacho nº 28/ME/91, de 28 de Março, com a antecedência 
mínima de 30 dias a contar da data prevista para o início da visita. !
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!
IX - OUTROS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ! !

SECÇÃO I– BIBLIOTECA !
Artigo 155º 

         (Definição) 

1. A Biblioteca Escolar (BE) é um centro de recursos educativos e um 
espaço privilegiado de cultura permanente, proporcionando 
situações facilitadoras da aprendizagem e da aquisição das 
competências de informação.  

2. A Biblioteca Escolar é uma estrutura que gere recursos educativos, 
documentais e tecnológicos, directamente ligados às actividades 
curriculares, extracurriculares e de ocupação dos tempos livres dos 
alunos. 

3. A Biblioteca Escolar desenvolve a sua actividade de acordo com as 
orientações da Rede de Bibliotecas Escolares, no quadro das 
finalidades e objectivos definidos no Projecto Educativo de 
Agrupamento, integrando ainda actividades do Plano Nacional de 
Leitura.. 

4. Destina-se a todos os alunos, professores e funcionários do 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, mas também aos 
encarregados de educação e aos elementos da comunidade desde 
que devidamente autorizados pelo Órgão de Gestão. 

!
Artigo 156º 
(Horário) 

1. A biblioteca está aberta todos os dias das 8:00 horas às 17:30 horas, 
excepto à quarta-feira que encerra às 16:30 h; 

2. O horário de funcionamento encontra-se afixado à entrada da 
biblioteca. 

!
!
!
!

Artigo 157º 

(Caracterização da biblioteca) 
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!
Espaços 
O espaço divide-se nas seguintes áreas funcionais: 

- Zona de Atendimento Zona de Leitura/Pesquisa – Zona de Leitura 
Informal e Zona Áudio – Zona Audiovisual/Multimédia – Auditório Fundo 
Documental. 

Artigo 158º 
(Equipa) 

1. Constituição: 

a) A Biblioteca Escolar é gerida por uma equipa educativa, 
constituída pelos professores bibliotecários e outros docentes 
nomeados para o efeito; 

2. Funções da equipa: 

2.1. Ao(s) professor(es) bibliotecário(s) compete: 
2.1.1. Promover a integração da BE na escola (projecto educativo, 

projecto curricular, regulamento interno); 
2.1.2. Assegurar a gestão da biblioteca e dos recursos materiais e 

humanos a ela afectos; 
2.1.3. Definir e operacionalizar, em articulação com o órgão de gestão, 

as estratégias e as actividades da política documental da escola; 
2.1.4. Coordenar uma equipa, previamente definida com a direcção; 
2.1.5. Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da 

leitura e da informação, e apoiar o desenvolvimento curricular; 
2.1.6. Promover o uso da BE e dos seus recursos dentro e fora da escola; 
2.1.7. Representar a BE no Conselho Pedagógico; 
2.1.8. Assegurar a gestão das verbas afectas à BE; 
2.1.9. Coordenar o processo de avaliação das actividades e dos 
serviços da BE. 

2.2. Aos professores compete: 

2.2.1.Zelar pela utilização dos recursos disponíveis na BE, por parte dos 
alunos;  

2.2.2.Dinamizar a utilização dos espaços, equipamentos e recursos das 
respectivas áreas; 

2.2.3.Dar apoio aos seus utilizadores e promover o trabalho da equipa; 

2.2.4.Desempenhar outras funções específicas a designar pelo professor 
bibliotecário; 
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2.2.5.A equipa reunirá com o professor bibliotecário sempre que 
necessário, a fim de programar, concretizar e avaliar actividades. 

2.3. Ao funcionário compete: 

2.3.1.Manter um ambiente de silêncio; 

2.3.2.Zelar pela utilização dos recursos disponíveis na BE, por parte dos 
alunos;  

2.3.3.Manter o espaço limpo e arrumado; 

2.3.4.Zelar pela conservação do material; 

2.3.5.Proceder ao registo do material que é requisitado para o exterior; 

2.3.6.No final do ano lectivo, deverá proceder à recolha de todo o 
material requisitado para o exterior; 

2.3.7.Marcar falta aos professores cujos horários estiverem a seu cargo; 

2.3.8.Cumprir as orientações do(s) professor(es) bibliotecário(s); 

2.3.9.Zelar pela observância das normas específicas de funcionamento 
dos serviços, equipamentos e suportes de informação da BE. !!

Artigo 159º 
(Actividades a promover pela Biblioteca Escolar) 

1. Actividades de Gestão e Organização 

2. Actividades de Dinamização !
Artigo 160º 

(Utilizadores) 

• Podem utilizar a Biblioteca Escolar: 

-Alunos, professores e funcionários do Agrupamento; 

-Outros utilizadores, desde que devidamente identificados e autorizados 
pelo director/direcção e/ou professor bibliotecário. 

• A Biblioteca Escolar deve ser utilizada para os seguintes fins: 

o Actividades relacionadas com o livro/leitura; 

o Investigação/trabalho em grupo; 
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o Utilização de material audiovisual/multimédia; 

o Orientação para o estudo; 

o Actividades de dinamização e animação cultural. 

• O espaço da biblioteca não poderá ser utilizado para reuniões ou 
qualquer outro tipo de actividades que não estejam de acordo com 
os seus objectivos e as suas funções. !

• O auditório da biblioteca poderá ser utilizado para actividades 
dinamizadas pela biblioteca ou actividades a realizar com a 
colaboração desta. !

Artigo 161º 
(Direitos dos utilizadores) 

1. Todos os utilizadores têm direito de: 

1.1. Frequentar a Biblioteca; 

1.2. Adquirir junto do funcionário da Biblioteca o cartão de Leitor; 

1.3. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da 
Biblioteca; 

1.4. Usufruir de todos os serviços prestados pela BE e constantes neste 
Regimento. 

1.5. Consultar livremente o catálogo quando este estiver devidamente 
informatizado e disponível.  

1.6. Utilizar o seu recheio segundo as seguintes normas: 

1.6.1.Todas as publicações podem ser consultadas na Biblioteca em 
sistema de livre acesso; 

1.6.2.Todas as publ icações, com excepção de dicionários, 
enciclopédias, revistas e jornais, podem ser requisitadas para 
leitura domiciliária por um prazo de 8 dias, através de requisição, 
devendo para o efeito apresentar o Cartão de Leitor; o/a 
requisitante deve, no entanto, ter em conta a necessidade de 
abreviar o prazo se uma obra for exemplar único e estiver a ser 
muito solicitada; 
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1.6.3.Durante o período de interrupção das actividades lectivas (Natal, 
Carnaval e Páscoa) o prazo das requisições é alargado para 15 
dias consecutivos;  

1.6.4.Participar nas actividades promovidas pela BE. 

1.6.5. Dispor de um ambiente calmo e agradável, nas várias zonas 
funcionais; 

1.6.6.Terão prioridade na utilização dos computadores os alunos que 
tenham de realizar trabalhos relacionados com as diferentes 
disciplinas e áreas curriculares não disciplinares; 

1.6.7.Os utilizadores podem solicitar a impressão dos trabalhos, de 
acordo com as normas em vigor. 

Artigo 162º 
(Deveres dos utilizadores) 

1. Todos os utilizadores têm o dever de: 

1.1. Cumprir as normas estabelecidas neste regulamento; 

1.2. Ao entrar na BE, fazer-se acompanhar do Cartão de Leitor ou outro 
elemento identificativo; 

1.3. Deixar obrigatoriamente as pastas e/ou livros em local próprio, 
entrando só com o material mínimo necessário à consulta ou 
trabalho a realizar. Esta disposição não abrange cadernos e blocos 
de apontamentos; 

1.4. Entregar à funcionária ou ao professor livros ou outro material 
impresso quando retirados do local, após a sua consulta; 

1.5. Recolocar no mesmo lugar, após a sua leitura, todas as revistas e 
jornais (material de livre acesso). As caixas dos CDs/DVD vazias 
encontram-se nas estantes, devendo os interessados levar a caixa à 
funcionária ou ao professor, a fim de o trocar pelo respectivo CD/
DVD.  

1.6. Utilizar por um tempo máximo de 20 minutos os materiais/
equipamentos, caso existam outros alunos em espera;  

1.7. Manter em bom estado de conservação as espécies documentais 
que lhe são facultadas; 

1.8. Repor ou pagar a importância necessária à aquisição de qualquer 
documento, que tenha danificado ou perdido; 
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1.9. Apresentar o seu cartão de leitor para proceder à requisição de 
todo e qualquer tipo de equipamento e/ou fundo documental; 

1.10.Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos livros requisitados 
para leitura domiciliária; 

1.11.Contribuir para a manutenção de um bom ambiente nas várias 
zonas funcionais: 

1.11.1.Entrar ordeiramente; 

1.11.2.Manter o silêncio na zona destinada à leitura individual e 
trabalhar com o menor ruído possível na zona multimédia; 

1.11.3.Não consumir alimentos e bebidas; 

1.11.4.Não alterar o posicionamento do equipamento e do fundo 
documental; 

1.11.5. Acatar as indicações que forem transmitidas pelo professor 
Bibliotecário ou outro professor presente e pela funcionária. 

1.11.6.Quando verificarem alguma anomalia deverão, de imediato, 
chamar o professor ou a funcionária. 

1.11.7.Os alunos não poderão trazer jogos informáticos ou outros 
programas. !

Artigo 163º 
(Leitura domiciliária) 

1. Poderão ser requisitados para leitura domiciliária, mediante 
apresentação do Cartão de Leitor todas as obras da Biblioteca, à 
excepção de: 

1.1. Obras gerais (enciclopédias, dicionários, anuários, etc.); 

1.2. Obras únicas de elevada procura; 

1.3. Obras raras ou consideradas de luxo; 

1.4. Obras em mau estado de conservação, quando apenas exista um 
exemplar. 

2. Poderão usufruir do empréstimo domiciliário: 

2.1. Alunos, professores e funcionários do Agrupamento de Escolas D. 
Luís de Ataíde; 

2.2.  Outros utilizadores desde que devidamente autorizados pela 
Direcção da Escola e/ou Professor Bibliotecário; 
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3. A requ i s ição de l i v ros para le i tu ra domic i l iá r ia faz - se 
informaticamente logo que seja possível; até lá será feita por meio 
de cartão. 

4. Os livros podem ser requisitados por um período de oito dias úteis. 

5. Cada utilizador poderá requisitar um livro para ler e dois livros de 
cada vez se for para pesquisa, o empréstimo poderá ser renovado a 
seu pedido. 

6. Se o leitor não proceder à devolução da obra requisitada no prazo 
estabelecido, será penalizado por este acto. Esta penalização será 
definida em cada ano lectivo. 

7. O leitor é responsável pelo valor dos livros não restituídos. Responderá 
também pelas deteriorações que não resultem do seu uso normal. 

8. Escrever nas margens das páginas, nas folhas em branco, sublinhar 
frases ou rasgar folhas, é considerada uma deterioração voluntária. 

8.1. Se isto se verificar, o utilizador reporá um exemplar igual e em bom 
estado, ou o seu valor comercial para que a Biblioteca proceda à 
sua reposição. 

9. Enquanto a Biblioteca da Escola não for indemnizada do prejuízo 
resultante da não restituição ou da deterioração dos livros 
emprestados, não serão concedidos novos empréstimos ao leitor 
responsável por esses factos. 

10.À Biblioteca da Escola reserva-se o direito de recusar novo 
empréstimo domiciliário a utilizadores responsáveis por posse 
prolongada e abusiva de publicações. 

11.Só poderão ser requisitadas novas obras no caso de já terem sido 
devolvidas as anteriormente requisitadas. 

12.Todas as obras requisitadas para leitura domiciliária deverão ser 
entregues até 15 de Junho, de cada ano lectivo, data a partir da 
qual não é permitido fazer requisições que impliquem a saída de 
livros da Escola. 

Artigo 164º 
(Procedimento disciplinar) 

1. A qualquer aluno que, mesmo depois de advertido, não cumpra 
as normas constantes deste regimento, será dada ordem de saída 
da Biblioteca, quer pelo funcionário, quer pelos professores. 
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2. Mediante a gravidade da falta, o aluno ficará impedido de 
frequentar a Biblioteca Escolar por um período entre 1 a 5 dias. 

3. Este impedimento poderá estender-se por mais tempo, mediante 
decisão do Órgão de Gestão e, se necessário, após decisão do 
Conselho de Turma de natureza disciplinar. 

!
Artigo 165º 

(Equipamento multimédia e internet) 

1. Os computadores, televisores e leitores de CD e DVD poderão ser 
utilizados por todos os utentes, mediante apresentação do Cartão 
de Leitor e de acordo com o Regulamento de Utilização dos 
Meios Tecnológicos da Biblioteca. !

SECÇÃO II – COMPUTADORES PORTÁTEIS 
  

Artigo 166º 
(Âmbito de utilização) 

De acordo com a Iniciativa Escolas, Professores e Computadores 
Portáteis, que visa genericamente promover a melhoria das condições 
de trabalho nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e no Secundário e, 
especificamente, apoiar o uso individual e profissional das TIC por parte 
dos professores, no quadro do projecto educativo da escola e tem 
como finalidade o desenvolvimento das seguintes actividades:  

a) apoio ao desenvolvimento curricular e à inovação;  
b) apoio à elaboração de materiais pedagógicos;  
c) apoio à utilização lectiva das TIC em situação de sala de aula;  
d) apoio a projectos educativos;  
e) apoio ao trabalho de equipa entre professores e entre grupos 

disciplinares;  
f) apoio à componente de gestão escolar na actividade dos 

professores; !
Artigo 167º 

(Considerações gerais) 
1. Os computadores e o projector de vídeo serão identificados por 

números e colocados numa estrutura física móvel de modo a 
serem transportados para qualquer sala da escola; 

2. Por norma, os computadores não podem sair do espaço escolar, a 
não ser em situações excepcionais, devidamente justificadas e 
com autorização da Direcção; 

3. Não é permitida a utilização do equipamento informático por 
qualquer pessoa que não seja aluno, docente ou funcionário da 
escola; 
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4. Em situações de comprovada utilização negligente dos 
equipamentos ou para fins que não os constantes do edital da 
iniciativa, está reservado à escola o direito de impedir a 
continuação de utilização dos equipamentos pelo infractor; 

5. Todo o software a instalar deverá estar devidamente licenciado; 
6. Não é permitido usar os computadores para entretenimento, em 

particular jogos não didácticos, nem para fins menos próprios ou 
ilegais; 

7. A utilização dos equipamentos (computadores portáteis e 
projector vídeo) carecem sempre de requisição devidamente 
preenchida; 

8. Em caso de desistência, ou após requisitar o equipamento, se o 
professor verificar que não o vai utilizar numa determinada aula, 
deverá informar o Coordenador do Projecto, com a maior 
antecedência possível, para proceder à anulação da requisição 
para esse dia/hora, sendo assim possível colocar esse(s) 
equipamento(s) à disposição de outros professores; 

9. A escola tem o direito de apagar todos os ficheiros do disco sem 
necessidade de aviso prévio; 

10.A cedência do equipamento será feita, à data da requisição, 
pela seguinte prioridade: 
a) Uti l ização dos equipamentos em contexto curricular 

desenvolvida em sala de aula; 
b) Responsável por algum Projecto da Escola no âmbito das TIC; 
c) Qualquer outro docente; 
d) Quem requisitar em primeiro lugar. !

Artigo 168º 
 (Utilização individual e profissional, por professores ) 

1. O professor deve verificar no inicio e no final de cada sessão de 
trabalho se equipamento se encontra completo e em bom estado 
de utilização; 

2. Os professores deverão utilizar os computadores exclusivamente 
para uso individual no desenvolvimento da sua actividade 
profissional; 

3. A utilização do equipamento deverá ser feita com o necessário 
zelo e responsabilidade de modo a manter o seu bom 
funcionamento; 

4. Sempre que detectada uma anomalia no funcionamento dos 
equipamentos e/ou falta de equipamento, o professor deve 
comunicar de imediato ao Coordenador do Projecto ou à 
Direcção, na ausência deste, preenchendo o formulário próprio 
que se encontra disponível; 

5. Compete ao coordenador do projecto e à Direcção a avaliação 
do processo de responsabilização da(s) anomalia(s)  verificadas 
nos equipamentos; 
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6. É da responsabilidade do utilizador qualquer dano relativamente 
ao equipamento que lhe foi atribuído, desde que se verifique 
intencionalidade; 

7. Não é permitida a alteração do hardware, salvo as realizadas 
pelo coordenador TIC ou pelo professor coordenador do projecto; 

8. É expressamente proibido instalar ou desinstalar qualquer tipo de 
software nos computadores. No caso de algum professor 
necessitar de utilizar Software licenciado que não exista no 
computador será necessário transmitir o pedido ao Coordenador 
do Projecto dos Computadores Portáteis; 

9. É proibido alterar quaisquer configurações nos computadores; 
10.É proibido gravar documentos no disco rígido; 
11.Qualquer informação gravada no disco local, durante a sessão 

de trabalho, deve ser removida no fim da mesma; 
12.A requisição do equipamento necessário deverá ser feita até às 

13:15 horas da quinta-feira da semana anterior à prevista para a 
sua utilização. Todos os campos da requisição são de 
preenchimento obrigatório, dependendo de tal a cedência do 
equipamento. 

13.Se a requisição não for feita antecipadamente pode o professor 
requisitar o equipamento fora do prazo estipulado dependendo 
da disponibilidade dos equipamentos, tendo contudo que 
preencher completamente o formulário de requis ição 
dependendo de tal a cedência do equipamento; 

14.Todo o equipamento tem que ser devidamente acondicionado 
na respectiva pasta no final de cada utilização; 

15.Todos os equipamentos devem ser l igados/desl igados 
correctamente; 

16.Deve ser preocupação do professor obrigar os alunos a cumprir 
regras de higiene, apresentando-se com as mãos limpas. Deve 
ainda o professor impedir o hábito de colocar os dedos nos ecrãs 
de forma a poder manter a limpeza dos mesmos. !

Artigo 169º 
(Utilização por professores com os seus alunos) 

1. A utilização do equipamento deverá ser feita com o necessário 
zelo e responsabilidade de modo a manter o seu bom 
funcionamento; 

2. Os alunos só poderão utilizar os computadores durante a aula 
quando acompanhados de um(a) professor(a); 

3. É expressamente proibido instalar/desinstalar qualquer tipo de 
software nos computadores; 

4. É proibido alterar quaisquer configurações nos computadores; 
5. Os alunos devem verificar, no início e no fim do período de 

utilização, se o equipamento informático posto à sua disposição 
se encontra completo e em bom estado de utilização. Caso tal 
não se verifique deve informar imediatamente o(a) professor(a); 
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6. Durante a utilização do equipamento, se ocorrerem anomalias, os 
alunos deverão comunicar de imediato ao professor(a); 

7. É da responsabilidade do utilizador qualquer dano relativamente 
ao equipamento que lhe foi atribuído, desde que    se  verifique 
intencionalidade; 

8. Os alunos não devem mexer no equipamento quando este não 
estiver a ser utilizado; 

9. Os alunos deverão ligar os computadores apenas com 
autorização do(a) professor(a); 

10.Os computadores só deverão ser utilizados para as actividades 
definidas/propostas pelo(a) professor(a); 

11.É proibido gravar documentos no disco rígido; 
12.Qualquer informação gravada no disco local, durante a sessão 

de trabalho, deve ser removida no fim da mesma; 
13.Só poderão ser utilizadas Pens ou CDs próprios com a autorização 

do professor;  
14.Não devem ser utilizados programas de conversação ou 

comunicação durante o decorrer das aulas, sem que as mesmas 
sejam previamente autorizadas pelo professor; 

15.Todos os equipamentos devem ser l igados/desl igados 
correctamente. (O docente deverá ter especial cuidado  com o 
processo de ligar e desligar o computador); 

16.É proibido escrever ou riscar em qualquer equipamento, inclusive 
os tapetes dos ratos, sob pena de ser cobrado ao encarregado 
de educação o triplo do valor do equipamento; !

Artigo 170º 
(Avarias e responsabilidades) 

1. Os utilizadores são responsáveis pelos danos causados no material 
informático nomeadamente em caso de comprovada 
negligência na sua utilização; 

2. Presume-se que qualquer avaria no equipamento que não possa 
ser atribuída ao último utilizador é da responsabilidade de quem 
esteve a trabalhar com o equipamento no período 
imediatamente precedente. 

3. Os utilizadores são responsáveis pelos danos causados no material 
informático no caso da instalação de software, consulta de sites 
de origem duvidosa e outros actos que provoquem anomalias no 
funcionamento dos mesmos; 

4. É expressamente proibido, anotar, riscar, marcar ou de qualquer 
outra forma danificar o material utilizado, assim como retirar do 
mesmo qualquer carimbo ou etiqueta. É ainda proibida a 
instalação de qualquer componente de hardware ou a abertura 
de qualquer computador, excepto a pessoal  devidamente 
credenciado e autorizado para o efeito. !

Artigo 171º 
(Sanções) 
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1. Qualquer interveniente no processo pode, a todo o momento, 
interpelar e proceder a acções de verificação, caso observe 
comportamentos que indiciem danos nos equipamentos 
informáticos. 

2. É reservado o direito à Direcção de impedir o acesso aos 
equipamentos a qualquer utilizador cujo comportamento se tenha 
anteriormente revelado inadequado. 

3. O não cumprimento das disposições referidas, pode conduzir para 
além de outras possíveis sanções, à reposição do material em falta 
ou danificado ou o ao seu pagamento integral. !!
X - SERVIÇOS E INSTALAÇÕES E RESPECTIVO FUNCIONAMENTO !!

SECÇÃO I – SERVIÇOS !!
Artigo 172º 

(Serviços de controlo de entradas e saídas) 
1. As entradas e saídas das escolas do agrupamento são feitas pelo 

portão principal. É expressamente proibido saltar ou passar a 
vedação que circunda o recinto da escola; 

2. Nas entradas na escola, o funcionário em serviço no sector 
poderá e deverá, sempre que o entender, solicitar aos alunos o 
cartão de estudante, sempre que existir; 

3. No fim das aulas, a saída da escola deve ser feita de forma 
ordenada e sem atropelos; 

4. Só é permitida  a saída da escola aos alunos que já tenham 
terminado a actividade lectiva ou que, não tendo a última aula, 
tenham autorização do respectivo encarregado de educação 
para sair, expressa no seu cartão de estudante; 

5. Elementos da comunidade, pais e encarregados de educação, 
fornecedores, e elementos estranhos à escola, identificam-se junto 
do funcionário em serviço, explicando o motivo que os faz entrar 
na escola, devendo o funcionário exigir a apresentação de um 
documento identificativo; 

6. Em caso de necessidade, o funcionário em serviço deverá 
comunicar com a Direcção/ Coordenação de Escola para 
autorizar a entrada na escola; 

7. A ocorrência de situações anómalas junto da portaria da escola 
devem ser comunicadas à Direcção ou coordenação de escola. ! !

Artigo 173º 
(Serviços Administrativos) 

1. A secretaria é o serviço de apoio administrativo de toda a 
comunidade educativa, competindo-lhe, genericamente, 
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executar os procedimentos legais necessários ao correcto 
funcionamento administrativo da escola nas suas diversas áreas; 

2. O horário de atendimento ao público da secretaria é das 9 h e 
30m às 12 horas  e das 14h e 30m  às 16 horas. !

Artigo 174º 
(SASE) 

Este serviço destina-se a desenvolver junto dos alunos e famílias um 
papel de apoio e acção social. !!

Artigo 175º 
(Refeitório) 

1. O refeitório destina-se ao fornecimento da refeição completa – 
almoço, cujas senhas serão adquiridas na papelaria da escola-
sede; 

2. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 
12h00 às 14h00; 

3. Têm acesso a este serviço, por ordem de chegada, alunos do 2º e 
3ºciclos, do 1º ciclo, professores e pessoal não docente do 
agrupamento, que apresentem a respectiva senha; 

4. Este espaço deve ser vigiado nas horas das refeições, para se 
verificar do cumprimento integral da refeição, bem como das 
normas estabelecidas no regulamento próprio existente e afixado. 

5. Os alunos que, durante o período de almoço, manifestem  
comportamento indevido, serão penalizados de acordo com a 
gravidade da situação. ! !

Artigo 176º 
(Papelaria) 

1. Para além dos artigos próprios deste serviço, a papelaria venderá 
também as senhas para o almoço do dia seguinte ou do próprio 
dia, e neste último caso, desde que solicitadas até às 10h00 e 
acrescidas da respectiva taxa de multa; 

2. A papelaria funciona das 8h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00; 
3. Têm acesso a este sector alunos, professores, funcionários e 

encarregados de educação devidamente autorizados.  
4. Os preços dos artigos devem ser afixados de modo bem visível; 
5. A funcionária responsável por este sector disporá da lista de 

alunos subsidiados pelo SASE e procederá à distribuição do 
material escolar atribuído. !

Artigo 177º 
(Bufete/ Sala convívio dos alunos) 

1. O bufete de alunos destina-se ao fornecimento de bens 
alimentares de consumo rápido; 
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2. O horário de funcionamento é das 8h30 às 12h00 e das 14h00 às 
17h30; 

3. É da responsabilidade do órgão de gestão zelar pelo respeito das 
regras impostas para venda de produtos em bufetes escolares; 

4. Durante os tempos lectivos não é permitida a venda de bens 
alimentares aos alunos, se os mesmos estiverem em aula. 

5. Integrado no mesmo espaço do bufete, a sala de convívio 
destina-se ao convívio dos alunos: 
a) Deve ser mantida limpa e cumpridas as regras com vista a uma 

boa conservação do material existente; 
b) Devem existir placards de informação relativos a informações 

diversas, planificações de actividades e regulamentos. 
c) O seu horário de funcionamento é igual ao do bufete. !

Artigo 178º 
(Reprografia) 

1. A reprografia é um serviço destinado a copiar e multiplicar 
documentos para uso dos elementos da comunidade educativa; 

2. O horário da reprografia é das 8h30 às 12h00 e das 14h00  às 
17h30; 

3. O material a fotocopiar deverá ser entregue ao funcionário com a 
antecedência de 48h; 

4. As fotocópias para uso escolar são gratuitas, desde que 
requisitadas pelos professores; 

5. As restantes fotocópias, quer para professores quer para alunos, 
deverão ser pagas; 

6. O funcionário de serviço deverá salvaguardar o segredo dos 
documentos que lhe são entregues, sendo ele o único responsável 
enquanto estiverem na sua posse. 

7. No  educação pré-escolar e 1º ciclo as fotocópias são pagas com 
a verba de expediente e limpeza, dada aos estabelecimentos de 
ensino, pela autarquia. 

         
Artigo 179º 

(Sala de professores) 
1. A utilização deste espaço é restrita ao pessoal docente e destina-

se ao convívio e trabalho; 
2. Deve ser utilizada de acordo com os preceitos da boa 

convivência e higiene e cumpridas as regras com vista a uma boa 
conservação do material; 

3. Deve estar disponibilizada informação relativa às seguintes áreas: 
informação geral e específica sobre o quotidiano escolar, 
legislação actualizada, convocatórias, formação contínua e 
sindicatos. Qualquer afixação nos placards mencionados tem que 
ter consentimento prévio da Direcção; 

4. A utilização deste espaço para exposição/venda de artigos fica 
dependente de autorização  da Direcção. !
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Artigo 180º 

(Sala de Directores de Turma) 
1. Têm acesso prioritário à utilização do equipamento, os directores 

de turma e os professores com funções de coordenação de 
direcção de turma; 

2. Deve estar disponibilizada informação geral sobre o quotidiano 
escolar inerente à função de direcção de turma; 

3. Neste espaço, deverão ser guardados os dossiers de turma, da 
responsabilidade de cada director de turma e outros materiais. 

4. Anexos a esta sala encontram-se três gabinetes destinados ao 
atendimento dos encarregados de educação. !!

SECÇÃO II – INSTALAÇÕES !!
Artigo 181º 

(Salas de Aula) 
1. As salas de aula são espaços destinados a actividades lectivas, 

podendo servir para outras actividades educativas desde que não 
seja alterada a disposição do equipamento ou mobiliário, 
salvaguardando a especificidade do pré-escolar e do 1º ciclo; 

2. O professor deverá ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala 
de aula. Deverá certificar-se no início da aula do estado de 
limpeza e conservação da sala e seu mobiliário e, caso haja algo 
de anormal a referir, deverá fazê-lo imediatamente, dirigindo-se 
ao auxiliar de acção educativa da área, a fim de o mesmo fazer 
o registo da ocorrência; 

3. O professor deverá incentivar nos alunos uma boa utilização do 
equipamento e mobiliário, responsabilizando-os pela sua 
conservação e limpeza: 
a) Nas arrecadações de laboratórios só entrarão os professores 

das respectivas disciplinas específicas utilizadores das salas que 
lhes dão acesso; 

b) Os alunos só entrarão nelas com autorização e sob 
responsabilidade do professor. 

4. Sempre que algum professor necessite de material específico de 
d e t e r m i n a d a d i s c i p l i n a / s a l a , d e v e r á r e q u i s i t á - l o , 
responsabilizando-se pela sua substituição; 

5. Em cada sala específica deverá constar inventário do material 
existente; 

6. Todo o material didáctico para as salas de aula, deverá ser 
requisitado com 24 horas de antecedência: 
a)As requisições serão feitas a um funcionário; 
b)O funcionário encarregado do atendimento das requisições 

diligenciará para que o material seja colocado na sala e na 
hora para que foi requisitado. 
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7. O professor utilizador do material requisitado é responsável pela 
sua normal utilização e conservação; 

8. Deverá existir, em lugar próprio, uma listagem de todo o material 
didáctico disponível, de forma a ser facilmente consultado pelos 
interessados; 

9. Caso na sua utilização se danifique algo, deverá ser dado 
conhecimento ao funcionário para que possa ser feita a 
respectiva reparação. !

Artigo 182º 
(Corredores) 

1. Os corredores entendem-se como locais de passagem e de 
acesso às várias salas e sectores, localizando-se dentro da área 
destinada à prática lectiva, pelo que se considera  zona de 
silêncio; 

2. Todos os que circulem nestas zonas devem respeitar o normal 
funcionamento das aulas, circulando com cuidado para não fazer 
ou provocar qualquer tipo de barulho; 

3. A circulação deverá ser feita de forma ordenada, sem atropelos, 
sem correrias e no maior silêncio durante os tempos lectivos; 

4. A circulação nas escadarias far-se-á com especial atenção, a fim 
de se evitarem possíveis acidentes; 

5. O plano de emergência da escola poderá determinar regras de 
utilização específicas que deverão ser tidas em conta pelos 
elementos da comunidade educativa; 

6. Em caso de necessidade, as regras referidas no  parágrafo 
anterior deverão ser afixadas em local visível, devidamente 
divulgadas e explicadas a alunos, funcionários e docentes; 

7. A circulação nas escadas e corredores deverá efectuar-se 
preferencialmente pela direita, evitando-se desta forma os 
constantes atropelos e permitindo uma melhor circulação para 
todos. !

Artigo 183º 
(Cacifos) 

1. Os cacifos destinados aos docentes encontram-se localizados no 
corredor contíguo à sala de professores. A sua requisição far-se-á  
na Direcção, no início do ano lectivo; 

2. No final do ano lectivo, os docentes que abandonem a escola 
deverão deixar o cacifo limpo e entregar a respectiva chave. !!!

Artigo 184º 
(Instalações para a Prática da Educação Física) 

São instalações específicas para a prática de Educação Física: 
1. Áreas cobertas: pavilhão gimnodesportivo; 
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2. Área descoberta: campos com piso de alcatrão e espaços 
adjacentes; 

3. Balneários: 
a)Balneário/Vestiário feminino; 
b)Balneário/Vestiário masculino; 
c)Balneário dos professores. 

4 - Gabinete dos professores e funcionário. !
Artigo 185º 

(Normas de Utilização das Instalações) 
1. As  instalações desportivas deverão ser, prioritariamente, utilizadas 

para a  actividade curricular e extracurricular promovidas pela 
disciplina de Educação Física e Desporto Escolar e, só depois, 
para outras finalidades; 

2. É da competência do órgão de gestão a cedência das 
instalações, depois de ouvido o delegado de grupo e/ou o 
delegado de instalações, que deverão ser contactados com uma 
antecedência mínima de cinco dias; 

3. A tomada de decisão sobre a eventual cedência de instalações 
deverá ser comunicada ao delegado de grupo e/ou director de 
instalações, em tempo útil de maneira a poder  dar conhecimento 
ao grupo de disciplina para as alterações necessárias à 
planificação dos espaços de aula; 

4. Exceptuam-se dos pontos anteriores, no que diz respeito à 
utilização do pavilhão gimnodesportivo, toda a utilização 
protocolada com outras entidades/instituições. !

Artigo 186º 
(Deveres dos Professores nas Aulas de Educação Física) 

1. Estar na sala de aula devidamente equipado; 
2. Utilizar as instalações e o material de forma correcta e deixá-los 

devidamente arrumados para estarem utilizáveis na aula seguinte; 
3. Elaborar semanalmente um mapa com a rotação das turmas 

pelos vários espaços disponíveis e afixá-lo em local apropriado 
para consulta (esta tarefa será executada pelo director de 
instalações); 

4. Não deixar os alunos sozinhos no local da aula; 
5. Marcar falta de presença ao aluno que não se apresentar 

devidamente equipado, excepto se cumprir alguma das alíneas 
definidas no ponto 10.2.4.3.10; 

6. Permitir a saída dos alunos 15 minutos antes do toque nas aulas de 
90 minutos, e 10 minutos nas de 45 minutos, a fim de possibilitar o 
tratamento higiénico adequado. !!

Artigo 187º 
(Deveres dos Alunos nas Aulas de Educação Física) 
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1. Saber que as aulas se iniciam quando entram nos balneários (logo 
após o toque de entrada) e terminam quando saem dos mesmos, 
depois de terem tratado da respectiva higiene; 

2. Devem pendurar as roupas nos cabides e arrumar devidamente o 
calçado e as pastas ou mochilas; 

3. No início de cada aula, os dois alunos delegados (um rapaz e 
uma rapariga a eleger) ficarão responsáveis por levar um saco 
onde serão depositados os objectos de valor dos alunos da turma 
(dinheiro, relógios, pulseiras, fios, brincos, etc.). Os sacos serão 
entregues ao professor, ficando guardados em local seguro até ao 
fim da aula, momento em que os mesmos alunos devolverão os 
valores aos colegas; 

4. A responsabilidade dos valores desaparecidos dentro do 
balneário, os quais não tenham sido colocados dentro do saco 
dos valores, caberá inteiramente ao aluno que tenha sido vítima 
desse desaparecimento; 

5. Não utilizar objectos pessoais de adorno, metálicos e cortantes 
(relógios, pulseiras, anéis, brincos...) que ponham em causa a sua 
integridade física ou a dos colegas, ou que prejudiquem o normal 
funcionamento das aulas; 

6. Apresentar-se devidamente equipados na aula de Educação 
Física. Por motivo de higiene, os alunos vestem o seu equipamento 
antes das aulas e despem-no imediatamente após as mesmas, 
nos balneários; 
a) Entenda-se por devidamente equipado: fato de treino (calções 

e t – shirts em alternativa), sapatilhas de ginástica ou botas de 
ténis, toalha de banho, champô, e sabonete, chinelos para o 
banho e saco para guardar o equipamento desportivo); 

b) O aluno deve utilizar umas sapatilhas ou botas de ténis 
exclusivas para o pavilhão não podendo utilizar as botas de 
ténis que utiliza na rua ou pátio escolar. Se isso não se verificar o 
aluno só poderá fazer a aula descalço, desde que o professor 
o considere adequado. 

7. Responsabilizar-se por qualquer dano registado nos balneários; 
8. Tomar banho após as aulas práticas. Exceptuam-se os casos em 

que seja apresentado atestado  médico devidamente 
esclarecedor e ainda os alunos que tenham Educação  Física no 
último tempo lectivo do dia, desde que possuam autorização 
expressa do  respectivo encarregado de educação; 

9. Assistir às aulas mesmo que esteja impedido da actividade prática 
de acordo com as alíneas que a seguir se indicam: 
a) Apresentação de atestado médico; 
b) Participação escrita e assinada, na caderneta do aluno, pelo 

encarregado de educação (febre, gripes, entorses, etc.); 
c) Incapacidade, momentânea, comprovada pelo professor 

(ferimentos, entorses, etc.) !
Artigo 188º 
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(Normas Complementares) 
1. As áreas desportivas são consideradas “salas de aula” pelo que, 

durante a sua utilização lectiva, é vedada aos alunos que não 
façam parte das turmas que estejam em aula da disciplina  a 
permanência ou utilização desses espaços; 

2. Haverá um auxiliar de acção educativa responsável pelo 
cumprimento do estipulado no ponto 1. e ainda pela 
manutenção dos espaços, materiais e equipamentos desportivos,  
organização dos alunos e alunas dentro dos balneários, bem 
como pelo correcto funcionamento dos banhos; 

3. O auxiliar da acção educativa colaborará ainda com os 
respectivos docentes, sempre que estes entendam necessário e 
em consonância com as suas atribuições profissionais, no apoio às 
actividades lectivas. !!!!

Artigo 189º 
(Recreio) 

1. O recreio é um espaço para ser utilizado pelos membros da 
comunidade escolar; 

2. Este espaço deve ser mantido limpo; 
3. Os papéis e outros detritos devem ser deitados em recipientes 

próprios; 
4. Não devem ser tomadas atitudes violentas, grosseiras ou íntimas 

que choquem a sensibilidade dos outros; 
5. Nos locais de passagem não se deve praticar qualquer actividade 

desportiva que implique o uso de bolas ou outros materiais móveis; 
6. Todos os membros da comunidade escolar podem circular no 

espaço que circunda o edifício escolar, com civismo, de forma 
educada e respeitando o normal funcionamento das salas de 
aula; 

7. Todos os que circulem junto dos espaços em que existem jardins 
devem ter atitudes de respeito e de conservação, não os 
danificando, nem neles deitando lixo; 

8. A vigilância deste espaço é efectuada pelos assistentes 
operacionais designados; 

9. No 1º ciclo, a vigilância dos recreios é assegurada pelos assistentes 
operacionais ao serviço nas escolas e por um ou mais professores, 
consoante o número de alunos existentes. No início de cada ano 
lectivo, será afixado em cada escola do 1º ciclo o mapa de 
vigilância dos recreios. !!

Artigo 190º 
(Campos de Jogos) 
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1. Os campos de jogos são espaços privilegiados para aulas da 
disciplina de Educação Física; 

2. É expressamente proibido aos alunos que não têm aulas 
permanecerem neste local podendo, no entanto, estar nas 
bancadas, sem incomodarem o normal funcionamento da aula 
que estiver a decorrer; 

3. Os campos de jogos poderão ser ocupados pelos alunos que não 
têm aulas, nos períodos em que não estejam a ser utilizado para 
aulas. !!

XI - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR !!
Artigo 191º 

(Admissão de Alunos / Matrículas) 
A admissão de alunos e respectivas matrículas far-se-á de acordo com 
a legislação em vigor. !

Artigo 192º 
(Constituição de Turmas) 

A constituição de turmas é feita de acordo com a legislação em vigor e 
com os critérios definidos em Conselho Pedagógico. !

Artigo 193º 
(Serviço de Exames / Provas de Aferição) 

O Serviço de exames e provas de aferição  é feita de acordo com a 
legislação em vigor. !

Artigo 194º 
(Avaliação e Reclamações) 

As avaliações e reclamações são feitas de acordo com a legislação em 
vigor. !

Artigo 195º 
(Emissão de Documentos e outras certidões) 

A emissão de documentos e outras certidões de acordo com a 
legislação em vigor. ! !

XII - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO !!
Artigo 196º 

(Processo Eleitoral) 
A administração e gestão dos estabelecimentos de ensino que 
compõem o agrupamento são feitos de acordo com a legislação em 
vigor. 

Página !  de !111 119



!
Artigo 197º 

(Definição das Actividades de Turma/Projecto Curricular de Turma) 
1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das 

actividades a desenvolver com os alunos, implicam a existência 
de um Projecto Curricular de Turma/Grupo adequado às 
características de cada turma/grupo integrando estratégias de 
diferenciação pedagógica e de adaptação curricular, de modo 
a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a 
articulação escola-família. Os planos curriculares de turma/grupo 
são da responsabilidade do educador/professor titular de turma 
ou Conselho de Turma, constituído pelos professores da turma e 
por um representante dos pais e encarregados de educação, 
cabendo ao director de turma/professor titular de turma/grupo a 
sua coordenação; 

2. No projecto curricular de turma/grupo devem constar: 
a) Caracterização da turma; 
b) Uniformização de critérios de actuação; 
c) Dados da avaliação de diagnóstico; 
d) Perfil de aprendizagem da turma; 
e) Alunos com necessidade de apoio; 
f) Estratégias de diferenciação pedagógica;  
g) Competências gerais e essenciais; 
h) Actividades de enriquecimento curricular; 
i) Planificações das disciplinas e áreas curriculares não 

disciplinares; 
j) Articulação de conteúdos;  
k) Aulas previstas e dadas; 
l) Apreciação global por período; 
m)Novos elementos; 
n) Relatório de conteúdos leccionados por período lectivo; 
o) Avaliação do Projecto Curricular de Turma/grupo; 

3. A implementação e o desenvolvimento do projecto são 
analisados em conselho de turma/conselho de docentes, antes 
do final de cada período, por forma a decidir da persecução ou 
reformulação do projecto curricular de turma. !

Artigo 198º 
(Documentos de Autonomia) 

1. Projecto Educativo: 
a) O Projecto Educativo em vigor deverá ser análise de avaliação 

no final de cada ano lectivo, mas a sua reformulação 
processar-se-á, em regra, no final do terceiro ano de 
implementação; 

b) C o n t u d o , s i t u a ç õ e s e x c e p c i o n a i s d e v i d a m e n t e 
fundamentadas e justif icadas, poderão levar à sua 
actualização em qualquer momento, desde que se verifique 
existir uma maioria superior a 2/3 dos membros em efectividade 
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de funções no Conselho Geral, a solicitá-lo, e após parecer 
favorável do Conselho Pedagógico; 

c) As reformulações ao Projecto Educativo deverão ter em conta 
os resultados da avaliação interna e a vontade da 
comunidade educativa. 

2. Regulamento Interno: 
a) As determinações referentes ao Regulamento Interno 

encontram-se explícitas nas Disposições Finais do presente 
regulamento interno; 

3. Plano Anual de Actividades: 
a) O Plano Anual de Actividades inicia-se no final do ano lectivo 

ante r io r med iante p ropos tas apresentadas pe los 
departamentos curriculares e conselhos de docentes e 
responsáveis de projectos, carecendo de ratificação no ano 
lectivo seguinte pelos novos docentes ao serviço na escola; 

b) O Plano Anual de Actividades deve ser proposto a partir dos 
objectivos constantes no Projecto Educativo e articulado com 
os recursos existentes. !! !!

XIII - AVALIAÇÃO !!
Artigo 199º 
(Critérios) 

1.A avaliação processa-se de acordo com o estabelecido na lei. 
2. No início do ano lectivo, compete ao conselho pedagógico do 

agrupamento, de acordo com as orientações do currículo 
nacional, definir os critérios de avaliação para cada ciclo e ano 
de escolaridade, sob proposta, dos departamentos curriculares e 
dos conselhos de docentes e de directores de turma; 

3. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior 
constituem referenciais comuns no agrupamento, sendo 
operacionalizados pelos conselhos de docentes e  de turma, no 
âmbito do respectivo projecto curricular de turma; 

4. A Direcção deve garantir a divulgação dos critérios referidos nos 
números anter iores junto dos diversos intervenientes, 
nomeadamente alunos e encarregados de educação. !!

XIV - DO DEVER DE ASSIDUIDADE !
!

Artigo 200º 
(Assiduidade) 
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A assiduidade deve ser praticada de acordo com o estabelecido na lei. 

! !
XV - AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES INTERNAS !!

Artigo 201º 
(Avaliação actividades) 

1. Todas as actividades realizadas na escola são, obrigatoriamente, 
objecto de avaliação, conforme definido no regimento do 
Conselho Pedagógico; 

2. A avaliação das actividades não lectivas baseia-se na 
elaboração de relatório; !!!!! !

XVI - NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA !
Artigo 202º 

(Segurança) 
1. É dever de toda a comunidade escolar, alertar a direcção ou o 
Coordenador de Estabelecimento, para a presença de pessoas 
estranhas e não autorizadas, dentro dos recintos escolares.  

2. Todos os estabelecimentos de ensino devem dispor de um plano de 
segurança e emergência devidamente actualizado e aprovado pelo 
Serviço Nacional de Protecção Civil, que deverá ser do conhecimento 
de toda a comunidade escolar.  

3. Serão realizados exercícios de evacuação, de forma a testar a 
eficácia dos Planos de Emergência e para aperfeiçoamento do modo 
de agir perante uma ocorrência grave.  

4. O Agrupamento conta com o apoio do Programa Escola Segura que 
além de dinamizador de iniciativas de promoção duma cultura de 
segurança e de valores de cidadania e civismo, tem como finalidade 
garantir a segurança, prevenindo e reduzindo a violência no meio 
escolar e imediações.  !
5-Qualquer situação anómala é sempre assinalada com o som do 
alarme da escola. Um toque único assinala um incêndio, um toque 
intermitente e prolongado assinala um sismo. !
6-O ponto de concentração é em espaço aberto previamente definido 
em cada escola.  
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!
7-Estão estabelecidas normas de segurança que cumprem a legislação 
em vigor e são do conhecimento da comunidade escolar. !
  !

XVII - AUTARQUIA ! !
Ao longo dos últimos anos, a administração central tem vindo a 
concretizar a transferência de atribuições e competências para as 
autarquias locais, na área da educação e do ensino não superior, 
dando origem, entre outras estruturas, à criação dos Conselhos 
Municipais de Educação, um órgão essencial de institucionalização da 
intervenção das comunidades educativas a nível do concelho, e 
relativamente à elaboração da carta educativa, um instrumento 
fundamental de ordenamento da rede de ofertas de educação e de 
ensino. Em termos complementares, igualmente as competências na 
área da realização de investimentos por parte dos municípios, nos 
domínios da construção, apetrechamento e manutenção dos 
estabelecimentos da educação pré-escolar e do ensino básico, e a 
gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos de educação do 
pré – escolar e de ensino do 1ºciclo.  !

Artigo 203º 
(Competências) 

1. Compete à Câmara Municipal, no âmbito da organização e 
funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente:  
a) Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às 

actividades complementares, no âmbito de projectos 
educativos, nos termos da lei;  

b) Organizar e gerir os transportes escolares;  
c) Deliberar em matéria de acção social escolar, educação pré-

escolar e 1º ciclo, designadamente no que respeita a 
alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos 
a estudantes;  

d) Assegurar a construção, manutenção e conservação das 
instalações dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do 1º ciclo do ensino básico, bem como o fornecimento do 
equipamento e material didáctico e a prestação dos apoios 
sócio-educativos aos mesmos níveis.  !

Artigo 204º 
(Direitos) 

1. Constituem-se direitos genéricos da Autarquia:  
a) Estar representada, nos termos da lei, no Conselho Geral;  
b) Constituir-se como parceira do Agrupamento, nos termos 

regulamentados neste documento;  
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c) Solicitar informações sobre o funcionamento, serviços ou 
actividades do Agrupamento, desde que não sejam violadas 
normas de confidencialidade;  

d) Apresentar propostas de participação e dinamização de 
actividades de carácter educativo.  !

Artigo 205º 
(Deveres) 

1. Constituem-se deveres genéricos da Autarquia:  
a) Manter-se informada sobre o Regulamento Interno, Projecto 

Educativo do Agrupamento de Escolas, Plano Anual de 
Actividades e legislação vigente sobre o Sistema Educativo;  

b) Receber cópias do Regulamento Interno, do Projecto 
Educativo do Agrupamento e do Plano Anual de Actividades;  

c) Fazer-se representar efectivamente nas sessões e no trabalho 
desenvolvido pelo Conselho Geral. !!!!

Artigo 206º 
(Direitos e deveres dos representantes da comunidade local) 

1. São direitos dos representantes da comunidade local no 
Agrupamento:  
a) Integrar o Conselho Geral do Agrupamento;  
b) Solicitar ao Director e deste obter, desde que a mesma esteja 
disponível, toda e qualquer informação pertinente para o bom 
desempenho das suas funções.  
2. São seus deveres :  
a) Cumprir todas as obrigações inerentes às suas funções enquanto 
membro do Conselho Geral do Agrupamento;  
b) Conhecer o Regulamento Interno. !!

XVIII - REGIMENTOS !!
Artigo 207º 

(Regimentos dos órgãos) 
1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de 

orientação educativa elaboram os seus regimentos, definindo as 
respectivas regras de organização e funcionamento, nos termos 
fixados no Decreto – lei 75/2008 de 22 de Abril e em conformidade 
com o regulamento interno do agrupamento. 

2. Os regimentos são elaborados ou revistos nos primeiros 30 dias do 
mandato do órgão ou estrutura a que respeita. 

3. Os casos omissos no presente regulamento, e não previstos na lei 
em vigor, serão resolvidos pela Direcção e objecto de 
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comunicação interna. ! !
XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS !!

Artigo 208º 
(Original) 

O original do presente regulamento fica arquivado na Direcção do 
Agrupamento. !

Artigo 209º 
(Omissões) 

Nos casos em que o presente regulamento for omisso, cabe aos 
diferentes órgãos, de acordo com as suas competências, tomar as 
disposições adequadas, sem prejuízo da legislação em vigor. !!!!!

Artigo 210º 
(Divulgação) !

1 - O Regulamento Interno do Agrupamento, deve ser disponibilizado a 
toda a comunidade educativa, pelo que devem ser distribuídas cópias 
do documento:  
a) a todos os titulares dos órgãos de gestão e administração, bem 
como às associações de pais e encarregados de educação do 
agrupamento,  

b) e pelos seguintes locais:  

 - Secretaria dos Serviços de Administração Escolar,  

 - Todas as escolas e Jardim de Infância do Agrupamento,  

 -  Sala de Directores de Turma 

 -Bibliotecas Escolares.  

c) O presente Regulamento Interno deve ainda ser publicitado na 
página electrónica do Agrupamento.  

!!!
Artigo 211º 

(Divulgação do Estatuto do Aluno) !
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O estatuto do aluno e demais legislação relativa ao funcionamento do 
agrupamento estarão disponíveis para consulta de todos os membros 
da comunidade educativa, na página electrónica do agrupamento. 
O Estatuto do aluno, estará também disponível para consulta em 
suporte papel, em cada um dos estabelecimentos de ensino deste 
agrupamento, nos locais publicitados. !!!

Artigo 212º 
(Dever de Obediência e Participação) 

1. Todos os elementos da comunidade educativa têm o dever de 
participar na elaboração e posterior cumprimento do presente 
regulamento; 

2. O não cumprimento do estipulado no presente Regulamento 
Interno, por parte do pessoal docente e não docente, incorre em 
infracção disciplinar, nos termos do previsto na legislação em 
vigor; 

3. O não cumprimento do estipulado no presente Regulamento 
Interno, por parte dos elementos discentes, incorre em infracção, 
devendo o processo seguir os trâmites especificados nas medidas 
educativas disciplinares, de acordo com a Lei nº 3/2008 (Estatuto 
do Aluno) 

4. O não cumprimento do estipulado no presente Regulamento 
Interno por parte dos restantes elementos da comunidade 
educativa, será comunicado à Direcção, que deliberará sobre as 
medidas a tomar. !!

Artigo 213º 
(Revisão do Regulamento Interno) 

1. O processo de revisão do Regulamento Interno deve contemplar 
o disposto no artigo 65º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, e 
legislação complementar. 

2. O Regulamento Interno pode ser revisto anualmente, tendo em 
vista assegurar uma melhor adequação ao projecto educativo do 
Agrupamento e o melhor funcionamento deste. 

3. As propostas de alteração ao Regulamento Interno são da 
competência do director, ouvido o conselho pedagógico. 

4. Na formulação das propostas de alteração devem ser 
ponderadas as sugestões apresentadas pelos diferentes 
elementos da comunidade educativa. 

5. Compete ao Conselho Geral aprovar as alterações ao 
Regulamento Interno. !!

Artigo 214º 
(Entrada em Vigor) 
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Este regulamento entrará em vigor após aprovação pelo Conselho 
Geral e terá um período de vigência de quatro anos, englobando os 
anos lectivos de 2009 a 2014. !!!!! !!
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Entrevista à Professora Cooperante Cândida Calongo 

Qual foi o seu percurso no ensino das artes? 

Essa é uma pergunta interessante porque para mim o ensino das artes não 
esteve  nunca  nos meus planos.  Terminei o  Curso de Design de Interiores e 
Equipamento Geral, no  IADE, em  agosto de  1989  e  em Setembro ,desse 
mesmo ano, concorri em miniconcurso, na altura era assim que se chamava, 
para leccionar Educação Visual.  Esta decisão deveu-se somente ao facto de 
necessitar de me iniciar no mundo do trabalho e o concurso estava mesmo a 
acontecer. Julguei  que esta seria uma experiência muito pontual, somente 
enquanto não surgisse algo ligado ao Design. Fiquei colocada nesta mesma 
escola, a leccionar Educação Visual, 2º ciclo, e ainda  com o cargo de Diretora 
de Turma. No início, tenho de admitir, foi assustador, toda uma burocracia a 
que não estava minimamente preparada  mas foi, paralelamente, uma 
experiência  fenomenal e não estou em nada a exagerar. Adorei,  
essencialmente, o contacto com os alunos. Criei uma empatia com muitos 
deles  tão especial, que ainda hoje consigo recordar com exactidão as turmas 
que passaram por mim, aliás, muitos desses mesmos alunos ainda hoje, 
passados tantos anos, mantêm algum contacto comigo. E foi assim que tudo se 
alterou em termos profissionais, dediquei-me de corpo e alma a esta profissão 
que abracei com empenho e dedicação.  

Em 1994, iniciei a minha profissionalização , na Escola Superior de Educação 
em Leiria e em 1995  conclui-a tendo tido aulas assistidas na Escola da 
Atouguia da Baleia.  

Após alguns anos a leccionar, senti que estava na altura de procurar mais 
alguma especialização na área das artes visuais e então em 2008, conclui o a 
licenciatura em Design, ramo de Design de Produção Visual, na Escola Superior 
de Design.  Como nesta etapa, apesar de muito cansativa, senti que 
aprofundei conhecimentos que passaram a ser muito importantes na minha 
prática pedagógica iniciei o Mestrado em Design e Cultura Visual no ramo da 
Cultura Visual, tendo concluído em 2010. Foram anos muito complicados em 
termos de gestão de tempo, pois agora os docentes não têm redução na sua 
componente letiva para investirem na sua formação académica.  Preparação 
de aulas e tudo o que envolve a prática lectiva; assistir a aulas, viagens para 
Lisboa, fazer investigação, realizar trabalhos e tudo  mais que  a frequência 
de uma licenciatura ou mestrado exige e ainda acompanhar uma família, 
tentando não faltar em momentos importantes, foi uma tarefa deveras 
complicada. É claro, que penalizei os meus filhos pois tenho consciência, que 
por muito que tentasse, não consegui estar sempre presente e disponível.  

!



!
Quais as maiores dificuldades que tem sentido  nestes anos dedicados ao 
ensino  da disciplina de Educação Visual? 

As dificuldades têm sido algumas. Como em todas as profissões existem 
pontos positivos e negativos. 

Geralmente, os alunos mostram-se receptivos face às artes visuais.  Estimular 
a criatividade é para mim uma das prioridades assim como acabar com o 
estigma “ não sei desenhar”.  Esta é para mim uma das maiores dificuldades, 
fazê-los entender que se podem exprimir através da imagem e que toda ela 
está certa e correta.  É claro que o domínio da técnica é de extrema 
importância, mas esta não deve ser castradora do potencial existente em 
cada aluno.  Uma das conclusões a que tenho chegado, ao longo destes anos 
de prática lectiva, é que quanto mais idade têm as crianças, mais bloqueios e 
mais preocupação apresentam quanto à forma de se exprimirem 
graficamente. Como professora tenho a preocupação constante de não 
reprimir a espontaneidade. Tento, mas não devo conseguir na sua totalidade, 
mas a tarefa de ser professor  é feita de sucessos e tentativas infortunas. O 
mais interessante desta profissão é poder ensinar, mas também aprender a 
ensinar através de sucessos e fracassos.      

Um dos pontos menos positivos, que não posso deixar de mencionar, são as 
condições físicas e os equipamentos que nem sempre são os mais desejáveis. 
As salas de aulas não estão devidamente adaptadas ao ensino das artes visuais 
, o espaço físico é reduzido, dificultando e impedindo por vezes a realização 
de alguns trabalhos.  Falta de despensas para guardar capas e trabalhos, 
quadros em que não se consegue escrever ou mesmo a falta de materiais que 
dificultam a tarefa de ser professor de artes visuais. Também o número 
crescente de alunos por turma dificulta um ensino mais individualizado. É 
essencial nesta fase etária o professor conseguir chegar a todos os discentes. 
Cada aluno tem as suas dificuldades que serão muito diferentes daquele que 
está ao seu lado.  Também, não posso deixar de focar que os alunos de hoje, 
são bem mais agitados e manifestam  por vezes falta de regras de saber estar. 
É preciso saber impor e transmitir regras de comportamento e convivência. O 
professor de artes visuais tem a tarefa complicada de encontrar um equilíbrio, 
uma distância intermédia, entre  o rigor e um ambiente saudável em sala de 
aula propicio ao processo ensino/aprendizagem e paralelamente  transmitir  
apoio e  amizade.   

!
O que pensa que pode melhorar o ensino das artes visuais? 



Existiu na escola há uns tempos atrás a  possibilidade de dividir as turmas dos 
9º anos em dois grupos de trabalho. Numa aula de aula de Educação Visual os 
alunos têm de se levantar quando necessário, como por exemplo uma simples 
limpeza de material, onde o tamanho do espaço físico é essencial, onde a 
obra em criação muitas vezes implica uma escala de grandes dimensões, onde 
o nível etário dos alunos está compreendido entre os 11 e os 15 anos, faz 
então todo o sentido trabalhar com grupos com um máximo  de 20 alunos. A 
confirmação disto, é que numa outra turma do 8º ano resolvi também 
trabalhar a mesma unidade de trabalho “Axonometria e Cor”. Tinha como 
objectivo  desenvolver os mesmos conteúdos e também ter mais quantidade 
de trabalhos para expor em conjunto com a turma do 8ºA, turma escolhida 
para objecto de estudo da Prática de Ensino Supervisionada. Na turma onde 
trabalhei sozinha, foi muito difícil conseguir concluir o trabalho, as 
solicitações eram muitas e eu não conseguia chegar individualmente a tantos 
alunos, os problemas de indisciplina cresceram havendo mesmo um estirador 
riscado com x-acto ,com desenhos menos próprios, tendo sido necessária a 
intervenção do Sr. Diretor. A unidade de trabalho foi sendo ajustada às 
dificuldades sentidas mas o que interessa ressaltar é que o sucesso no 
processo ensino-aprendizagem foi muito inferior no grupo onde estive sozinha. 
Penso que esta experiência é reveladora.  

!
Qual o balanço que faz desta experiência como professora cooperante? 

Foi muito enriquecedora. A partilha de experiências e saberes é sempre muito 
positiva para o nosso crescimento enquanto professores.  Também, como 
referi anteriormente, a prática pedagógica fica bem mais simplificada com 
dois docentes na sala de aula.  Os alunos também foram beneficiados com 
esta experiência, o que se reflectiu na sua avaliação.  

!
!
!
!
!
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!
Introdução 

!
!
  
De acordo com o Decreto – Decreto-Lei nº 139 de 2012 de 5 de 
julho, é aqui apresentado o Plano de Turma, do 8º Ano Turma A 
referente ao ano letivo de 2013/2014 da Escola Básica 2,3 D. 
Luís de Ataíde. 
!
!
!
 Este plano tem por finalidade:  !!

- Promover o trabalho em equipa dos professores; 
!
- Centrar a ação educativa na aprendizagem dos alunos; 
!
- Promover a coordenação do processo de ensino e 

harmonização das mensagens socializadoras; 
!

- Estabelecer uma linha de atuação comum dos 
professores da turma em todos os domínios da sua ação 
perante os alunos; 

!
- Facilitar a articulação dos conteúdos do ensino e 

integração dos saberes; 
!

- Adequar as estratégias de ensino às características dos 
alunos.  !

!
!
!



!
!
1 – Constituição da equipa educativa: !

!!
2-Lista de alunos !

(Introduzir a partir do ficheiro do lista do livro de ponto) !
3 - Horário !

DISCIPLINAS/ÁREAS NOME DO PROFESSOR

Português Cristina Balau 

PROFESSORES

Inglês Sofia Silvestre

Hist. Paulo Gonçalves

Matemática Sheila

Ciências Naturais João Neves

Educação Visual Maria Cândida Calongo / Nuno Franco

Educação Tecnológica Vitória Metrogos

Educação Musical Rosália Santos

Educação Física José Miguel Almeida

EMRC Filomena

Físico-Química Susana Franco

Geografia Luís Pedro Abreu

Francês Paula Farto

OUTROS

Delegado de Turma Rodrigo Teixeira

Subdelegado de Turma Ana Rita Correia

Representantes dos 
Encarregados de 
Educação

Efetivo
Luísa Isabel Esperança

Aluna Maria Esperança

HORAS Segunda Sala Terça Sala Quarta Sala Quinta Sala Sexta Sala

8.00/845
!

FQ
!
CC2 FRANC AC1 PORT B11 TUTORIA B06



!!!!
4 – Perfil dos Encarregados de Educação !

8.45/930 EMRC BMORAL
!

FQ CC2 PORT AC1 PORT B11 EM A02

9.45/10.30 PORT B11 ET CT1 CN AC2 HST AM1 EDF PAV

10.30/11.15 PORT B11 TIC TIC CN AC2 HST AM1 EDF PAV

11.30/12.15 MAT AC2 EDF PAV GEOG B11 CN AC2

12.15/13.00 MAT AC2 MAT B07 GEOG B11 FQ CC2

13.15/14.00 EV AV1

14.00/14.45 APE MAT B05 APE FR AV1 EV AV1

15.00/15.45 ING B06 FRANC B11 MAT B07

15.45/16.30 ING B06 FRANC B11 MAT B07

16.45/17.30 GEO TIC APE FQ B10 APE ING A01

17.30/18.15 APE FQ B10 APE PORT A01

Nº do 
aluno

Nome do 
Encarregado de 
Educação

Parentesco
Perfil do Encarregado de Educação

1 Duarte Barros Pai Vem à escola. É colaborante.

2 Ana Branco Mãe Vem à escola. Muito interessada.

3 Maria Rico Mãe Vem à escola. É colaborante.

4 Alexandra Silva Mãe Vem à escola quando solicitada.

5 Ana Santos Mãe Vem à escola quando solicitada.

6 Dina Canhoto Mãe Vem à escola.

7 Liliana Barradas Mãe Vem à escola quando solicitada. 

8 Hélia Cruz Mãe Vem à escola. É muito colaborante.

9 Noémia Machado Mãe Vem à escola. 

9 Cecília Marçagão Mãe Vem à escola. 

11 Sandra Sousa Mãe Vem quando solicitada.

12 Sandra Silva Mãe Vem à escola. Muito colaborante.

13 Sandrina Barradas Mãe Vem à escola quando solicitada.

14 Márcia Dias Mãe Vem à escola quando solicitada.

15 Vera Gomes Mãe Vem à escola quando solicitada.

16 Lília Doirado Mãe Vem à escola.

17 Helena Santos Mãe Vem à escola. 

18 Mónica Rocha Mãe Vem à escola. 



!

19 Hélia Cruz Mãe Vem à escola. É muito colaborante.

20 Luísa Esperança Mãe Vem à escola.

21 Margarida Sá Mãe Vem à escola. 

22 Ana Paula Remígio Mãe Vem à escola. 

23 Selma Carimo Mãe Vem à escola. É colaborante.

24 Susana Sardo Mãe Vem à escola. Muito colaborante.

25 Paula Gonçalves Mãe Vem à escola (reuniões).

26 Susana Balau Mãe Vem à escola. É colaborante.



5- Caracterização da Turma !!
   !!!

N.º !
 

!
Nome

N.º 
de 
Irm
ãos

Pai Mãe

Com quem 
vive o aluno

Be
nefi
cia 
de 
S.A
.S.
E.

Reten
ções 
(anos 

de 
escola
ridade

)

Disciplina

Ida
de

Profissão

Ha
b. 
Llit
erá
rias

Ida
de

Profissã
o

Ha
b. 
Llit
erá
rias

A que 
mais 
gosta

m

Mais 
dific
ulda
de

Profissão 
de Futuro

1
ADRIANA

1 50 ELECTRICISTA 12º 41
EMPREGAD
A DE ANDAR 12º

PAI, MÃE E 
IRMÃ EV

POR
T

2
ANA EIRAS

0 40 EMPRESÁRIO 12º 39
EDUCADOR

A DE 
INFÂNCIA

BC MÃE
EF, 
EV

CN
GINÁSTA/ 

BAILARINA

3
ANA HENRIQUES

1 35 PEDREIRO 6º 34
OPERÁRIA 

FABRIL 8º
PAI,MÃE, 

IRMÃO E AVÓ B
EF, 
EV CN ED.INFÂNCIA

4 Ana Silva 0 38 Eletricista 9º 34 Emp. Balcão 12º Pai e mãe 1 (8º)

5

ANA MARGARIDA

3 39
CARPINTEIRO 

NAVAL
9º 44

OPERÁRIA 
FABRIL

PAI,MÃE E 
IRMÃOS

A EF MAT

CANTORA 
OU 

JOGADORA 
DE 

BASKETBAL
L

6
ANA RITA

1 45 JARDINEIRO 9º 40
PROF.

2ºCICLO
LIC

MÃE, 
PADRASTO E 

IRMÃO
EV MAT ESTILISTA

7
ANDRÉ CORREIA

1 37
GERENTE 

CAMPISMO
9º 36

EMPRESÁRI
A

9º
MÃE, 

PADRASTO E 
IRMÃ

EF MAT
EMPRESÁRI

O

8

ANDRÉ CRUZ

2 46 EMPRESÁRIO 9º 48

ASSISTENT
E 

OPERACION
AL

9º PAI E IRMÃOS B
6º E 2º 
ANOS EF MAT

CAMERAMA
N

9
ANDRÉ 

MACHADO 1 49 CAMIONISTA 9º 46
EMP.BALCÃ

O 9º PAIS E IRMÃO EF
FRA

N CAMIONISTA

10
ANDREIA

0 33 “PRISIONEIRO” 32
OPERÁRIA 

FABRIL 7º MÃE, AVÓS B
4º E 6º 
ANOS EF,EV

POR
T

MANEQUIM 
OU MODELO

11
ÂNGELO

2 35 ELECTRICISTA 9º 34 DOMÉSTICA 9º PAIS E IRMÃOS B EF MAT
EMP.RESTAU

RAÇÃO

12 Beatriz Silva 1 39 Pescador 9º 33 Desemp. 9º Pai, mãe e irmão

13 BEATRIZ 
BARRADAS

14
CATARINA 
SOARES 2 37 9º 37

AUXILIAR 
INFANTIL 9º MÃE E IRMÃ A 7º

EF, 
EV MAT

ESTETICISTA
, CANTORA

15 Cristiano Gomes

16
FRANCISCO

1
EMPREGADO 

DE MESA 39
EMPREGAD
A DE MESA PAIS, IRMÃO EF

FRA
NC

CONTABILIS
TA

17
JOÃO SANTOS

0 45 VENDEDOR 9º 40 PADEIRA 12º PAIS
FQ, 
EF

ING, 
POR

T

18
JOÃO COSTA

2 42 PROFESSOR 12º 39 DOMÉSTICA 9º MÃE E IRMÃO
EF, 

HIST
POR

T MÉDICO

19

MARGARIDA 
CRUZ

2 46 SERRALHEIRO 9º 47

ASSISTENT
E 

OPERACION
AL

9º PAIS, IRMÃOS B EF MAT
CABELEIREI

RA



!

20 MARIA 1 41 PSICÓLOGO LIC 41 PSICÓLOGA LIC PAIS E IRMÃ EF CN CAVALEIRA

21
MARIANA 
CALONGO 0

LAMINADOR 
NAVAL 33 MÃE, AVÓ, AVÔ EF CN

22
MARIANA 
SERAFIM 1 48 PEDREIRO 6º 43

OPERÁRIA 
FABRIL 6º PAIS E IRMÃ EF CN

BAILARINA, 
CANTORA

23
NÁDIA

1 40 PINTOR 9º 43 AMA 9º PAIS E IRMÃ EF CN
CAVALEIRA, 

GINÁSTA

24
RODRIGO 
TEIXEIRA 1 53 EMPRESÁRIO 9º 42

ESCRITURÁ
RIA 9º MÃE EF CN MÉDICO

25
RUI MARTINS

½ 50
EMPREGADO 
DE BALCÃO 11º 40

EMP.BALCÃ
O 11º PAIS 2X EM

CN,I
NG

26

TOMÁS BALAU

2 46
CHEF,COZINHE

IRO 40 FLORISTA PAIS EF MAT

ENGENHEIR
O 

INFORMÁTIC
O

!!!!
N.º !

!
Nome

N.º 
de 
Irm
ãos

Pai Mãe

Com quem 
vive o aluno

Be
nefi
cia 
de 
S.A
.S.
E.

Reten
ções 
(anos 

de 
escola
ridade

)

Disciplina

Idad
e

Profiss
ão

Hab
. 

Llite
rári
as

Ida
de

Profissã
o

Ha
b. 
Llit
erá
rias

A 
qu
e 

mai
s 

gos
ta
m

Mais 
dificul
dade

Profissão 
de Futuro



!!



6 - Aspetos facilitadores e inibidores das aprendizagens ! !

!!!!! !!!!!!!!

ASPETOS INIBIDORES ASPETOS 
FACILITADORES PRIORIDADES/ESTRATÉGIAS

!!
• Alguns alunos manifestam 

d e s i n t e r e s s e p e l o 
trabalho na aula e fora 
da aula; 

• A l g u n s a l u n o s 
apresentam fa l ta de 
atenção/concentração; 

• Alguns alunos revelam 
f a l t a d e m é t o d o s e 
hábitos de trabalho; 

• Alguns alunos revelam 
dificuldades na utilização 
c o r r e c t a d a L í n g u a 
Portuguesa; 

• A l g u n s a l u n o s 
apresentam fa l ta de 
organização e pouca 
autonomia na realização 
do trabalho solicitado; 

• Alguma dificuldade em 
organizar os materiais, por 
parte de alguns alunos;  

• A l g u n s a l u n o s 
apresentam fa l ta de 
persistência na realização 
das tarefas propostas; 

• Alguns alunos revelam 
p r o b l e m a s d e 
r e l a c i o n a m e n t o 
interpessoal e/ou de 
grupo;  

• P r o b l e m a s d e 
comportamento 

• A l g u n s a l u n o s 
revelam curiosidade 
intelectual; 

• A l g u n s a l u n o s 
a p r e s e n t a m 
recept iv idade e 
interesse face às 
n o v a s 
aprendizagens; 

• Bom ambiente de 
c o n v í v i o , 
c o o p e r a ç ã o e 
trabalho entre uma 
parte dos alunos;  

• I n t e r e s s e p o r 
a c t i v i d a d e s 
d i d á c t i c a s e 
lúdicas; 

• Empenho de alguns 
Encarregados de 
E d u c a ç ã o n o 
acompanhamento 
da vida escolar dos 
seus educandos; 

!
• R e f o r ç o d a a u t o - e s t i m a e 

responsabilidade dos alunos; 
• V a l o r i z a r o s t r a b a l h o s 

desenvolvidos individualmente ou 
em grupo; 

• Desenvolver competências de 
estudo autónomo; 

• Reforço de controlo das tarefas 
executadas ou a executar 

• Incentivar e valorizar os hábitos de 
estudo e trabalho dos alunos; 

• Proporcionar o diálogo; 
• Proporcionar situações que lhe 

permitam desenvolver o espírito 
de cooperação, solidariedade e 
respeito pelos outros; 

• Responsabilizar o aluno, que como 
a g e n t e i n t e r a c t i v o p o d e 
influenciar decisivamente o seu 
percurso escolar; 

• Consciencializar os Encarregados 
de Educação para a importância 
do acompanhamento dos seus 
educandos; 



7 – Estratégias de diferenciação pedagógica !
!

Alunos Problemática/Aspectos Facilitadores Estratégias de Remediação / 
Enriquecimento

Ana Eiras 
Ana Correia 
André 
Machado 
João Costa 
Maria 
Anastácio 
Mariana 
Serafim 
Rodrigo 
Teixeira

• Alunos empenhados  
• Ritmos de aprendizagem mais 

rápidos 
• Realizam sempre os trabalhos 
• Revelam métodos de trabalho 

e de estudo 
• Revelam interesse 

!
• Solicitar mais 

frequentemente a 
participação oral 

João Santos • Alunos empenhados 
• Ritmo norma l -rápido de 

aprendizagem 
• Algumas dificuldades em 

comunicar 
• Alguma insegurança

• Solicitar com mais 
frequência a 
participação oral 

• Reforços positivos  

Ana Pereira 
André 
Correia 
Ângelo 
Prazeres 
Beatriz 
Barradas 
Francisco 
Doirado 
Margarida 
Cruz 
Mariana 
Calongo 
Nádia Jorge 
Ana 
Henriques 
Adriana

• Algumas dificuldades de 
concentração 

• Necessitam ainda de melhorar 
os hábitos e métodos de 
estudo 

• Participação algo 
desorganizada 

• Ritmo normal/rápido de 
aprendizagem 

• Exercícios de 
concentração 

• Maior responsabilidade 
pelo trabalho 
desempenhado 

• Reforço do controlo das 
tarefas a executar 

• Criar hábitos de 
participação ordeira 

• Estabelecer regras de 
participação

Catarina 
Soares 
Tomás Balau 
Beatriz Silva 
Ana Silva 
Andreia 
Nunes

• Algumas dificuldades de 
concentração 

• Necessita ainda de melhorar 
os hábitos e métodos de 
estudo 

• Alguns problemas de 
relacionamento interpessoal 

• Participação algo 
desorganizada e inoportuna 

• Ritmo rápido de 
aprendizagem 

• Comportamentos 
inadequados 

• Exercícios de 
concentração 

• Maior responsabilidade 
pelo trabalho 
desempenhado 

• Reforço do controlo das 
tarefas a executar 

• Criar hábitos de 
participação ordeira 

• Estabelecer regras de 
participação



!!

!
Rui Martins

!
• Falta de assiduidade 

!
• Reforçar a importância 

da escola.



8- Avaliação  diagnóstica: !
Os resultados da avaliação de diagnóstico encontram-se, nas pastas 
das respectivas disciplinas.  



!
8 - Dispositivos de avaliação 
 Perante os dispositivos de avaliação, elaborados pelos 
Departamentos Curriculares/Disciplinas, os professores das diversas 
disciplinas procuraram cruzar esses mesmos dispositivos para, assim 
poderem uniformizar dentro do possível, os Critérios de Avaliação. Vide 
pasta anexa “Critérios de avaliação”. 

 Desta uniformização concluiu-se o seguinte: 

No domínio das atitudes 

Critérios Indicadores

!
. 
Responsabilidade/ 
/Empenhamento

!
. É pontual 

. É assíduo 

. Intervém oportunamente 

. Cumpre as tarefas propostas (individuais  

  e em grupo)                 

. É portador dos materiais necessários à   

  aula  

. É atento/concentrado 

. Tem o caderno diário organizado  

!
. Autonomia

. Realiza tarefas simples sem apoio  

  contínuo. 

. Tenta superar as dificuldades 

. É persistente

!
. Sociabilidade 
!
. Participação/ 
 Cooperação

!
. Respeita os colegas e professores 

. Não causa situações de conflito 

. Ouve os colegas e aceita as suas opiniões 

. Acata as ordens do professor 

. Cumpre as regras estabelecidas 

. Intervém na aula colocando o dedo no ar 

  e esperando a sua vez para falar 

. Coopera no trabalho 

. Presta ajuda aos colegas



!
!

Domínio das Aptidões/Capacidades 

!
            

. Exprime-se de forma clara quer oralmente quer por escrito 

. Aplica os conhecimentos a novas situações 

. Utiliza termos ou conceitos específicos das disciplinas 

. Vide Pasta anexa ”Critérios de avaliação” e “Planificações”. 



10 - Articulação Curricular 

Áreas 
Curriculares 
Disciplinares

!
Conteúdos programáticos a leccionar 

Articulação de 
Conteúdos 

( Disciplinas )

Calendari- 
zação

 Português !
Compreensão e Expressão Oral e Escrita;  

Todas !
EMRC

Todo o ano 
letivo 

2º período

Inglês Compreensão e Expressão Oral e Escrita; 
funcionamento da língua; algumas 
temáticas.

Português; 
Francês

Francês !
Funcionamento da língua e produção oral e 
escrita 

Português; 
Francês

Todo o ano 
letivo

História !!
Geografia !

A distribuição dos climas pelo mundo / As 
estações do ano; Contrastes de 
desenvolvimento: países desenvolvidos e 
países em desenvolvimento. 

Físico-Química e 
EMRC

2º e 3º 
períodos

Matemática !!
Ciências 
Naturais

EMRC !
Contrastes de desenvolvimento: países 
desenvolvidos e países em 
desenvolvimento; 

Geografia e 
Português

2º e 3º 
períodos

C. Físico-
Químicas

Estações do ano / Os climas do mundo. Geografia 2º período

Ed. Musical !!
Ed. 

Tecnológica

Ed. Visual !!
Ed. Física !!



!
11 -Resultados globais da avaliação   
Vide Pasta anexa “Atas” 

12 - Alunos com apoios e complementos educativos ao longo do ano 
letivo: !
1º período 

!
OBS.:  !
2º período 

ITIC/TIC !!
F. Cívica !!

!
N.º

!
Nome

Apoios e complementos educativos

LP Mat Ing Franc CFQ
Apoio 

ao 
estudo

Reforço 
bons 

alunos
TIC Tutoria

1 Adriana x

3 Ana Henriques x x

4 Ana Silva x

5 Ana Pereira x

7 André Correia x

8 André Cruz x x x

11 Ângelo Prazeres x x x

13 Beatriz Barradas x

15 Cristiano Gomes x x

16 Francisco 
Doirado

x x

17 João Santos x x

19 Margarida Cruz x

23 Nádia Jorge x

25 Rui Martins x

!
N.º

!
Nome

Apoios e complementos educativos

LP Mat Ing Franc CFQ
Apoio 

ao 
estudo

Reforço 
bons 

alunos
TIC Tutoria

1 Adriana x

3 Ana Henriques x x



!!
OBS.:  !
3º período 

!! !
13 - Avaliação dos apoios e complementos educativos 

4 Ana Silva x

5 Ana Pereira x

7 André Correia x

8 André Cruz x x x

11 Ângelo Prazeres x x x

13 Beatriz Barradas x

14 Catarina Soares x

15 Cristiano Gomes x

16 Francisco 
Doirado

x

17 João Santos x x

25 Rui Martins x

!
N.º

!
Nome

Apoios e complementos educativos

LP Mat Ing Franc CFQ
Apoio 

ao 
estudo

Reforço 
bons 

alunos
TIC Tutoria

1 Adriana Barros x x

3 Ana Henriques x

4 Ana Silva x

5 André Pereira x

7 André Correia x

8 André Cruz x x

11 Ângelo Prazeres x x x

13 Beatriz Barradas x x

14 Catarina Soares x

15 Cristiano Gomes x

16 Francisco 
Doirado

x x

17 João Santos x x x

19 Margarida Cruz x

23 Nádia Jorge x

26 Tomás Balau x



Vide pasta anexa “Atas” !
14 - Alunos com plano de acompanhamento pedagógico individual: !!

!
15 - Alunos submetidos a Atividades de Recuperação: ! !

!
Observações: Este aluno não ficou aprovado no final do ano letivo. !!

Nº Nome Conselho de Turma

1 Adriana 18/12/2013

3 Ana Henriques 18/12/2013

4 Ana Silva 18/12/2013

5 Ana Pereira 18/12/2013

7 André Correia 18/12/2013

8 André Cruz 18/12/2013

10 Andreia 18/12/2013

11 Ângelo Prazeres 18/12/2013

12 Beatriz Silva 18/12/2013

13 Beatriz Barradas 18/12/2013

14 Catarina Soares 18/12/2013

15 Cristiano Gomes 18/12/2013

16 Francisco Doirado 18/12/2013

17 João Santos 18/12/2013

19 Margarida Cruz 18/12/2013

21 Mariana Calongo 18/12/2013

23 Nádia Jorge 18/12/2013

25 Rui Martins 18/12/2013

26 Tomás Balau 18/12/2013

Nº Nome Motivo

25 Rui Martins Falta de assiduidade



!!!!
16 - Alunos submetidos a Medidas Corretivas: !!

!!
17 - Alunos submetidos a Medidas Sancionatórias: !!

!!!!!

Nº Nome Motivo

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

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

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

Nº Nome Motivo

25 Rui Martins Falta de assiduidade

N
º

Nome Aprovado Não 
Aprovado

Níveis 
neg.

1 Adriana X Port,ing

2 Ana Eiras X I

3 Ana Henriques x Port,mat,
geo

4 Ana Silva X Geo, mat

5 Ana Pereira X mat

6 Ana Correia X

7 André Correia X Mat, et

8 André Cruz x Fr, mat, 
cn

9 André Machado X

1
0

Andreia X Mat, cn

1
1

Ângelo X

1
2

Beatriz Silva x Port, mat

1
3

Beatriz Barradas X

1
4

Catarina Soares x Port, 
geog, 

1
5

Cristiano Gomes x Ing, mat, 
cn

1
6

Francisco Doirado X

1
7

João Santos X

1
8

João Costa X



!
* Aprovada por decisão do Conselho de Turma 

18 – Relatório final/estratégias de acompanhamento: !!

!!
20 – Alunos propostos para apoios para o próximo ano letivo: 

!

1
9

Margarida Cruz X mat

2
0

Maria Anastácio X

2
1

Mariana Calongo X

2
2

Mariana Serafim X

2
3

Nádia x mat

2
4

Rodrigo Teixeira x

2
5

Rui Martins x Port, ing, 
fr, mat, 

2
6

Tomás Balau

Nº Nome Decisão em Conselho de Turma 
(data) 

3 Ana Henriques 18/06/2014

14 Catarina Soares 18/06/2014
25 Rui Martins 18/06/2014

!
N.º

!
Nome

Apoios e complementos educativos

LP Mat Ing Franc CFQ
Apoio 

ao 
estudo

Reforço 
bons 

alunos
TIC Tutoria

1 Adriana Barros x x

3 Ana Henriques x

4 Ana Silva x

5 Ana Pereira x

7 André Correia x

8 André Cruz x x

11 Ângelo Prazeres x x x

13 Beatriz Barradas x

14 Catarina Soares x

15 Cristiano Gomes x

16 Francisco 
Doirado

x x

17 João Santos x x



!
21 -Alunos propostos para o Quadro de Honra D, Luís de Ataíde 

!
1º período 

! !
2º período 

!
!

3º período 

!
!
22 - Apreciação global final: 

19 Margarida Cruz x

23 Nádia Jorge x

26 Tomás Balau x

Nº Nome Média

22 Mariana Remígio 4
5 Rodrigo Teixeira 4,41

Nº Nome Média

2 Ana Eiras 4,25
6 Ana Correia 4,01
18 João Costa 4
20 Maria Anastácio 4
22 Mariana Remígio 4,3
24 Rodrigo Teixeira 4,7

Nº Nome Média

2 Ana Eiras 4,28
6 Ana Correia 4,35
17 João Santos 4,14
18 João Costa 4,42
20 Maria Anastácio 4,14
22 Mariana Serafim 4,57
24 Rodrigo Teixeira 5,0

1 Adriana Foi pouco empenhada. Obteve um aproveitamento satisfatório.



2 Ana Eiras Empenhada, organizada. Obteve um bom aproveitamento.

3 Ana 

Henriques

Foi pouco empenhada e organizada. Falta de estudo e não cumpriu as 

tarefas propostas. Obteve um aproveitamento insatisfatório.

4. Ana Silva Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

5 Ana Pereira Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

6 Ana Correia Empenhada, organizada. Obteve um bom aproveitamento.

7 André 

Correia

Nem sempre aproveita as capacidades que tem. Dificuldades de 

concentração. Obteve um aproveitamento satisfatório.

8 André Cruz Nem sempre aproveita as capacidades que tem. Dificuldades de 

concentração. Obteve um aproveitamento satisfatório

9 André 

Machado

Empenhado, organizado. Obteve um aproveitamento Bom.

10 Andreia Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

11 Ângelo Empenhado, organizado. Obteve um aproveitamento satisfatório.

12 Beatriz Silva Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

13 Beatriz B. Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

14 Catarina 

Soares

Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento insatisfatório.

15 Cristiano Muitas dificuldades, muita falta de trabalho e de empenho para 

superar as suas dificuldades.

16 Francisco 

Doirado

Pouco organizado, mas muito empenhado. Obteve um 

aproveitamento satisfatório.

17 João Santos Empenhado, organizado, mas muito ansioso. Teve um bom 

aproveitamento.

18 João Costa Muito empenhado. Obteve um bom aproveitamento.

19 Margarida 

Cruz

Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

20 Maria Trabalhadora e empenhada, mas muito conversadora e distraída. 

21 Mariana 

Calongo

Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

22 Mariana 

Serafim

Empenhada, organizada e muito educada. Obteve um 

aproveitamento Bom.

23 Nádia Jorge Empenhada e organizada. Obteve um aproveitamento satisfatório.

24 Rodrigo 

Teixeira

Muito empenhado, interessado e organizado. Obteve um 

aproveitamento Muito Bom.



!
23 -Alunos merecedores de atenção especial: 

!
Nº 25, Nome - Rui Martins – 

Está referenciado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens devido á sua 

falta de assiduidade. 

!
!
!
24-Participação em projetos / atividades do Projeto Educativo e do 

Plano de Atividades da Escola: 

25 Rui Martins Falta de assiduidade.

26 Tomás 

Balau

Nem sempre se empenhou, obteve um aproveitamento satisfatório.

!
ÁREAS 

CURRICULARES 

!
ATIVIDADE DO PAA/DISCIPLINA 

COLABORANTE

!
CALENDARIZAÇÃO

 Português !
Inglês Visita de Estudo ao Hard Rock Café 

Fotopaper pela baixa lisboeta
3º período

Francês !
História !

Geografia !
Matemática !
C. Naturais Visita de estudo ao Pavilhão do 

Conhecimento
3º período

EMRC !



!
25 - Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual 
Vide Pasta anexa “Atas”. 

26 – Participação dos alunos em atividades extracurriculares 

!
!
27 -Aulas previstas e dadas 

!

C Físico- 
 -Químicas

Visita de estudo ao Pavilhão do 
Conhecimento

3º período

Ed. Musical !
Participação no concerto de Natal

1º período

Ed. 
Tecnológica

Ed. Visual !
Exposição de trabalhos na 
biblioteca

Ao longo do ano

Ed. Física !
F. Cívica !

ITIC !

Teatro

Clube de Cinema

Desporto Escolar Ana João Silva, Catarina Soares

DLA Orquestra Rui Martins (a partir do 2º período desistiu)

PERÍODOS 1º 2º 3º

DISCIPLINAS P D* P D* P D*

Portuguesa 67 67 62 62 37 37

Inglês 28 24 24 21 14 12

História 40 39 40 38 23 23

Matemática 68 64 62 55 31 30



!
* Aulas dadas sobre conteúdos das disciplinas 

!
28 -Cumprimento das planificações: 

Vide pasta anexa”Atas” 

!!!

Ciências Naturais 40 37 37 37 23 23

Educação Visual 28 28 10 10 0 0

Educação Física 40 37 38 38 19 19

Educação Musical 14 14 13 12 6 6

Educação Moral e Religiosa Católica 14 13 12 12 7 7

Francês 0 0 16 16 14 14

Geografia 26 24 26 26 16 15

Educação Tecnológica 42 23 37 32 21 21

Físico-Química 41 39 36 30 22 21

TIC 26 26 26 26 14 14



29 - Avaliação do Plano Curricular de Turma 

!
Assinalar com um X a opção que mais se adequa: !

!
a) Não observado  

Sim Não Em 
parte

N.O.
a)

1 A caracterização da turma contribuiu 
para um melhor conhecimento deste 
grupo de alunos?

X

2 Identificaram-se os problemas da turma? X

3 O Projeto teve em conta os interesses e 
expectativas dos alunos?

X

4 As medidas adotadas para a resolução 
dos problemas contribuíram para uma 
mudança positiva na turma?

X

5 As metas definidas foram promovidas? X

6 A articulação curricular foi conseguida? X

7 O Projeto levou à adoção de situações de 
aprendizagem d i fe rentes , quando 
necessárias?

X

8 C o n c r e t i z a r a m - s e a s a t i v i d a d e s /
estratégias propostas no projeto?

X

9 O Projeto promoveu o sucesso escolar? X

1
0

O Projeto permitiu que as situações de 
ensino/aprendizagem fossem significativas 
para os alunos?

X

1
1

A Formação Cívica contribuiu para o 
desenvolvimento da educação para a 
cidadania?

x

1
2 

Os encarregados de educação tiveram 
um papel interveniente no projeto?

x



!
!
!
!
!
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 EV 8º ANO 

 
T8 – Técnica - Carácter sistemático e metodológico que tem como objetivo a aquisição de 
conhecimento teórico e prático e a ampliação de aptidões específicas. 
R8 – Representação - Registo, comunicação, esquematização e visualização de simbologias 
gráficas de modo racional e conciso conforme os propósitos a que se destina. 
D8 – Discurso - Encadeamento de fatos e acontecimentos que aludem ao que se quer 
comunicar/significar e que são expressos segundo regras de construção discursiva. 
P8 – Projeto - Atividades coordenadas e interligadas, executadas com o intuito de cumprir 
um determinado objetivo específico, envolvendo ações de análise de requisitos e recursos 
disponíveis. 
 

EV deverá desenvolver 

nos alunos a curiosidade, 
a imaginação, a 
criatividade e o prazer 
pela investigação, ao 
mesmo tento que 
proporciona a aquisição 
de um conjunto de 
conhecimentos e de 
processos cooperativos. 

 

Domínios Objetivos Gerais Descritores de Desempenho Conteúdos Calend. 
 1.Compreender conceitos 

teórico-científicos do fenómeno 
luz-cor. 
 
 
 
 
2. Reconhecer a importância da 
luz-cor na perceção do meio 
envolvente. 
 
 
 
 
3. Distinguir caraterísticas e 
diferenças entre a síntese 

1.1. Analisar o fenómeno de decomposição da cor, 
através do prisma de Newton. 
1.2. Interpretar e distinguir contributos de 
teóricos da luz-cor( Issac Newton, Wolfgang von 
Goethe, Johannes Itten, Albert H. Munsell). 
 
 
2.1. Identificar a influência dos elementos luz-
cor na perceção na perceção visual dos espaços, 
formas e objetos ( espectro eletromagnético 
visível, reflexão, absorção). 
2.2. Investigar a influência da luz-cor no 
comportamento humano. 
 
3.1. Explorar propriedades e qualidades da luz-
cor, em diversos suportes e contextos( tom ou 

 
 
Luz-cor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ao longo 
do ano 
 
 
 
 
 
 
 

DOMÍNIOS 

T8 TÉCNICA 
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aditiva e a síntese subtrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dominar a aquisição de 
conhecimento sincrónico e 
diacrónico. 

matiz, valor, saturação, modulação). 
3.2. Manipular a síntese aditiva (luz) e síntese 
subtativa( pigmentos) na combinação de cores  
( cores primárias e secundárias, sistemas cor-
luz/RGB, sistema  cor-pigmento/ CMYK, 
impressão) 
3.3. Aplicar contraste de luz-cor em produções 
plásticas(claro-escuro, quente-frio, cores 
neutras; cores complementares; extensão, 
sucessivo; simultâneo). 
 
4.1. Desenvolver ações orientadas para o estudo 
da evolução histórico-temporal, identificando as 
relações existentes entre fatores técnicos e 
científicos. 
4.2. Estudar e compreender caraterísticas e 
diferenças dos fenómenos da luz-cor num 
determinado momento, não considerando a sua 
evolução temporal. 
 

 
Perceção visual 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5- Conhecer elementos de 
expressão e de composição da 
forma. 

 

 

5.1. Explorar a textura, identificando-a em 
espaços ou produtos ( rugosa, lisa, brilhante, 
áspera, macia, táteis, artificiais, visuais). 
5.2. Reconhecer e representar princípios formais 
de profundidade( espaço envolvente, 
sobreposição, cor, claro-escuro, nitidez). 
5.3. Reconhecer a representar princípios formais 
de simetria (central, axial, plana). 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 
do ano 

R8  
REPRESENTAÇÃO 
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6. Relacionar elementos de 
organização e de suporte da 
forma. 

 

 

 

 

 

7. Distinguir elementos de 
organização na análise de 
composições bi e 
tridimensionais. 

 

8. Dominar tipologias de 
representação bi e 
tridimensional. 

6.1. Explorar e desenvolver tipologias de 
estruturas( maciças, modulares, em concha, 
naturais, construídas pelo homem, malhas, 
módulo, padrão). 
6.2. Distinguir e carateriza a expressão do 
movimento (movimento implícito; repetição de 
formas: translação, rotação, rebatimento; 
expressão estática e dinâmica). 
6.3. Perceber a noção de composição em 
diferentes produções plásticas( proporção, 
configuração, composição formal, campo 
retangular, peso visual das formas: situação, 
dimensão, cor, textura, movimento). 
 
7.1. Identificar e analisar elementos formais em 
diferentes produções plásticas. 
7.2.Decompor um objeto simples, identificando 
os seus constituintes formais(forma, geometria, 
estrutura, material, etc). 
 
8.1.Desenvolver ações orientadas para a 
representação bidimensional da forma, da 
dimensão e da posição dos objetos/imagem de 
acordo com as propriedades básicas do mundo 
visual decifradas através de elementos como o 
ponto, linha e plano. 
8.2. Desenvolver capacidades de representação 
gráfica que produzem a complexidade 
morfológica do objeto e estrutural do objeto, 
decifrada através de elementos como volume e 

 

Desenho 

expressivo 

 

Luz-cor 

 

Perceção visual e 

construção da 

imagem 

 

Arte e Património 
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espaço.  

 

 9. Reconhecer signos visuais, o 
poder das imagens e da imagem 
publicitária. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aplicar e explorar 
elementos da comunicação 
visual. 

 

 

9.1. Identificar signos da comunicação visual 
quotidiana( significante, significado, emissor, 
mensagem, meio de comunicação, recetor, ruido, 
resultado da comunicação, código, ícone, símbolo, 
logótipo, mapas, diagramas, esquemas). 
9.2. Demonstrar o poder das imagens que 
induzem a raciocínios de interpretação(imagens: 
visuais, olfativas, auditivas; denotação, 
conotação, informação, emoções intensas, 
impacto visual, lógica visual, metáfora visual). 
9.3. Interpretar a importância da imagem 
publicitária no quotidiano( a publicidade 
condiciona as escolhas, convence usando 
princípios éticos). 
 
10.1. Identificar áreas do design de comunicação 
( gráfico, corporativo ou de identidade, 
embalagem, editorial, publicidade, sinalética).  
10.2. Dominar conceitos de paginação, segundo as 
noções implícitas no design de comunicação          
(  mensagem: informação, imagem, palavras, 
emissor, público destino, arranjo gráfico: tema, 

 

 

Comunicação visual 

 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 
do ano 

D8  DISCURSO 
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11. Dominar processos de 
referência e inferência no 
âmbito da comunicação visual. 

slogan, texto, imagens, grelhas, enquadramento e 
margens). 
10.3. Decompor uma curta-metragem ou anúncio 
televisivo português( elementos, espaços, story-
bord; etc). 
 
11.1. Desenvolver ações orientadas para 
interpretação, que se fundamenta na recuperação 
de uma ideia ou reflexão que retoma informação 
ainda presente na memória. 
11.2. Desenvolver capacidades de antecipação de 
informação que vai ser apresentada e 
discriminada no mesmo contexto. 
 
 

 

 

 

Perceção visual e 

construção da 

imagem 

 

 

 

 

 12. Explorar princípios básicos 
da Arquitetura e da sua 
metodologia. 

 

 

 

 

12.1. Analisar e valorizar o contexto de onde vem 
a arquitetura (evolução histórica, primeiros 
traçados de arquitetura, mito da cabana 
primitiva). 
12.2. Reconhecer e descrever a metodologia da 
arquitetura (enunciado do problema, análise do 
lugar, tipologia do projeto). 
12.3. Identificar disciplinas que integram a 
arquitetura( estruturas, construções, etc.). 

 

Arquitetura  

 

 

 

 

 

 

Ao longo 
do ano 

P8 PROJETO 
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13. Aplicar princípios básicos 
da Arquitetura na resolução de 
problemas.  

 

 

 

14. Reconhecer o papel da 
análise e da interpretação no 
desenvolvimento do projeto. 

13.1. Distinguir a analisar as diversas áreas da 
arquitetura (paisagista, interiores, reabilitação, 
urbanismo). 
13.2. Desenvolver soluções criativas no âmbito da 
arquitetura, aplicando os seus princípios básicos 
na criação de um espaço vivencial, em articulação 
com áreas de interesse da escola. 
 
 

14.1. Desenvolver ações orientadas para a análise 
e interpretação, que determinam objetivos e 
permitem relacionar diferentes perspetivas que 
acrescentam profundidade ao tema. 
14.2. Identificar, no âmbito do projeto, 
perspetivas e critérios que influenciam o 
problema em análise. 
 
 

 

Luz-cor 

 

 

Perceção visual 

 



Avaliação PAA - Junho 

!
Projeto TVA 

As atividades foram realizadas de acordo com os temas delineados no projeto no 
entanto alguns deles não foram abordados na íntegra devido à falta de assiduidade 
de alguns dos alunos contemplados. Quando presentes, os alunos demonstraram 
interesse pelas tarefas propostas essencialmente devido ao carater funcional das 
mesmas direcionadas para a vida diária e futura dos discentes. As actividades foram 
adaptadas ao perfil e às características de cada aluno.  

!
Projeto “Um sorriso para TODOS” 

Durante o terceiro período, as atividades centraram-se essencialmente na recolha e 
organização de roupas recebidas. Foram distribuídas manuais de acordo com as 
necessidades identificadas na escola e outros casos pontuais referidos por 
funcionários, professores e pela direção da escola. Os alunos envolvidos participaram 
de forma positiva nas actividades propostas e demonstraram sentido de 
solidariedade.  

!
Atelier de expressões 

Durante o terceiro período, foram realizadas atividades de acordo com as 
capacidades, o perfil e as características dos alunos. Procurou-se dar ênfase à 
liberdade de expressão artística e à criatividade. Foram utilizadas técnicas adaptadas 
tendo em conta as limitações dos alunos, tal como, a utilização da cadeira de rodas 
como uma ferramenta pedagógica para pintura sobre uma superfície bidimensional 
de papel através das rodas. Os alunos demonstraram entusiasmo que foi visível 
através das suas reações, impulsos e manifestações faciais. Colaboraram de acordo 
com as suas limitações e surgiram momentos surpreendentes a nível das suas 
atitudes. Esta experiência através da arte proporcionou um crescimento interior em 
todos os agentes envolvidos. Foram utilizadas essencialmente tintas de água, lápis de 
cor, de cera para pintar, técnicas de recorte, de impressão digital e outros materiais 
improvisados tais como elementos naturais encontrados no espaço escolar.  
É de referir que o horário contemplado não foi o mais adequado tendo em conta que 
envolvia o momento do recreio, do lanche e da preparação da saída dos alunos. Por 
conseguinte, os docentes colaboraram igualmente nesses momentos do dia. 
É de salientar que ao longo do ano letivo, o artista plástico Nuno Franco dinamizou 
conjuntamente com a docente de educação especial atividades em regime de 
voluntariado, o que enriqueceu bastante o seu trabalho no âmbito do mestrado em 
ensino de artes visuais do terceiro ciclo e secundário que desenvolveu nesta escola. 
Esta participação foi bastante positiva e enriquecedora para o desenvolvimento desta 
área.



 

 

 

 

 Planificação Anual de Desenho Técnico 
Curso de Educação e Formação de Construção e Reparação de Pranchas de Surf           2013/2014 

Módulo 4     -  Modelos Tridimensionais 
Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Estratégias / Atividades  Aulas previstas 

. -Descrever e caracterizar modelos 
tridimensionais observados, de 
acordo com os processos de 
medição necessários. 
- Descrever, através de esboços 
cotados, modelos tridimensionais 
observados. 
 

- Projeções ortogonais de sólidos 
geométricos. 
- Desenho de curvas. 
- Utilização de afinidades na 
representação de figuras a partir da 
verdadeira grandeza.  

- Resolução de fichas de trabalho 
individualmente e em grupo; 
- Realização de trabalhos práticos/ 
Registos gráficos; 
- Realização de Provas escritas. 

32 

Módulo 5 – Desenho de Observação/ Formas naturais e artificiais 
Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Estratégias / Atividades  Aulas previstas 

-Observar/ identificar formas e 
registá-las. 
-Representar formas naturais e 
artificiais. 
- Explorar diferentes suportes, 
materiais, instrumentos e processos. 

- Modos de registo. 
- processos de análises: formas, 
estruturação e apontamento. 
- Formas naturais e artificiais. 
As formas. Estruturação e 
apontamento. 
-Perspetiva e movimento. 
- Contextos e ambientes. 
-O corpo humano. Processo de 
análise.  

- Resolução de fichas de trabalho 
individualmente e em grupo; 
- Realização de trabalhos práticos/ 
Registos gráficos. 
 

32 



 

- O equilíbrio do corpo humano. 
- Relações espaciais e estrutura do 
corpo humano. 

Módulo 6 – Ergonomia e Antropometria 
Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Estratégias / Atividades  Aulas previstas 

- Fazer registos gráficos com base na 
observação realizada. 
- Explorar os suportes e formatos. 
- Identificar a estrutura do corpo 
humano. 
- Identificar e utilizar normas 
relacionadas com a ergonomia, 
higiene e segurança aplicadas ao 
sistema Homem/ Ambiente/ 
Artefactos. 
- Utilizar ferramentas de medição. 
- Analisar a amplitude dos vários 
movimentos. 
- Verificar da adequação de 
trabalhos realizados, de forma a 
corrigir erros. 

- Antropometria. Funções e 
dimensões. 
- Amplitudes. Método e 
instrumentos de medição. 
- Amostra estatística.  
- Envolvimentos domésticos e 
movimento de escritório. 
 Trabalhos físicos e posturas. 
- Análise a verificação de trabalhos 
realizados. 

- Resolução de fichas de trabalho 
individualmente e em grupo; 
- Realização de trabalhos práticos/ 
Registos gráficos; 
- Realização de Provas escritas. 

20 

 

 



 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 

Axonometria  

23 de Janeiro 

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Janeiro 2014
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Arquitetura,Desenho 
imagens 

Superfície bi-dimensional plana 
Objetos num determinado espaço 

2 tipos de espaço:  
- o que não tem fim, ilimitado, divisível 

(sem conteúdo específico, não tem fim) 
 - o que vivemos fisicamente 

(sentidos, consciência dos objetos sensíveis)



!
Então, 

Os espaços podem ser representados 
Surgem as Imagens bi-dimensionais:  

A sua construção: 
 - transformações, MAS de modo a manter as 

características que permitam a identificaçao 
dessa imagem 

Regras! 
Falamos de projeções!



!
!
!

Um método de projeção: 
Sistema através do qual se representa o universo 

dos objetos de um espaço sobre uma superfície, 
num ou mais planos.



Métodos de Projeção 
!

  Cónicas     Cilíndricas 
. Perspetiva                              . Monge/ortogonais múltiplas 
(plana, cilíndrica, esférica)                       . Cotadas 
. Bicentrais                               . Axonométricas 
. Cartográficas 
!
                        ortogonais                               oblíquas 
                  (isometria, dimetria, anisometria)           (perspetiva militar/cavaleira)





Perspetiva 
Isométrica

Ísos=igual 
!
Métron=medida 
!
os volumes são colocados 
obliquamente em relação ao 
plano de projeção



Perspetiva 
cavaleira

Y e Z = 90º  X=45º  
(coeficiente de redução) 
!
os objetos são colocados com as 
superfícies mais importantes, 
paralelamente ao plano de 
projeção



  
  
!
Séc.XX, uma das maiores modificações na 

prática do desenho de arquitetura:  
!

ILUSÃO DA PROFUNDIDADE



  
  
!

Inconveniente: 
!

Reversabilidade 
Dificulta a leitura



O sentido prático 
+ adaptado aos novos conceitos da arquitetura 

moderna  
!

Sartoris, vantagens:  
2 desenhos tomados de ângulos opostos são 

suficientes para ilustrar completamente um 
projeto; permite entrar no desenho rigoroso sem 

realizar esboços; é facilmente compreendida 
pelos executantes da obra, permitindo uma visão 

de conjunto do edifício.



  
Perspetiva isométrica de um cubo



!
Perspetiva cavaleira de um cubo



14

Atividade 1
É a primeira atividade de todo o 

processo. Através de desenho livre, utilizando 

qualquer material riscador, esboça, em 5 

m inu tos , sob re a ma lha i somét r i ca 

apresentada, um desenho ou vár ios 

desenhos.



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Costa, Manuel Couceiro da  (1992) Perspectiva e Arquitectura – uma expressão de inteligência no trabalho de concepção.  
Lisboa: FA-UTL (dissertação de doutoramento) !
Rodrigues, F. C., Sousa I. S., Lobo, R. C. (2013). Visual 3º ciclo – nova edição de acordo com as metas curriculares. Lisboa:Texto Lda 

!
http://www.artvalue.com/auctionresult--lissitzky-lasar-markowitsch-el-der-prounen-raum-3731792.htm 
!
http://tipografos.net/designers/doesburg.html 
!
http://pt.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg

http://tipografos.net/designers/doesburg.html
http://tipografos.net/designers/doesburg.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg


Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde                                                     2013/2014                                                                                     

!
PROPOSTA DO PROJETO (Planificação em aberto) 

23/01/2014 

AXONOMETRIA E COR 

!
TEMA: Representação e Projeto de um Objeto Lúdico Tridimensional 

!
Metodologia  

!
1ª fase:  !
2ª fase:  !
3ª fase:  !

 Etc.



!
       Que dificuldades encontrei?           O que aprendi? 

!
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde                                              EDUCAÇÃO 
VISUAL                                                                                     !

FICHA SEMANAL DE REFLEXÃO DO PROJETO  !
Nome_____________________________________________                
Turma_______ 

!
Aul
a 
nº1 
e 
nº2

!!!!!

Rúbric
a

!
Aul
a 
nº3 
e 
nº4

!!!!!!
!
Aul
a 
nº5 
e 
nº6

!!!!!!
!
Aul
a 
nº7 
e 
nº8

!!!!!!

Professor Nuno Franco 



!
Aul
a 
nº9 
e 
nº1
0

!!!!!!
!
Aul
a 
nº1
1 e 
nº1
2 !
Aul
a 
nº1
3 e 
nº1
4

!!!!!!!!!!!

!!!!

!
Aul
a 
nº1
5 e 
nº1
6

!!!!!!
!
Aul
a 
nº1
7 e 
nº1
8

!!!!!!
!
Aul
a 
nº1
9 e 
nº2
0

!!!!!!

Professor Nuno Franco 



!
Aul
a 
nº2
1 e 
nº2
2

!!!!!!

Professor Nuno Franco 



!
!
       Que dificuldades encontrei?           O que aprendi? 

!
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde                                EDUCAÇÃO 
VISUAL                                                                                     !

FICHA SEMANAL DE REFLEXÃO DO PROJETO  !
Nome_____________________________________________                
Turma 8ºA

Aula  
51 e 
52  !

24/04

!!!!
!!

Rúbrica !!
X

!!!!
01/05

!!!
Feriado !

!!!
Feriado

!!!
X

!!
Aula 
53 e 
54 

08/05

!!!!!

!
Aula 
55 e 
56 

15/05

!!!!!

Professor Nuno Franco



 !

!
Aula 
57 e 
58 

22/05

!!!!!

!
Aula 
59 e 
60 

29/05

!!!!
!!!

!
Aula 
61 e 
62 

05/06

!!!!

!
Aula 
63 e 
64 

13/06

!!!!

Professor Nuno Franco



!

Professor Nuno Franco
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Desenho, esboço, ideias…  
COMEÇA O PROJETO 

 
 
 

AULA 31 e 32 - 30 de Janeiro 

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Janeiro 2014



!

Atividade 2 
Através de estruturas triangulares (folha malha 

isométrica) esboça á mão livre, várias possibilidades 

construtivo-espaciais e estuda vários modelos a partir de 

um corpo cúbico. Utiliza lápis, canetas esferográficas, 

papel vegetal, etc. 
!
SUGIRO para uma melhor compreensão, a consulta durante a aula, das fotocópias 

sobre os exercícios de Mary Vieira e dos designers Jan Slothouber e William 

Graatsma, retirados do livro de Bruno Munari DESIGN E COMUNICAÇÃO VISUAL 
!

RELEMBRANDO AINDA … 

 



 
 
                                                                                    
 

JOSEF ALBERS 
 
 













 
 
                                                                                    
 

CARL ANDRE 
 
 









 
 
                                                                                    
 

SOL LEWITT  
 
 









JOHN HEJDUK                                                                                    





Imagens dos Esboços 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figuras 75 a 98 | Fonte: Própria 
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as primeiras ideias 
 surgem … 

 
 

AULA 33 e 34 - 06 de Fevereiro

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Fevereiro 2014



FUJIMOTO 

 (1971- )  

é um arquiteto japonês















!

!

Atividade 3 
!

‘Decomposição do cubo’ 
!

Constrói, em espuma floral, um hexaedro (6 cm de lado), 
para depois obteres o teu sólido geométrico que 
esboçaste e selecionaste para trabalhar. Por isso, apoia-
te nos teus esboços, mesmo que faças alterações á 
medida que vais construindo o teu novo sólido. 
!
Segue as sugestões da ficha de atividade. 
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8ºA – Educação Visual 

Unidade Didática: 

AXONOMETRIA E COR 

TEMA: Representação e Projeto de um Objeto Lúdico 
Tridimensional 

!
!

AULA 33 e 34 - 06 de Fevereiro 

Atividade 3 

!
‘Decomposição do cubo’ 

Constrói, em espuma floral, um hexaedro (6 cm de lado), para depois obteres o 
teu sólido geométrico que esboçaste e selecionaste para trabalhar. Por isso, 
apoia-te nos teus esboços, mesmo que faças alterações á medida que vais 
construindo o teu novo sólido. 

!
Utiliza espuma floral, x-acto (sempre com apoio dos professores, por questões 
de segurança), cola, lápis e régua.  

!
NOTA: SUGIRO, em primeiro lugar, que desenhes com lápis afiado, a malha 
modular de 2 em 2 cm, sobre o cubo de espuma. Depois começa a cortar com 
o x-acto, com base nos riscos, o teu sólido, por pequenos cubos de 2 cm e 
assim sucessivamente até chegares á forma que pretendes. EVITA a simetria e 
peças muito pequenas e repetitivas ! 

O ESBOÇO É APENAS UM PONTO DE PARTIDA! 



 
 

2013 LPP- Nº 10 
Lição Passo a Passo 

 

Todo tipo de ferramenta manual oferece risco de acidentes. Mas 
muitas pessoas imaginam que pelo fato de serem de fácil 
manuseio, não se necessita de um treinamento ou orientação 
para usá- la! Você já ouviu alguém dizer que fez um curso para 
usar uma faca? Um alicate ou facão? Acredito que não! Mas 
para seu espanto, existem sim treinamentos para o uso correto 
destes tipos de ferramentas. 
Estes treinamentos podem ser orientações técnicas realizadas 
em integrações de segurança, Diálogos de Segurança, 
Lições ponto-a-ponto, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este DSS deverá ser aplicado de 15/04/2013 a 22/04/2013 

 

 

 

 

 

 

É comum algumas atividades da empresa, seja no administrativo ou na produção, envolverem o uso 
de estiletes. Os estiletes são ferramentas extremamente úteis, práticas e PERIGOSAS. 
Os acidentes com estiletes são relativamente freqüentes, porque a lâmina se quebra com facilidade 
quando é usada muito aberta. Além disso, as lâminas descartadas jogadas no lixo sem nenhum 
cuidado também causam acidentes. 
 As lâminas dos estiletes possuem corte fino e preciso como o de uma navalha, basta um simples 
toque para se ter um corte. 

Então como evitar acidentes com este equipamento? 
Banir o uso? Muito improvável. Substituí-lo? Seria uma boa opção... Mas talvez a resposta correta 
fosse aprender a trabalhar de forma correta com esta ferramenta tão útil. 
 

Um erro comum é o mau dimensionamento das 
lâminas. Todo mundo pensa que quanto maior a 
lâmina, melhor. Este pensamento está errado! A 
lâmina deve ser exposta apenas 10 ou 15% do 
seu comprimento total para realizar um trabalho 
com segurança; se for maior do que isto ela pode 
quebrar e atingir o colaborador ou pessoas que 
estejam ao redor. O excesso de lâmina ainda 
pode causar o chamado ”deslize”, que é quando 
o estilete falha e escorrega sobre a superfície a 
ser trabalhada. 

Existem algumas atividades em que é necessária a utilização dos estiletes com a lâmina toda exposta. 
Estas atividades são peculiares da área de produção no setor de recuperação de café, para abertura 
dos pacotes de forma mais eficiente. 
Os riscos desta atividade são minimizados com a utilização de luvas especiais com fios de aço. 
Nesta situação os colaboradores utilizam as luvas anti-corte em uma das mãos (no caso, a que segura 
o pacote) evitando assim ferimentos que poderiam ser causados pelo estilete. 
Mas nem em todas as atividades com estilete é necessário o uso de luva anti-corte. Esta medida 
preventiva só é utilizada em casos específicos, onde há risco eminente. 
Mesmo com utilização de luvas, o estilete tem corte muito afiado e não devemos abusar da confiança 
no EPI. O correto mesmo é trabalhar com cautela. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reginaldo Ribeiro 
Técnico de Segurança do Trabalho 
Ramal: 7209 

 

Quais os cuidados que podemos ter ao manusear estes tipos 
de ferramentas? 

Tipos de ferramentas manuais: facões, facas, estiletes, tesouras, chaves de fenda, serrotes, 
alicates, martelos, etc.: 
• Manuseie as ferramentas sempre pelo cabo; 
• Nunca as deixe sobre painéis, mesas, bancadas, armários, caixas de ferramentas, de 

maneira que possam causar algum acidente; 
• Mantenha as ferramentas em local adequado, seja no armazenamento ou transporte; 
• Verifique a ferramenta antes de usá-las; ferramentas com defeitos podem causar acidentes; 
• Atentar para o cabo, lâminas, pontos de fixação e conexões; 
• Nunca improvise ferramentas; 
• Use apenas para as tarefas a que foram destinadas; 
• Se notar qualquer problema, inutilize-a imediatamente; 
• Não corte materiais em local improvisado; 
• Utilize sempre uma bancada. Nunca use a mão como apoio; 
• Utilize os EPI’s indicados; 
• Substitua as lâminas que apresentarem fissuras; 
• Siga as recomendações do fabricante; 
• Mantenha as ferramentas limpas e organizadas em seu local de armazenamento; 
• Para transporte de ferramentas utilize caixas de ferramentas ou bolsas próprias; 
• Nunca transporte ferramentas no bolso; 
• Estiletes de uso manual devem permanecer com as lâminas recolhidas quando não 

estiverem em uso; 
• Em caso de dúvida, consulte o responsável pela segurança do trabalho. 

 

Conhecendo nossa mão! 
 
Nossas mãos são as 
ferramentas mais perfeitas 
que existem! Com elas 
podemos realizar qualquer 
tipo de tarefa. Por isso 
devemos ter o máximo de 
cuidado ao trabalhar com 
ferramentas manuais. 
Veja ao lado como é a 
nossa sua mão e fique 
atento para não danificar 
este precioso 
“equipamento” do nosso 
corpo. 
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escultores do cubo… 
 
 

AULA 35 e 36 - 13 de Fevereiro

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Fevereiro 2014



!
!

Eduardo Chillida Juantegui  
ESCULTOR  espanhol (1924 -2002) 

!
!

Junto com  Jorge Oteiza, Chillida é considerado o escultor com mais destaque no século 
XX.

















!
!
!

Jorge Oteiza Enbil (1908 -2003)  
ESCULTOR , desenhador, pintor e escritor 

Basco 
(Navarra)













!
!
!

Donald Judd (1928 -1994)  
 Pintor norte-americano













!

!

Atividade 3 (cont.) 

!
‘Decomposição do cubo’ 

!
Constrói, em espuma floral, um hexaedro (6 cm de lado), 
para depois obteres o teu sólido geométrico que 
esboçaste e selecionaste para trabalhar. Por isso, apoia-
te nos teus esboços, mesmo que faças alterações á 
medida que vais construindo o teu novo sólido. 
!
Segue as sugestões da ficha de atividade. 
 



 















 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 











 

 



 

 

Figuras 99 a 120 | Fonte: Própria 

 

















































































































 

 

Figuras 121 a 180 | Fonte: Própria 

 



Cotagem

AULA 43 e 44 - 13 de Março

EDUCAÇÃO VISUAL       2013/2014

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Março 2014



Atividade 5  
!

(integra a proposta distribuída aos alunos em papel) 
!
  

 Cotagem 
  
 “(…) Assim, para corretamente interpretar qualquer projeto é necessário que ele 

esteja rigorosamente cotado. Geralmente as cotas correspondem às dimensões 
reais do objeto, não sendo, por isso, aquelas em que o desenho é apresentado. 
(…) Nota: Repare que as cotas dão-nos sempre dimensões reais do projeto e 
são independentes da escala em que o desenho foi realizado”.  

!
(Sousa, Moreira de (1991)  Desenho 9º ano, Lisboa: Plátano Editora.) 

 







!
!
!
!
!
!

2 Jogos Matemáticos de Raciocínio: !
Pentaminó 
Cubo Soma 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://iffmauricio.pbworks.com/w/page/57045945/Jogos

http://iffmauricio.pbworks.com/w/page/57045945/Jogos






!

Estamos quase a terminar! 
BOM TRABALHO!
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                                ARTE …  
 
 

AULA 37 e 38 - 20 de Fevereiro

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Fevereiro 2014



!
!

ARTE  
ABSTRATA 

? 
 



!
!

EXPRESSÃO 
? 
 



!
!

CRIATIVIDADE 
? 
 



!
!
!

Pedro Cabrita Reis  
(1956 - )  

artista plástico, pintor 



The Blue & Green Suite #16, 2009 
esmalte poliuretano s/ alumínio, 182 x 500 cm



Tróia Design Hotel – Restaurante B&G



The Blue & Green Suite #15, 2009 
esmalte poliuretano s/ alumínio, 150 x 250 cm



!
!
Avaliar uma obra de arte  
pelo seu grau de realismo e veracidade de pormenores transmitidos é 

tão estranho como avaliar as qualidades nutritivas da comida pelo 

aspeto exterior desta. Quando determinamos o valor de uma obra 

pelo seu realismo, limitamo-nos a mostrar com isso que estamos a 

falar não de arte, mas de imitação. 

Tolstói



!

A expressão… 
Podemos, com a palavra «expressão», construir outras da mesma 

família: inexpressivo(a), expressivo(a), expressividade. Mas, se 

consultarmos um dicionário, verificamos que, conforme o contexto em 

que está inserido, assim o termo expressão ganha diferentes 

significados. 

!
(…) 

Expressão quer dizer «o acto de exprimir ou de manifestar algo» 
Manual de Educação Visual 3º ciclo Visualizar. Texto Editora, 2008



!

A expressividade nas artes plásticas 

A expressividade é uma das características da obra de arte. O artista 

expressa-se, com a sua sensibilidade estética, através da 

manipulação de materiais e das técnicas, imprimindo-lhes sentido e 

significado ao criar a obra. 

O observador, o fruidor da obra, é tocado, por sua vez, pela 

expressividade do artista, “lendo”, deste modo, o que está para além 

das formas, das cores e das texturas que nela estão contidas. 

!
Manual de Educação Visual 3º ciclo Visualizar. Texto Editora, 2008



Joseph Beuys   
(1921 -1986)  
Artista performer, escultor, 
teórico e pedagogo da arte !
Em Poznan, voluntário, treino militar enquanto rádio-telegrafista, 
estuda biologia e zoologia. Maia tarde aprendeu a pilotar aviões 
bombardeiros.  !
1943/45 acidente aéreo. Sobrevive. Dupla fratura da base do 
crânio, vários ossos partidos e estilhaços por todo o corpo.  !
A lenda diz que foi resgatado por nómadas tártaros que o curaram 
cobrindo o seu corpo com feltro e gordura animal. Ao longo da 
Segunda Guerra foi várias vezes ferido em combate e 
condecorado. 



Infiltração Homogénea para um Piano de Cauda, Joseph Beuys, 1966



unschlitt tallow 1977 (Blocos de gordura, museu Hamburger Bahnhof em Berlim) 



!
!
Beuys não usou nas suas esculturas sociais nenhum mármore ou 

outros materiais quase indestrutíveis, como metais, mas recorreu a 

substâncias orgânicas.  

!
"A sociedade não é nada estático, nada parece fixo. Esta 
proximidade com o corpo, o que eu sou, o que eu vejo nos 
outros foi o que me atraiu."  
!
!



Ferran Adria 
(1962 -)  
Chef, professor e artista 
!
Restaurante elBulli 
Desenho  
Criatividade 
Métodos criativos:  
tabelas , listas de ingredientes e métodos de cozedura , 
conceitos, ideias !
" Ferran Adrià : Notas sobre a Criatividade " 
apresenta inúmeros exemplos de desenhos, anotações, 
cadernos , diagramas, pictogramas e protótipos  !
usa lápis , pintura e lápis de cor  
58 desenhos coloridos  
(trazem à mente a obra de Joan Snyder e Cy Twombly ) !
Modelos de comida em  plasticina. !!!



















!
!
!

"Ferran did for cooking what Shakespeare 
did for language - he completely re-

invented its vocabulary"



Cy Twombly 
(1928 - 2011)  
  
Pintor americano  
!
!
!



The Italians, 1961, Oil, pencil, and crayon on canvas, (199.5 x 259.6 cm) 
The Museum of Modern Art, New York 



Joan Snyder 
(1940 - )  
  
Pintora americana 
!
!
!







!

Atividade 4 
Representa a perspetiva isométrica (desenho rigoroso) das maquetas que 
arquitetaste.  Podes começar por fazer esboços simples para entenderes 

melhor a construção tridimensional. 
!

Sugestão: 
Escala de 1:1 (tamanho natural) 

!

!
Materiais: papel cavalinho A3, lápis, borracha, régua e esquadro 

!
!

!
!
 



!!!
Almeida, A. (2013). Introdução.  In L. Tolstói, O que é a arte? Lisboa: Gradiva !

Gomes, J.C. (2010). Introdução. In J. Beuys, Cada homem um artista. Porto:7 nós !
LOBO, R. C. e RODRIGUES, F. C. e SOUSA, I. S. (2008).  Visualizar. Educação Visual 3º ciclo. Lisboa: Texto Editora !

Catálogo Coleção de Arte Contemporânea, Tróia Design Hotel, 2009  !
Rodrigues, F. C., Sousa I. S., Lobo, R. C. (2013). Visual 3º ciclo – nova edição de acordo com as metas curriculares. 

Lisboa:Texto Lda !
http://www.dw.de/mein-kunst-st%C3%BCck-beuys-fettecke-im-hamburger-bahnhof/a-2428898 !
http://www.core77.com/blog/exhibitions/elbulli_ferran_adria_and_the_art_of_food_25463.asp !

http://www.nytimes.com/2014/02/14/arts/design/ferran-adria-opens-at-the-drawing-center.html?smid=fb-share&_r=0 !
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TEMA: Representação e Projeto de um Objeto Lúdico 
Tridimensional 

AULA 43 e 44 - 13 de Março 

Atividade 5 
Nome: _________________________________________________________ 

!
Esta atividade consiste, em compreender a planificação de 

algumas formas simples (as que mais observámos nos estudos) que fazem 

parte do teu objeto. São apenas alguns exemplos em que te poderás apoiar 

para a fase da construção. De modo a facilitar o processo, sugerimos que 

planifiques por partes e depois juntes, até criares o teu 

objeto. Essas formas simples já estão planificadas como podes verificar nas 

páginas seguintes. Só falta completar a Cotagem  em todas as formas. 1

Observa com atenção as formas já planificadas e construídas trazidas pelo 

professor. 

Existem alguns jogos matemáticos de raciocínio que te podem ajudar a 

compreender melhor o que se pretende. Por exemplo o jogo Cubo Soma e o 

Pentaminó.  

 Cotagem: “(…) Assim, para corretamente interpretar qualquer projeto é necessário 1

que ele esteja rigorosamente cotado. Geralmente as cotas correspondem às 
dimensões reais do objeto, não sendo, por isso, aquelas em que o desenho é 
apresentado. (…) Nota: Repare que as cotas dão-nos sempre dimensões reais do 
projeto e são independentes da escala em que o desenho foi realizado”. (Sousa, 
Moreira de (1991)  Desenho 9º ano, Lisboa: Plátano Editora.) 
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                                Rachel Whiteread  
EMBANKMENT … 

Turbine Hall, Tate Modern.  
11 October 2005 — 2 April 2006 

 
 
 

AULA 49 e 50 -  3 de Abril

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Abril 2014



Rachel Whiteread

• 1963, Londres 
• estudou pintura e escultura 
• escultura em escala 

monumental 
• interesse em objetos íntimos 

e familiares 
• caixas de cartão (decorações 

de natal, pertences da mãe, 
etc.) 

• escolheu formas diferentes 
de caixas antigas 

• Polietileno; processo de 
moldagem 

2



3



4



5



6



7

 https://www.youtube.com/watch?v=KItB-aQOFRs 

http://bcove.me/48sewnti 

https://www.youtube.com/watch?v=KItB-aQOFRs
http://bcove.me/48sewnti


8

Continuem 
o vosso EXCELENTE trabalho!

BOAS FÉRIAS!



!!!
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series-rachel-whiteread-embankment/rachel-whiteread

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series-rachel-whiteread-embankment/rachel-whiteread


EDUCAÇÃO VISUAL       2013/2014

 
 
                                                                                    

A cor  
 
 

AULA 55 e 56 - 15 de Maio

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Maio 2014



“A cor def ine o mundo em que vivemos. 

Normalmente, vemos primeiro a cor e só depois as 

formas. Dizemos que um objeto é colorido em função da 

«cor» que reflete, quando iluminado. A nossa perceção 

da cor está associada, então, à sensação de luz 

transmitida ao cérebro através dos nossos olhos. As 

ondas de radiação viajam, através do espaço físico, com 

diferentes comprimentos de onda e são processadas 

pelo cérebro como uma variedade de cores diferentes” 

!
(Carlos Rodrigues, F., Suasana Sousa, I. & Castro Lobo, 

R., 2012, p.18)



3

CÍRCULOS CROMÁTICOS  
(2 sistemas) 
!



4

mistura aditiva  
(vermelho, azul e verde) 

“mistura de luz” = LUZ BRANCA 
!

cor-luz 
!

!
!
!

mistura subtrativa  
(amarelo, magenta, azul-ciano) 

“mistura de tintas, pigmentos”= COR PRETA 
!

cor-pigmento 
!



5



6

cores complementares  
(lados opostos)  

!
cores contíguas  

(lado a lado) 
!

cores harmónicas  
(duas próximas e 1 complementar)



7

CORES QUENTES 
 E CORES FRIAS !
cores quentes 
cores neutras 

cores frias !
luminosidade  

(adição de preto e branco) !
influência da proximidade 

(quente e frio) !
a proporção relativa !!

CONTRASTES  
CROMÁTICOS 

!
quente-frio 
claro-escuro 

!
cores complementares 

quantidade 
sucessivo 



8

!
!
!
!
!

A PSICOLOGIA DAS CORES !
Heller, Eva (2012). A Psicologia das cores. Como as cores afetam a emoção e a razão. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

!
!
!
!
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Preto :poder, v io lência, morte, 
d e s i g n e r s , j o v e n s , n e g a ç ã o , 
elegância, ausência de todas as 
cores, dor, azar, estrela preta: 
símbolo da liberdade em África. As 
cores sobre fundo branco brilham 
menos que sobre fundo preto. 
SIGNO: aquário

Branco: inocência, bem, espíritos, a 
c o r m a i s i m p o r t a n t e d o s 
pintores,soma de todas as cores da 
luz, deuses, nobre, fraco, silencioso, 
lua, tranquilo, pureza, limpeza, paz, 
fantasmas, vazio, leve. Acalma a dor. 
SIGNO: caranguejo

A m a r e l o : o t i m i s m o , c i ú m e , 
entendimento, traição, sol, luz, ouro, 
i r r i t a ç ã o , h i p o c r i s i a , i n v e j a , 
iluminação, sorriso, Vincent van 
G o g h , b r i l h o , Ve r ã o , f l o r e s , 
maturidade, raiva, acidez, raio, 
espontaneidade, impulsividade, 
amarelo e preto: alerta, iluminação; 
entre os egípcios: a cor da pele das 
mulheres, SIGNO: leão

Laranja: budismo, exótico, sabores, 
diversão, sociabil idade, lúdico, 
d i v e r s ã o , p e r i g o , ( C h i n a ) 
transformação, Dalai-Lama, bandeira 
da Índia (laranja-branca-verde), 
Holanda. Goethe dizia que era 
“vermelho amarelado”, “a cor com 
mais energia”, ovo estrelado com 
gema laranja é mais saboroso que 
com a amarela. Cor saborosa. Outon.

Vermelho : quen te , a t r aen te , 
sensível, paixões, reis, comunismo, 
felicidade, perigo, sabor doce, 
bombons, ketchup, fogo, sangue, 
ódio, vida, força, energia,  SIGNO: 
carneiro, escorpião

Violeta: bravura, espiritualidade, 
mistério, cor das igrejas, “Milka”, 
feminismo, hematomas, poder, 
teologia, vaidade, magia, a mais 
artificial das cores, a primeira cor 
sintética, design de embalagens de 
cosméticos, a cor entre a vida e a 
morte, jejum, extravagante; antes de 
cair a noite, é a ultima cor… SIGNO: 
gémeos e peixes

Azul: simpatia, harmonia, fidelidade, 
frio, amizade, confiança, irreal (“ficar 
a z u l ” ) , d e u s e s , p u r e z a e 
tranquilizador (produtos em azul e 
branco, Nívea), o olho mágico: 
amuleto contra o mau-olhado, Deus 
Hindu: pele azul. SIGNO: virgem e 
sagitário !

Verde: a cor do meio, Primavera, 
fertilidade, esperança, burguesia, 
sagrado, venenoso, natureza, saúde, 
trevo da sorte, “carne verde”, 
juventude, liberdade, “sinal verde”, 
“Osíris” deus egípcio, deus da vida e 
fertilidade, tem pele verde; “jovem 
verde” 
SIGNO: touro, balança

Castanho (95 tons) : terreno, 
madeira, conforto, segurança, 
mistura das cores complementares, 
feio e desagradável, preguiça e 
burrice, aconchego, sabor forte,  
café, chá, cerveja, cacau, chocolate, 
bombons, nozes, antiquado, pobres, 
amor secreto. Bronzeado: símbolo de 
status !
!

Rosa: charme, gentileza, nudez, 
infantil, gentil, suave, pequeno, 
sentimentalismo, milagres, criativo, 
sobremesas, “pantera Cor-de-Rosa”, 
doce, “nuvens cor-de-rosa”, “c’est la 
vie en rose”, estilo de vida da corte, a 
aristocracia nada tinha que ver com o 
trabalho sujo.

Ouro (19 tons): felicidade, sorte, o 
brilho da fama, verdadeiro como 
o u r o , s o l , b e l e z a , l u x o , 
des lumbramen to , deco ra t i vo , 
ostentação, com vermelho e verde é 
felicidade, Gustav Klimt, medalha de 
ouro, não oxida nem enferruja, 
alianças de casamento … Para os 
incas era o sangue solar, beleza. 
SIGNO: Leão

Prata (20 tons): metal, marcas e 
falsificações, distante e fria, límpida, 
clara e intelectual, velocidade, 
“Mercedes Benz”: flechas de prata, 
aviões, foguetes, locomotivas, o seu 
brilho reflete os raios de sol, 
diminuindo o calor, é o metal 
precioso mais usado, luxo. Na 
linguagem inca “lágrima da lua”.  
SIGNO: caranguejo

Cinza (65 tons): sem caráter, 
sentimentos sombrios, teoria, terrível, 
c r u e l , i n s e n s í v e l , v e l h i c e , 
esquecimento, passado, pobres, 
modéstia, tédio, crueldade, “quarta-
feira de cinzas”, chuva, névoa, 
sombras, quando o sol não brilha, 
mau tempo, “tempo cinzento”, 
avareza, inveja, camuflagem, os 
animais que voam durante a noite.

A psicologia das cores
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Josef Albers

(1888 - 1976) !
artista americano nascido na Alemanha !
professor na Bauhaus!
1950, Universidade de Yale (E.U.A)!
1963, “Interaction of Color”!
!



11



12

!
A color has many faces—the relativity of color 

chapter IV 
!

A color has many faces, and 1 color can be made to appear as 2 different 
colors.  
!
In the original design for the study iv-1, horizontal dark blue and yellow stripes 
were on a flap which could be lifted to show that a vertical stripe of ochre 
is the same color at the top as at the bottom. 
!
Here it is almost unbelievable that the upper small and the lower small squares 
are part of the same paper strip and therefore are the same color. 
And no normal human eye is able to see both squares—alike.

“Interaction of Color”



13



14

Josef Albers believed that teaching art was not a matter of 
imparting rules, styles, or techniques, but of leading 
students to a greater awareness of what they were seeing.

 Excerpted from Frederick A. Horowitz, "Albers as a Teacher" in Frederick A. Horowitz and Brenda Danilowitz Josef Albers: To Open Eyes. The Bauhaus, Black Mountain College and Yale, New York 
and London: Phaidon 2006



BIBLIOGRAFIA
Carlos Rodrigues, F., Suasana Sousa, I. & Castro Lobo, R. (2012) Educação Visual 3º 
Ciclo. Lisboa: Texto Editores 
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Atividade 6 (45min) 

1. Prepara e mistura a cola branca e tinta plástica.   

2. Aplica sobre o teu objeto em cartão essa mistura. Deixa secar. Se necessário repete esse procedimento.  

!
Atividade 7 (45min) 
1. Observa as cores relacionadas com conceitos (fotocópias a cores). Discute e partilha ideias entre os teus colegas e professores. 

2. Consulta a tabela da psicologia das cores, de Eva Heller. É apenas uma fonte de apoio e um ponto de partida. 

3. Reflete sobre as cores com as quais te identificas e caracterizas. Escreve as ideias que te vão surgindo, no verso desta folha. 

4. Se fosses uma COR que COR serias? e porquê? __________________________________________________________________ 

5. Seleciona no máximo 4 cores, para o teu objeto, não esquecendo as suas características. 

6. Aplica-as no desenho axonométrico rigoroso que anteriormente desenhaste. MAS não te esqueças de fazer primeiro ESTUDOS DE COR.  

7. Relaciona com o teu objeto, os teus conceitos e noções.  Intitula a tua obra!!                                 BOM TRABALHO! Prof. Nuno Franco



!

!1



sor Nuno Franco Educação Visual, 2013/2014 

Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde                                                     2013/2014                                                                                     

8ºA – Educação Visual | Unidade Didática: AXONOMETRIA E COR 

Preto :poder, v io lênc ia, morte, 
d e s i g n e r s , j o v e n s , n e g a ç ã o , 
elegância, ausência de todas as 
cores, dor, azar, estrela preta: 
símbolo da liberdade em África. As 
cores sobre fundo branco brilham 
menos que sobre fundo preto. 
SIGNO: aquário

Branco: inocência, bem, espíritos, a 
c o r m a i s i m p o r t a n t e d o s 
pintores,soma de todas as cores da 
luz, deuses, nobre, fraco, silencioso, 
lua, tranquilo, pureza, limpeza, paz, 
fantasmas, vazio, leve. Acalma a dor. 
SIGNO: caranguejo

A m a r e l o : o t i m i s m o , c i ú m e , 
entendimento, traição, sol, luz, ouro, 
i r r i t a ç ã o , h i p o c r i s i a , i n v e j a , 
iluminação, sorriso, Vincent van 
G o g h , b r i l h o , Ve r ã o , f l o r e s , 
maturidade, raiva, acidez, raio, 
espontaneidade, impulsividade, 
amarelo e preto: alerta, iluminação; 
entre os egípcios: a cor da pele das 
mulheres, SIGNO: leão

Laranja: budismo, exótico, sabores, 
diversão, sociabil idade, lúdico, 
d i v e r s ã o , p e r i g o , ( C h i n a ) 
transformação, Dalai-Lama, bandeira 
da Índia (laranja-branca-verde), 
Holanda. Goethe dizia que era 
“vermelho amarelado”, “a cor com 
mais energia”, ovo estrelado com 
gema laranja é mais saboroso que 
com a amarela. Cor saborosa. Outon.

Vermelho: quente, atraente, sensível, 
paixões, reis, comunismo, felicidade, 
per igo, sabor doce, bombons, 
ketchup, fogo, sangue, ódio, vida, 
força, energia,  SIGNO: carneiro, 
escorpião

Violeta: bravura, espiritualidade, 
mistério, cor das igrejas, “Milka”, 
feminismo, hematomas, poder, 
teologia, vaidade, magia, a mais 
artificial das cores, a primeira cor 
sintética, design de embalagens de 
cosméticos, a cor entre a vida e a 
morte, jejum, extravagante; antes de 
cair a noite, é a ultima cor… SIGNO: 
gémeos e peixes

Azul: simpatia, harmonia, fidelidade, 
frio, amizade, confiança, irreal (“ficar 
a z u l ” ) , d e u s e s , p u r e z a e 
tranquilizador (produtos em azul e 
branco, Nívea), o olho mágico: 
amuleto contra o mau-olhado, Deus 
Hindu: pele azul. SIGNO: virgem e 
sagitário 

Verde: a cor do meio, Primavera, 
fertilidade, esperança, burguesia, 
sagrado, venenoso, natureza, saúde, 
trevo da sorte, “carne verde”, 
juventude, liberdade, “sinal verde”, 
“Osíris” deus egípcio, deus da vida e 
fertilidade, tem pele verde; “jovem 
verde” 
SIGNO: touro, balança

Castanho (95 tons) : ter reno, 
madeira, conforto, segurança, mistura 
das cores complementares, feio e 
desagradável, preguiça e burrice, 
aconchego, sabor forte,  café, chá, 
cerveja, cacau, chocolate, bombons, 
nozes, antiquado, pobres, amor 
secreto. Bronzeado: símbolo de 
status !

Rosa: charme, gentileza, nudez, 
infantil, gentil, suave, pequeno, 
sentimentalismo, milagres, criativo, 
sobremesas, “pantera Cor-de-Rosa”, 
doce, “nuvens cor-de-rosa”, “c’est la 
vie en rose”, estilo de vida da corte, a 
aristocracia nada tinha que ver com o 
trabalho sujo.

Ouro (19 tons): felicidade, sorte, o 
brilho da fama, verdadeiro como ouro, 
sol, beleza, luxo, deslumbramento, 
decorativo, ostentação, com vermelho 
e verde é felicidade, Gustav Klimt, 
medalha de ouro, não oxida nem 
enferruja, alianças de casamento … 
Para os incas era o sangue solar, 
beleza. 
SIGNO: Leão

Prata (20 tons): metal, marcas e 
falsificações, distante e fria, límpida, 
clara e intelectual, velocidade, 
“Mercedes Benz”: flechas de prata, 
aviões, foguetes, locomotivas, o seu 
brilho reflete os raios de sol, 
diminuindo o calor, é o metal 
precioso mais usado, luxo. Na 
linguagem inca “lágrima da lua”.  
SIGNO: caranguejo

Cinza (65 tons): sem caráter, 
sentimentos sombrios, teoria, terrível, 
c r u e l , i n s e n s í v e l , v e l h i c e , 
esquecimento, passado, pobres, 
modéstia, tédio, crueldade, “quarta-
feira de cinzas”, chuva, névoa, 
sombras, quando o sol não brilha, 
mau tempo, “ tempo cinzento”, 
avareza, inveja, camuflagem, os 
animais que voam durante a noite.

A psicologia das cores, como as cores afetam a emoção e a razão (Eva Heller) 



TEMA: Representação e Projeto de um Objeto Lúdico Tridimensional 
AULA 57 e 58 - 22 de Maio 

Nome: _________________________________________________________ 

Atividade 6 (45min) 

1. Prepara e mistura a cola branca e tinta plástica.   

2. Aplica sobre o teu objeto em cartão essa mistura. Deixa secar. Se necessário repete esse procedimento.  

Atividade 7 (45min) 
1. Observa as cores relacionadas com conceitos (fotocópias a cores). Discute e partilha ideias entre os teus colegas e professores. 

2. Consulta a tabela da psicologia das cores, de Eva Heller. É apenas uma fonte de apoio e um ponto de partida. 

3. Reflete sobre as cores com as quais te identificas e caracterizas. Escreve as ideias que te vão surgindo, no verso desta folha. 

4. Se fosses uma COR que COR serias? e porquê? __________________________________________________________________ 

5. Seleciona no máximo 4 cores, para o teu objeto, não esquecendo as suas características. 

6. Aplica-as no desenho axonométrico rigoroso que anteriormente desenhaste. MAS não te esqueças de fazer primeiro ESTUDOS DE 
COR.  

7. Relaciona com o teu objeto, os teus conceitos e noções.  Intitula a tua obra!!                                 BOM TRABALHO! Prof. Nuno Franco









































































































 

 

Figuras 181 a 232 | Fonte: Própria 
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OS ARTISTAS E A COR  
 
 

AULA 59 e 60 - 29 de Maio

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Maio 2014



!

MARK ROTHKO 
(1903-1970) Letónia - Nova Iorque 

Influenciado por Matisse. Pintor expressionista abstrato.  
Gostava de mitologia grega, música e filosofia.









"Red, Orange, Tan, and Purple", 1949 (detalhe).



!

BOSCO SODI 
(1970-) Cidade do México 

Vive e trabalha entre Nova Iorque, Barcelona, Berlim e Cidade do México









!

ANISH KAPOOR 
(1954-) Bombaim 

Vive e trabalha em Londres desde 1970



Berlim, 2013









Ivin Ballen 
(-) Born in Philadelphia, PA !

Vive e trabalha em Brooklyn, NY, !
*Expõe desde 2005 e terminou curso de pintura em 2006 

















!
!
!
!

!
Nome:_____________________________!

!
MEMÓRIA DESCRITIVA DO OBJETO ARTÍSTICO!

!
Título:!
!
Técnica:!
!
Descrição:

EDUCAÇÃO VISUAL 2013/2014

AULA 61 e 62 - 5 de Junho

Prof. Nuno Franco 
Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde 

Junho 2014



Memória Descritiva do Objeto Artístico 

 

1. Título 

2. Técnica 

3. Descrição 

 

 

 

 

 
 

1. A Maresia 

2. No meu objeto vou usar tinta para cobri-lo, sobre cartão, usámos x-

ato para fazer a sua forma, também usámos tinta plástica branca e 

fita-cola castanha. 

3. No meu objeto usei cores frias como os azuis. Usei os azuis porque 

por vezes sou fria, mas também sou amiga, gosto de ajudar os 

outros, mas também faz-me lembrar o mar, por isso é que vou usar 

vários tons de azul. 

 

 

 

 

 



  

 

1. Mar de Solidão e Ilusões 

2. Pintura com guaches sobre o objeto de cartão 

3. Eu escolhi as cores: preto, azul claro e azul marinho, porque esse 

conjunto transmite-me tristeza, solidão, dor, fidelidade e frieza. 

Também optei por criar ilusões no sentido que tem volume e o que 

tem profundidade, tal como as cores relativamente aos sentimentos, 

ou seja, o preto transmite dor e profundidade e o azul transmite 

volume e alegria e tentei por essas cores em locais de forma a criar 

ilusões, tal como os meus sentimentos: posso parecer que estou bem 

mas posso estar a sofrer por dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. A Pequena Bota Sangrenta Com Mar 

2. Fitacola colorida, fita de papel, fitacola 

3. As cores são azul e vermelho porque o vermelho significa sangue, de 

trabalho duro e o azul porque o azul significa amizade e a junção 

destas cores quer dizer uma amizade dura. A bota pequena quer 

dizer uma nova vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cubo Íris 

1. Cubo Íris 

2. Fitacola e papel colorido sobre cartão 

3. Eu escolhi estas cores porque eu gosto destas cores. 

 

 Dupla Personalidade 

 

1. Dupla Personalidade 

2. Fitacola sobre cartão, tinta plástica branca e cola super 3 sobre 

cartão  

3. Vou usar branco e preto para mostrar como uma pessoa é por dentro 

e como pode ser assim tão diferente por fora. 

 



 Eu sou a Emoção 

1. Eu sou a Emoção 

2.  

3. O meu objeto tem uma grande variedade de cores porque eu sou um 

misto de emoções e a minha peça é a representação disso. 

 

 Prédio Original 

1. Prédio Original 

2. Cartão, pastéis de óleo, cartão colorido, tinta plástica, cola branca e 

cola super 3. 

3. Eu para fazer esta obra, decidi inspirar-me na construção civil. Eu 

escolhi estas cores porque eu quero transmitir a ideia de calor. 

Porque geralmente as pessoas quando pensam em casas grandes, 

pensam que são frias e eu quero que as pessoas não tenham essa 

ideia e para isso eu decidi aplicar mais as cores quentes e que 

ajudam a pensar que a casa é mais acolhedora. Eu também utilizei o 

verde, o azul e o amarelo para simbolizar as energias alternativas a 

pensar também na ecologia e no futuro da Terra. 

 



 
 

 

1. No Woman, No Cry 

2. Usei fita cola colorida sobre cartão, também guache sobre cartão e 

ainda pastel de óleo sobre cartão. No início usei esponja como 

esboço e cola branca para uniformizar 

3. Fiz o trabalho deste modo porque me faz lembrar as etapas que uma 

pessoa passa para chegar ao topo. O topo é vermelho porque vai 

buscar muito a felicidade. Usei este tipo de sequência porque leva-

me até a Bob Marley… O verde leva-me á liberdade e esperança, o 

amarelo á pessoa ciumenta que sou, e também á inveja que eu sei, 

durante algum tempo, sentiram de mim. O verde está no primeiro 

degrau como a esperança de iniciar uma caminhada. O amarelo 

como as dificuldades da vida. O preto como “mancha negra” que nos 

dá vontade de desistir. E no fim o início como a vitória. O pedaço que 

falta entre um verde e o outro são as dificuldades de início. Escolhi 

este título porque faz parte de minha força e é uma música de Bob 

Marley. 

 



 O Contraste da Vida 

 

1. O Contraste da Vida 

2. Papel autocolante, fita cola colorida, supercola 3 e fita de papel sobre 

cartão. 

3. Escolhi estas cores de acordo com a minha vida actual. Escolhi cor 

de rosa porque é uma cor feminina e uma cor que uso muitas vezes, 

transmite sentimentalismo e uma coisa que eu sou muito é 

sentimental. Escolhi a cor azul, porque é uma cor que eu gosto muito, 

transmite simpatia, harmonia, fidelidade, amizade e confiança. 

Identifico-me muito com esta cor por isso mesmo. Por fim, escolhi a 

cor laranja, é a minha cor favorita, é uma cor que a mim me transmite 

muita diversão, sociabilidade e por essas coisas é que me identifico 

muito com o meu objeto. 

 

 

 O Monumento 

 

1. O Monumento 

2. Cartão, papel autocolante prateado e papel autocolante azul e rosa. 

3. O meu objeto é todo feito com papel autocolante prateado com 

pedaços de papel autocolante rosa e azul. Escolhi a cor prateada 

porque foi a cor que eu me lembrei em primeiro e achei que pudesse 

ficar giro com o azul e rosa. Porque é uma cor que gosto muito e 

acho que tem a ver, muito, com o objeto.  

 

 



 A Minha Vida num Objeto 

 

1. A minha Vida num Objeto 

2. Cola branca e tinta verde e laranja sobre cartão 

3. Eu escolhi as cores laranja e verde, porque são cores claras que me 

transmitem alegria, pureza… e porque o verde é a esperança. E a 

forma veio-me á cabeça … E isto tudo junto descreve a minha vida 

colorida, cheia de alegria. 

 

 O Infinito 

 

1. O Infinito 

2. Pintura sobre cartão, fita cola de cores e cartolina. 

3. O meu objeto transmite profundidade e tem muitas cores. 

 

 



 

 

 

 

1. Viagem 

2. Fita cola e tinta plástica branca sobre cartão. 

3. No meu objeto quis exprimir a viagem no mar, num barco á vela, por 

isso escolhi o azul e no meio dessa viagem o sol sorridente a bater-

me na cara, foi por isso que escolhi o amarelo mas numa viagem não 

sei o que pode acontecer por isso escolhi o branco. 



 
 

 

1. O Castelo Português 

2. Super cola 3 para colar as peças, pintura do objeto final com cola 

branca, papel autocolante e pintura com pincel.  

3. Escolhi o vermelho pelo amor e pelo sangue, escolhi o verde pela 

natureza e liberdade. E por último, escolhi o preto, pela noite. Este 

projeto faz-me lembrar um castelo com as torres de controlo e atribuí 

estas cores por causa das guerras portuguesas. 

 



 
 

1. A Torre Portuguesa 

2. Lápis de cera, cartão e papel autocolante. 

3. Escolhi estas cores porque são as minhas favoritas e acho que 

combinam e chama-se “A Torre Portuguesa” porque o meu objeto 

parece que tem uma torre e as cores são as da bandeira de Portugal. 

 

 

 

 

 



 

1. Castelo da Vida 

2. Cartão, tinta plástica com cola branca sobre cartão, tinta, cola super3 

3. O meu castelo representa a vida. Tem os seus altos e baixos e no 

meio há um buraco que representa a morte. A respeito das cores 

utilizei o preto. Porque me faz lembrar a morte, o verde porque 

representa a esperança, o azul porque é a cor do meu signo. Porque 

representa a simpatia, a amizade e a confiança. Por último, o rosa 

porque representa gentileza. Apliquei o verde nas partes baixas do 

castelo, porque representa esperança, de que vai melhorar e o azul 

nas partes mais altas. Porque representa a confiança que as coisas 

se vão manter bem. 

 

 

 



 
 

 

1. O Abismo 

2. Tinta preta, fitacola azul e prateada, cola branca com água sobre 

cartão, pastel de óleo, tinta plástica, supercola 3 e guaches.  

3. Eu escolhi as cores azul, preto e prateado porque demonstram frieza, 

tristeza, vai ser preta por dentro, para dar uma impressão de um 

abismo. Estas cores têm a ver com alguns problemas familiares que 

eu tive e que me fez ficar dentro de um abismo, ser fria e triste. Eu 

escolhi esta forma porque parece um forte que tanto na base como 

no resto da peça, falta sempre alguma coisa, o que tem muito a ver 

comigo. 

 



 

 

1. Beco sem Saída  

2. Cartão, pastel de óleo, guache, tinta plástica com cola branca, 

supercola 3 

3. O meu trabalho, para mim, representa um beco sem saída, onde o 

verde do fundo significa a esperança, o azul do lado significa 

confiança que devemos ter sempre e o laranja, a energia que iremos 

necessitar para sair do beco. 

 

 



 
1.  

2. Cola branca sobre cartão, supercola 3 para colar as várias figuras 

geométricas utilizadas e alguma fita cola de papel 

3. Este trabalho faz-me lembrar o clima terrestre dos últimos anos – 

instável, pois a plataforma de cima tem apenas dois cubos a suportá-

la, basta um peso a mais para ela se desmoronar, enquanto que 

poderia ter 8 cubos a suportá-la tem apenas dois. E para mim, é o 

que se passa com o tempo. O aquecimento global, o aumento do 

buraco do ozono, o efeito de estufa, etc., isto faz com que o tempo 

esteja instável e desregulado.  

 



 

 

1. A Réstia 

2. Usei cartão, tinta plástica para dar “luz” ao objeto, tinta preta, azul 

escura, cinzenta e branca 

3. No meu objecto eu retratei a réstia de esperança (amor, amigos) para 

alcançar a felicidade depois de um momento de perda e tristeza. O preto 

é a solidão e a confusão que se sente quando se perde um laço que 

achamos inquebrável. As rampas são as várias maneiras para me tentar 

animar e os tons de azul escuro e o preto (solidão, tristeza) a 

transformarem-se lentamente numa felicidade meio disfarçada para não 

fazer os outros sentirem pena – o cinzento. 



1. A Escala Musica da Esperança 

2. Para este trabalho utilizei: os lápis de pastel, fitacola colorida 

3. As cores que utilizei expressam esperança e fé. Eu nas peças brancas 

coloquei fitas pretas de forma a fazer uma escala de piano pois o piano 

é um instrumento musical muito bonito, quando estamos tristes 

conseguimos recorrer ás notas menores da escala do piano e quando 

estamos contentes também conseguimos expressar com as notas 

maiores. As cores que utilizei são cores alegres e frias. O azul a 

felicidade. O amarelo a luz. O verde a esperança. Essas cores 

caracterizam-me. No princípio o meu objeto era para ser um “F” da 

minha palavra preferida mas depois acabei por virá-la ao contrário e 

acabou por ficar assim. 



!
1. O tema Axonometria e Cor, para que serviu?” 

“Para melhorar a nossa perspetiva sobre educação visual e as artes 

plásticas” 

“Não gostei tanto da parte da axonometria, mas o tema da cor 

interessou-me, pois acho que tal como referimos na aula, a cor é 

muito importante na nossa vida, pois podemo-la associar a várias 

coisas (sentimentos, pessoas, dias, estações, etc.)” 

“No futuro poderemos ensinar e interpretar melhor estes temas” 

“Serviu para progredir nas artes, porque tanto a axonometria e a cor, 

são duas partes importantes da arte” 

“Para relembrar melhor essa matéria” 

“Para conseguirmos fazer o nosso trabalho (em que a base foi o 

cubo)” 

“Para interpretar de forma diferente os objectos presentes no dia-a-

dia” 

“Serviu para ter outra visão mais aprofundada da arte” 

!
2. Identifica os pontos fortes e pontos fracos das atividades? 

“As atividades eram complexas mas divertidas. Levavam muito 

tempo a serem realizadas” 

“Os pontos fortes foram a informação (PowerPoints) que vimos, pois 

ajudou-nos a fazer esta atividade e acho que não houve pontos 

fracos” 

“Achei importante este trabalho que fizemos, pois aprendemos a 

trabalhar com diversos materiais e a gerir o tempo para podermos 

acabar o projeto a tempo” 



“O ponto forte foi quando passámos para o cartão, mas acho que 

desperdiçámos algum tempo com alguns PowerPoints” 

“Os pontos fortes foram a utilização das tintas e desenhar os nossos 

objetos em papel vegetal. Os pontos fracos eram as partes das aulas 

teóricas” 

“Não sei quais eram os pontos fortes e fracos porque cada um tem 

as suas dificuldades” 

“Os pontos fortes foram aprender mais sobre o assunto e o praticar. 

Os pontos fracos foram as poucas aulas que tivemos para o fazer” 

“Os pontos fortes, foi que vimos o nosso objecto em 3D. Os pontos 

fracos, é que é difícil construir” 

“Os pontos fortes são a nossa capacidade para por á prova a nossa 

criatividade. O ponto fraco é que alguns alunos tiveram dificuldades 

na pintura e na axonometria” 

“O ponto forte para mim foi a criatividade. Na minha opinião não 

houve pontos fracos” 

“Pontos fortes: a construção do cubo em cartão e colorir. Pontos 

fracos: fazer o cubo no papel em desenho rigoroso” 

“Para mim os pontos fortes foram os exemplos que o professor 

mostrou nas aulas e os momentos fracos foram na parte da cor, os 

estudos da cor” 

!
3. Como avalias a minha prática como professor? Pouco satisfatório, 

satisfatório ou muito satisfatório? Porquê? 

“Muito satisfatório porque o professor brinca quando é altura para 

isso e muito rigoroso na altura de trabalhar” 



“Satisfatório, porque o professor ajudou-nos quando precisámos e 

deu-nos a sua opinião sobre os nossos objectos” 

“Avalio em satisfatório porque o professor sabe quando é altura de 

trabalhar mas no entanto também brinca com o que fazemos e dá 

ideias” 

“Muito satisfatório, porque o professor incentiva-nos a sair da casca e 

fazer o que achamos melhor para o nosso trabalho. Também se 

preocupa em dar-nos o conhecimento das obras de arte de outros 

artistas” 

“Satisfatório, porque acho que pode melhorar um bocado a presença 

em sala de aula. Mas gostei do facto de estar sempre a perguntar se 

precisamos de ajuda e da sua boa disposição” 

“Muito satisfatório, porque ajudou-me a mim e aos meus colegas nos 

trabalhos e mostrou-nos alguns trabalhos de artistas. E com este 

trabalho, ajudou-nos a percebermo-nos a nós próprios” 

“Muito satisfatório, acho o professor aberto a novas sugestões, e 

nota-se que gosta do que faz, o que ajuda que as aulas sejam mais 

interessantes” 

“Muito satisfatório, porque o professor tem bastante jeito e amor pelo 

que faz e isso ajudou-nos bastante a acabar o nosso trabalho” 

“Muito satisfatório, pois o professor dá-nos sempre uma perspetiva 

melhor da matéria” 

“Na prática como professor acho que o professor é muito satisfatório, 

pois tem grandes capacidades no ensino e ainda nos incentiva a 

sermos criativos, o que é muito bom…” 

“Satisfatório, ajuda-nos, compreende-nos, dá-nos sugestões” 

“Muito satisfatório. Adorei muito ter aulas consigo, aprendi bastante e 

gostei da forma como ensina” 



!
4. No geral, o que correu menos bem? Que dificuldades sentiste? 

“Eu demorei muito tempo a concluir a figura e a cor” 

“O tempo que tínhamos para acabar cada etapa do trabalho. Senti 

algumas dificuldades a gerir o tempo” 

“As dificuldades que eu senti foi passar o meu objeto para a espuma 

floral e também na sua montagem” 

“Senti dificuldades nas medições” 

“O que correu menos bem … acho que foi pintar a construção bem, 

sem que a tinta se misturasse” 

“O que correu menos bem, foi fazer as peças em cartão e isso foi a 

minha maior dificuldade” 

“A dificuldade que eu senti foi a imaginação, mas no fundo com as 

ajudas do professor, consegui um ótimo trabalho” 

“O desenho rigoroso, em desenhar o projeto no papel” 

!
5. As nossas aulas tiveram algo de diferente dos outros anos? O quê? 

“O rigor. Este ano foi mais rigoroso, tanto para o lado dos 

professores, como para o lado dos alunos” 

“Tivemos mais liberdade a fazer o nosso objeto” 

“Sim. Mais organização na aula” 

“Sim, a pintura e o uso do cartão” 

“Sim, tiveram bastante entreajuda, o que também contribuiu para 

finalizar o trabalho” 

“Sim, utilizámos tinta” 



“Sim, as várias apresentações de obras e artistas serviram de grande 

inspiração para outras atividades” 

“Sim, foram mais livres, mais práticas, senti-me mais á vontade para 

fazer a figura” 

“Sim, a matéria e a maturidade dos alunos” 

!
6. O que achaste em relação á organização da sala? 

“Achei que estava bem organizada” 

“Acho que foi boa, devido a isso, conseguimos pensar melhor, 

pedindo ajuda aos colegas” 

“A organização da sala era sempre mesas juntas e em grupo. Às 

vezes era bom, outras vezes preferia ter trabalhado sozinha” 

“Foi má, porque somos muito barulhentos e nunca paramos quietos” 

“(…) podemos trocar ideias com os colegas” 

“A organização foi bastante boa mas houve muito barulho” 

“Foi boa, porém houve muita conversa” 

“Achei que foi boa, porque houve colegas que nos ajudaram no 

trabalho devido ao facto de estarem ao nosso lado” 

“Esteve sempre bem organizada, apesar da minha turma ser difícil de 

organizar, mas até que não correu mal” 

“Foi ao início má, mas fomos aprendendo com os erros e no final foi 

muito boa” 

!
7. O que mudarias nas aulas de educação visual? 

“O método de distribuição dos materiais por um mais eficiente” 



“Redução de PowerPoints” 

“Acho que não mudaria nada, porque gostei muito destas aulas, acho 

que evoluímos muito” 

“Que fizessem vários trabalhos como estes” 

“A única coisa que mudaria era o espaço, acho qua as aulas de 

educação visual deveriam ser num espaço maior, para podermos 

circular livremente” 

“Devíamos começar a trabalhar mais cedo em cada aula” 

“Ás vezes os alunos precisam de mais espaço” 

“As aulas serem á base de prática” 

“Não mudaria nada” 

“Mais pinturas, mais trabalhos em que nos podemos expressar” 

“Nada. Em geral gosto desta aula, pois temos liberdade de criar os 

nossos próprios trabalhos de acordo com os nossos gostos” 

!
!

8. Houve algum momento que te marcou em especial? Porquê? 

“Sim. O último, quando vi as minhas ideias acabadas” 

“Quando acabámos os objectos (…)” 

“Quando mudei para o cartão. Porque nunca tinha trabalhado tanto 

em cartão” 

“Pintar o meu objeto, porque nunca tinha trabalhado com tintas” 

“Acho que foi saber, que o azul (minha cor preferida) está associada 

ao meu signo e que me representa” 



“Sim, quando eu não estava a conseguir fazer o trabalho e o 

professor me ajudou e disse para acreditar em mim e que era capaz 

de o fazer” 

“Ver o meu trabalho final, pois foi nisso que andei a trabalhar e ficou 

mesmo como eu queria” 

!
9. Lembras-te de algum artista e particular, que sugeri nas aulas? 

Justifica a tua escolha. 

“Sim, lembro-me de um artista que fez um piano gigante cinzento, 

com uma cruz vermelha, que teve na guerra” 

“Joseph Beuys, foi para mim o artista que mais me inspirou” 

!
10.Imagina que eras o investigador/professor e eu o aluno. Que 

pergunta me farias? 

“Se gostaria de seguir artes” 

“O porquê de escolher as cores para o trabalho” 

“Achas que sou bom professor?” 

“Como te sentiste quando olhaste para a tua figura, quando estava 

terminada?” 

“Gostavas de ir para arquiteto? Se sim, porquê? 

“Qual é o teu sonho?” 

“O que é a arte para ti e para o mundo?” 

“O que acharam do vosso empenho?” 

!
Espaço para desabafos: 



“Gostava de saber se o professor gostou de trabalhar com a nossa 

turma” 

“Acho que foi perdido muito tempo da aula a ver PowerPoints e a 

conversar, o que atrasou um bocado as coisas” 

“Não tenho, acho que tudo o que tinha para desabafar, desabafei” 

“Gostei muito de trabalhar com o professor e a professora, claro, pois 

achei um trabalho interessante” 

“Gostei muito de fazer este trabalho, no entanto, acho que me ajudou 

um pouco mas não entendo porquê” 

!
  

  

!
!
!
!
!
!
!























































































 

 

Figuras 233 a 278 | Fonte: Própria 

 





















 

Figuras 279 a 295 | Fonte: Própria 
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!
PROPOSTA DO PROJETO (Planificação em aberto) 

23/01/2014 

AXONOMETRIA E COR 

!
TEMA: Representação e Projeto de um Objeto Lúdico Tridimensional 

!
Metodologia  

!
1ª fase: Esboços à Mão Livre, treinar as texturas, sombras, relevo, utilizando a 
malha isométrica. !
2ª fase: Seleção do esboço final !
3ª fase: Construção da maqueta em espuma floral do esboço final, alterações,  !
4ª fase: Desenho rigoroso em perspetiva isométrica e cotagem da planificação 
do objecto, análise dos objectos decompondo em poliedros para agilização da 
construção  !

         5ª fase: Construção em cartão do objecto  
… acabar de unir as peças; preparação da base para a pintura, em branco, 
sobre cartão 

          
         6ª fase: Cor, como vamos colorir  !

7ªfase: estudos de cor, pintura final no objecto, tomada de decisões !
8ª fase: Finalização e montagem dos objectos 
Atribuir títulos aos objectos, montar exposição 

!

Professor Nuno Franco 



Reflexões dos Alunos sobre O que é Arte? 

!
“A arte é uma coisa complexa à qual eu não sei responder.” 

“A arte é transmitir sentimentos.” 

!
“A arte para mim é tudo o que nos rodeia, tudo o que fazemos, tudo o que nos 
inspira, tudo o que temos gosto em fazermos, tudo o que dá gosto e orgulho, 
tudo mesmo que não gostamos e que parece mau, pode ser bom ao mesmo 
tempo.” 

!
“Arte é uma maneira de exprimir de modo visual o que sentimos, os nossos 
maiores medos, pensamentos … É uma maneira de mostrar ás pessoas que 
nem tudo tem de ser visto em linha reta e que temos de desembrulhar a nossa 
imaginação ao modo de tentar entender o que a obra significa.” 

!
“Para mim, e pelo que eu percebi a arte é a criatividade dos artistas. E um 
conjunto de vários trabalhos” 

!
“Para mim, a arte pode ser várias coisas, pode-se encontrar arte na música, 
escultura, culinária, pintura … Na arte não podemos explicar o que sentimos. 
Quando vi o piano, fiquei a pensar, talvez o artista tenha criado o piano, porque 
muitos músicos utilizam o piano para as músicas tristes e o cinzento que é uma 
cor triste e a cruz vermelha de ajuda.” (aluna referindo-se á obra de Joseph 
Beuys) 

!
“Aprendi que a arte não tem a ver com realismo, mas sim com o que é 
abstracto e com o que ela transmite, tanto para quem realizou o trabalho tanto 
para quem o está a ver. A arte pode ser representada com todo o tipo de 
materiais.” 

!
“Para mim, arte é a representação de sentimento, sejam eles tristeza, alegria, 
raiva, amor, entre outros. A arte é uma maneira de ultrapassar problemas.” 

!



“A arte são várias coisas. Pode ser abstracta, concetual, etc.” 

!
“Para mim a arte é tudo o que é ou pode ser criado com amor e carinho, não só 
com canetas, lápis ou tela. A arte é uma coisa que se vê e que se pode criar 
todos os dias e com tudo!” 

!
“Para mim, arte é uma forma de expressão, é na arte que eu encontro o meu 
apoio, o meu conforto. Arte tem várias formas de expressão como por exemplo, 
música, desenho, dança, etc. Eu uso principalmente o canto e a dança para 
exprimir os meus sentimentos! Mas o desenho também é óptimo!” 

!
“Descobri novos artistas, novas formas de expressão. Não sabia o que era arte 
concetual, também não pensava que fosse possível fazer um trabalho com 
gordura ou com outros materiais menos resistentes. A arte é uma forma de 
expressão de sentimentos: raiva, medo, etc.” 

!
“Acho que estas coisas são muito boas para nós aprendermos coisas 
diferentes, para entendermos o verdadeiro significado das coisas. Agora 
entendo melhor o porquê daquelas obras que antes eu via de outra maneira. 
Aprendi que, as coisas têm interpretações diferentes consoante o que o artista 
sente. Acho que deveríamos dedicar mais tempo a estes conceitos 
importantes.” 

!
“Achei o PowerPoint muito interessante, a arte para mim é criatividade, música, 
é praticamente tudo porque se olharmos bem para tudo o que nos rodeia, tudo 
parece arte. A arte exprime o que sentimos, alegria, tristeza, saudades, etc. 
Acho a arte muito interessante, que por vezes é uma fonte de informação.” 

!
“Arte para mim é tudo o que fazemos e exprimimos, podemos transmitir amor, 
raiva, tristeza, alegria, etc.” 

!
“Aprendi que arte é tudo. Mesmo que seja uma coisa muito simples, a arte é 
como transmitimos os nossos pensamentos.” 

!



“Arte é criatividade, é inventar.” 

!
“Arte é tudo o que se faz com amor. Para haver arte é preciso um significado.” 

!
“O que aprendi? É muito bom saber que há quase 50 anos já tinham estas 
ideias, esta estrutura, esta imaginação. Depois deste PowerPoint, podemos 
ver, imaginar, pensar de forma diferente. O que é arte? Arte é tudo o que nos 
rodeia.” 

!
“Para mim, arte é uma maneira dos artistas se exprimirem. Por exemplo, um 
artista pode fazer arte quando está triste, contente, chateado, etc.” 

!
“Conheci novos tipos de artistas, sobre os quais nunca tinha ouvido falar. 
Aprendi que há vários tipos de arte, incluindo a culinária, coisa que eu nunca 
diria que é arte. Aprendi que não é fácil avaliar as obras de arte dos outros. A 
arte é transmitir os sentimentos e os pensamentos num material.” 

!
“Criatividade. A expressão dos sentimentos dos artistas nas suas obras. 
Imaginação. A arte é o nome que se dá ao conjunto de formas que os artistas 
expressam os sentimentos, pensamentos e a sua personalidade. A arte é uma 
forma de expressão.” 

!
“Eu aprendi que arte pode ser qualquer coisa não apenas um desenho muito 
complexo, mas sim uma inspiração, apenas uma ideia, pode ser apenas um 
rabisco, uma coisa muito simples e que demonstra um sentimento. Que ás 
vezes as coisas mais esquisitas podem ter várias interpretações, podem 
mostrar um diferente sentimento dependendo da pessoa que a vê. Que já 
desde os tempos antigos as pessoas demonstravam o que demonstram agora.” 

!
“Aprendi que há vários tipos de artes. Descobri alguns artistas. Também 
descobri que arte não é uma coisa actual, já existe há vários anos.” 

!



“Neste PowerPoint aprendi que a arte não é apenas rabiscos nem apenas 
figuras. A arte é uma forma de representar os nossos sentimentos, os nossos 
pensamentos, através desses riscos ou dessas figuras.” 

!
!
!



Escola básica do 2º e 3º ciclo D. Luís de Ataíde 
Ano letivo 2013/2014 

Planificação Geral – Educação Visual – 8º A      
 

(em conjunto com a professora cooperante) 
 

AULA ATIVIDADE PREVISTA ATIVIDADE DADA (sumariada) 

 
 
 
 

1/2 
 

(23.01) 

Apresentação. Proposta. Diagnóstico. 
Visualização de obras. 
 
 
 

Apresentação do professor estagiário 
pela professora cooperante. Debate 
sobre o que é a Axonometria? Para que 
serve? Apresentação de PowerPoint 
sobre os métodos de projeções. 
Perspetiva isométrica e cavaleira. 
Atividade de desenho livre utilizando a 
folha isométrica (breve diagnóstico). 
Apresentação aos alunos da proposta do 
projeto sobre axonometria e cor. 
Considerações sobre a organização do 
espaço. Planificação em aberto. Reflexão 
individual e em grupo sobre a aula. 

 
 

3/4 
 

(30.01) 

Voltar a mostrar as obras (Carl Andre) 
Esboços de ideias. Brainstorming. 
Desenho à mão livre. 
Seleção de um objeto 
Voltar à planificação. 
Materiais: Papel vegetal (mostrar Carl 
Andre para a simplicidade) 

Organização do espaço. Reflexão inicial. 
Apresentação aos alunos do PowerPoint 
“começa o projeto”. Atividade 2: a partir 
das estruturas triangulares esboçar á 
mão livre ideias partindo do cubo. Apoio 
teórico do livro “design e comunicação 
visual” de Bruno Munari. Reflexão final 
sobre a aula. 

 
 

5/6 
 

(06.02) 

Início, esboço, maqueta em espuma 
floral, tridimensionalidade 
Qual o tamanho. 
Materiais: espuma floral, x-ato, régua, 
caneta, suporte base para cortar. 
 

Organização do espaço. Reflexão inicial. 
PowerPoint “as primeiras ideias surgem”. 
A obra do arquiteto japonês Fujimoto. 
Continuação dos esboços da aula 
anterior. Seleção de uma ideia. Atividade 
3: início da decomposição do cubo, 
primeira maqueta em espuma floral, corte 
e medição. 

 
 
 

7/8 
 

(13.02) 

Escala, ampliação nas perspetivas 
isométrica e cavaleira 
Desenho rigoroso 
Ver escala. 
Materiais: lápis, régua, esquadro 
 

Organização do espaço. Reflexão inicial. 
Apresentação do PowerPoint “os 
escultores do cubo” (sobre a obra dos 
artistas Chilida, Oteiza e Judd). 
Continuação do processo criativo: corte, 
medição e aplicação do esboço na 
espuma floral. Planificação em aberto. 
Reflexão final em grupo e individual por 
escrito sobre a aula. Organização do 
espaço. 

 
 

9/10 
 

(20.02) 

Estruturas modulares. 
Construção do objeto segundo o 
traçado rigoroso. 
 
 
 

Organização do espaço. Reflexão Inicial. 
Apresentação do PowerPoint “Arte…”. 
Breve debate. Continuação e finalização 
dos trabalhos das maquetas em espuma 
floral, iniciados na aula anterior. Início da 
atividade 4: representação dos objetos 
em perspetiva isométrica, desenho 
rigoroso, á escala 1:1. Reflexão em grupo 
e individual sobre a aula. 

  



 
11/12 

 
(27.02) 

Construção do objeto. 
Materiais: cartão, cola super3,x-ato, 
régua, suporte base para cortar.  
 
 

Organização do espaço. Reflexão Inicial. 
Apresentação do PowerPoint 

 
13/14 

 
(06.03) 

Construção do objeto. 
Introdução da cor. 
PowerPoint. 
 
 
 

 

 
15/16 

 
(13.03) 

Cor: estudos. 
 
 
 
 

 

 
17/18 

 
(20.03) 

Pintura. 
 
 
 
 

 

 
19/20 

 
(27.03) 

Pintura (finalização) 
 
 
 
 

 

 
21/22 

 
(03.04) 

Montagem final do objeto lúdico. 
 
 
 
 

 

O que planeei não está a coincidir, por causa do tempo, alguns debates demoram 
mais tempo que o previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ESCOLA D. LUÍS DE ATAÍDE 

 
Departamento de Expressões \ Artes EDUCAÇÃO VISUAL  

Ano Letivo 2013/2014 
 

Critérios de Avaliação de Educação Visual 
 
 

 
DOMÍNIOS 

 

 
ASPECTOS A AVALIAR 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
(a) 

 
 
               
              COGNITIVO 
                     75% 

 
- Competências específicas da 
disciplina. 
- Saberes 

 
    Trabalhos práticos / Teste Teórico 
e/ou Prático  
 
     - Adequação aos dados 
     - Criatividade e expressão pessoal 
     - Qualidade estética e técnica 
     - Apresentação e limpeza 
 
     
 

   
 

 
C

O
M

PO
R

TA
M

EN
TA

L 
25

%
 

 
ATITUDE 
CÍVICA 
15% 
 

 
- Comportamento 
- Relação com os outros 
- Cumprimento de normas 
 

 
 
 
 
 
 

 
Observação direta na sala de 

aulas 

 
 
 
EMPENHO 
10% 

 
- Registo e organização da 
informação 
- Assiduidade/pontualidade 
- Material 
- Trabalhos de casa 
- Participação útil 
- Autonomia 
- Responsabilidade: 
- Cumprimento de prazos 
- Gestão do tempo 
 

 

(a) O Professor seleciona os instrumentos de avaliação que considera oportunos 
A avaliação do 1º, 2º e 3º período corresponde sempre a uma classificação global 
Nota – A avaliação dos trabalhos terá sempre em conta, além dos objetivos para cada caso: 
- A adequação aos dados 
- A criatividade e expressão pessoal 
- A qualidade técnica e estética 





 

 

O presente relatório centra-se na reflexão da prática pedagógica 

exercida pelo professor estagiário Nuno Franco e na minha experiência 

como professora orientadora cooperante do professor estagiário Nuno 

Franco. 

Todo este trabalho se iniciou com a escolha de uma turma do 8º ano 

e posteriormente com a análise das metas curriculares do 3º ciclo, da 

disciplina de Educação Visual, tendo-se definido e planificado uma unidade 

curricular a que se deu o nome de “Axonometria e Cor no Projeto do Objeto 

Artístico”. Este partilhar e planear em conjunto, os encontros informais e as 

reflexões realizadas, constituíram-se também espaços fundamentais para o 

meu desenvolvimento profissional. Sempre que o professor estagiário 

realizou as planificações/ planos de aula existiu uma preocupação constante 

da sua parte em ajustá-las ao desenvolvimento das aulas e às dificuldades 

manifestadas pelos alunos. Há ainda a salientar o facto de o professor 

estagiário se apresentar sempre disponível e empenhado nestas tarefas. 

Todas as actividades lectivas desenvolvidas ao longo das aulas foram 

concretizadas com sucesso. 

O professor estagiário esteve sempre atento às intervenções dos 

alunos, dando resposta às situações por eles apresentadas. Estabeleceu 

uma comunicação eficaz, utilizando uma linguagem clara e acessível, nunca 

perdendo de vista as condicionantes da idade e do nível socioeconómico.   

Foi exercitado o trabalho autónomo, promovendo uma liberdade de 

expressão, sem preconceitos ou obstáculos, porém os momentos de apoio 

individualizado foram também uma constante. 

No início de cada aula, o professor estagiário apresentou, de forma 

cuidada e rigorosa, materiais de apoio, como por exemplo o visionamento de 

obras de vários artistas plásticos contemporâneos, motivando, mas também 

estimulando, para o conhecimento e o gosto pelas artes plásticas. Uma 

estratégia, apresentada pelo professor estagiário, para valorização das 

aulas, foi o modo de organização destas que foi sendo diversificado através 

de trabalho de grupo, trabalho individual, trabalho de pares ou mesmo 

colectivo. O envolvimento dos alunos mais adiantados no apoio aos outros 

colegas, foi outra estratégia apresentada que resultou em pleno, isto é, os 

alunos conseguiram obter um melhor aproveitamento.  



 

 

A avaliação dos alunos, foi muito debatida e uma preocupação 

constante por parte do professor estagiário. Este sempre referiu ser muito 

importante todo o processo evolutivo do aluno, ou seja, ter em conta não só 

o nível que o aluno atingiu na sua prática pedagógica mas também a sua 

trajectória e crescimento. Assim sendo, a avaliação foi contínua, feita com 

base no desenrolar das fases e/ou dos trabalhos realizados, na observação 

directa das operações técnicas, valorizando o processo e não apenas os 

produtos finais. O professor estagiário promoveu sempre a autoavaliação e 

heteroavaliação apelando desta forma à consciência e análise interior de 

cada aluno. Em algumas situações a indisciplina foi focada nestes 

momentos de reflexão sendo de elogiar a metodologia usada pois levou a 

uma alteração de comportamentos. 

O professor estagiário, na sua prática pedagógica, baseou-se em 

valores muito fortes na formação de jovens, como o respeito mútuo, a 

cooperação, o afecto, a dedicação, a confiança e a ajuda, pois ser professor 

não é só, e unicamente, um transmissor de conteúdos.  



 
 
 
 

 

Contrato de Autonomia 

 

Escola da Ponte 
 

 
Desde 1976 que o Projecto Fazer a Ponte vem sendo desenvolvido numa lógica de 

progressiva autonomia, antecipando, por um lado, inovações curriculares e pedagógicas 

que a administração educativa acaba, mais tarde, por acolher e, em parte, tentar 

generalizar ao todo nacional (de que é um bom exemplo, entre outros, o Decreto-Lei 

nº6/2001, de 18 de Janeiro, que aprovou a chamada Reorganização Curricular do Ensino 

Básico) e dando origem, por outro, a um modelo de organização de escola que, em muitos 

aspectos, diverge do modelo prevalecente de escola pública estatal. 

 
Apesar do reconhecimento público, expresso das mais variadas formas ao longo de 

mais de um quarto de século, da qualidade do Projecto e da coerência das práticas 

que dele decorrem, nunca a administração educativa procurou, até hoje, estabilizar a 

situação da Escola, reconhecendo-lhe formalmente um estatuto que delimitasse as 

fronteiras da autonomia que reivindica e, na prática, vem assumindo, que, em diversos 

aspectos, estão muito para além das que o próprio Decreto-Lei nº 115-A/98 consagra. 

O reconhecimento desse estatuto teria de implicar, como condição prévia, a realização 

de uma avaliação externa do Projecto, que claramente habilitasse a administração a 

formular um juízo sobre a pertinência de celebração com a Escola de um contrato de 

autonomia que respeitasse, acolhesse e até aprofundasse a autonomia não outorgada 

que, na prática, a Escola há muito vem defendendo, assumindo e desenvolvendo, na 

esteira, de resto, do regime consagrado no Decreto-Lei nº43/89, de 3 de Fevereiro. 

 

Realizada, em 2003, a Avaliação Externa do Projecto Fazer a Ponte e conhecidas 

e sufragadas superiormente as conclusões e recomendações formuladas pela 

Comissão de Avaliação, que, de uma forma irrefragável, reconheceram a 

especificidade, a coerência e a sustentabilidade das práticas educativas e de 

organização pedagógica da Escola, estão reunidas as condições para celebração 

do contrato de autonomia entre a Escola e o Ministério da Educação. 
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O contrato reflecte o entendimento de que a autonomia agora outorgada à 

Escola é um avanço na medida em que legitima uma prática autonómica que, 

desde 1976, a Administração Educativa, na prática, tolerou, com resultados 

que a Avaliação Externa do Projecto veio inequivocamente avalizar. 

 

A Comissão de Avaliação Externa, no Relatório final datado de 20 de Junho de 

2003 que apresentou à Senhora Secretária de Estado da Educação, destacou 

os seguintes pontos “fortes” e “fracos” da organização e desempenho da 

Escola. Com a celebração do presente Contrato, pretende-se naturalmente 

criar condições que favoreçam a manutenção e o progressivo reforço dos 

“pontos fortes” enunciados e a indispensável superação dos “pontos fracos”. 

 

Para além dos “pontos fortes” do Projecto sublinhados pela Comissão que 

procedeu à Avaliação Externa, é importante ainda realçar que na Escola da Ponte: 

- Os pais/encarregados de educação estão fortemente implicados na 

direcção da Escola e nos processos de aprendizagem dos alunos;  

- Os docentes/orientadores educativos permanecem na Escola ao longo 

de um período temporal mais completo;  

- Todos os alunos cumprem o mesmo horário entre as 8:30 e as 16:00 horas 

e estão sempre utilmente ocupados na Escola, enquanto decorrem as 

actividades curriculares propriamente ditas, não havendo “horas mortas”, 

nem “furos”, designadamente, por ausência de professores;  

- A Escola disponibiliza actividades de enriquecimento do currículo, 

proporcionando às famílias mais carenciadas e que o desejem um 

acompanhamento pedagógico efectivo dos educandos até às 18:00 horas;  

- Os tutores acompanham, orientam e avaliam diariamente a actividade, o 

trabalho realizado e o percurso de aprendizagem dos seus tutorados;  

- Os alunos estão fortemente implicados na gestão da própria Escola, através de um 

conjunto de responsabilidades que partilham com os orientadores educativos.  
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Provada a capacidade da Escola para agir, responsavelmente, em autonomia no 

quadro do seu Projecto Educativo, em claro benefício dos alunos e das suas 

famílias, incumbe agora à Administração Educativa reconhecer a especificidade e 

recompensar o mérito, facultando à Escola um conjunto de instrumentos e 

garantias que lhe permitam tirar pleno proveito das potencialidades de um Projecto 

e de um modelo organizacional que já se encontram suficientemente enraizados, 

testados e consolidados e que há muito, de resto, constituem um exemplo 

inspirador para muitas outras escolas, no país e no estrangeiro. 

 

Nestes termos, ao abrigo do Decreto-lei nº115-A/99, de 4 de Maio e demais legislação 

aplicável, o Ministério da Educação e a Escola da Ponte celebram e acordam entre si 

o presente Contrato de Autonomia, que se regerá pelas cláusulas seguintes. 

 

Cláusula Primeira 
 

Objectivos 
 
São objectivos do presente Contrato: 
 
1- Criar as condições que assegurem a estabilização e o desenvolvimento do 

Projecto Fazer a Ponte; 
 
2- Garantir, de uma forma coerente e sustentada, uma progressiva qualificação 

das aprendizagens e do percurso educativo dos alunos; 
 
3- Validar um modelo organizacional alternativo de escola pública estatal, nos 

termos do Regulamento Interno da Escola, em que os pais/encarregados de 

educação possam ver reconhecida e valorizada a sua participação; 
 
4- Instituir mecanismos de acompanhamento e monitorização do Projecto. 
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Cláusula Segunda 
 

Vigência, Alteração e Prorrogação do Contrato 
 
1- O presente contrato manter-se-á em vigor durante os anos lectivos de 

2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007. 
 
2- O presente contrato poderá ser revisto e alterado a todo o tempo, por 

iniciativa de qualquer de uma das partes, desde que as alterações propostas 

mereçam a aprovação dos dois outorgantes. 
 
3- No ano lectivo de 2006/2007, durante o mês de Março, a Escola comunicará 

formalmente ao Ministério da Educação se está interessada na prorrogação do 

presente Contrato e em que termos, anexando para o efeito, sendo o caso, a 

competente proposta, que dirigirá em carta registada com aviso de recepção ao 

Director Regional de Educação do Norte. 
 
4- Nos sessenta dias subsequentes ao recebimento da comunicação e 

proposta referidas no número anterior, o Ministério da Educação apreciará a 

proposta e comunicará formalmente à Escola os resultados dessa apreciação, 

estabelecendo imediatamente, sendo o caso, os contactos necessários com 

vista à celebração de um novo Contrato de Autonomia. 
 
5- Até à celebração de um novo Contrato, manter-se-á em vigor o presente, com 

as alterações que entretanto lhe tenham sido introduzidas nos termos do nº2. 

 
Cláusula Terceira 

Competências reconhecidas à Escola 
 
Pelo presente contrato, o Ministério da Educação, na esfera das respectivas atribuições e 

no desenvolvimento do regime jurídico da autonomia da escola, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº43/89, de 3 de Fevereiro, reconhece à Escola competências para: 
 
1- Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas definidos a 

nível nacional, mediante a selecção de modelos pedagógicos, métodos de ensino e de 

avaliação e materiais de ensino-aprendizagem coerentes com o Projecto Fazer a 

Ponte e adequados à variedade dos interesses e capacidades dos alunos; 
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2- Organizar actividades de enriquecimento do currículo e de ocupação de 

tempos livres, de acordo com os interesses dos alunos, as expectativas dos 

pais/encarregados de educação e os recursos da escola; 
 
3- Planificar e gerir formas de diversificação curricular, visando a progressiva 

qualificação do percurso formativo dos alunos e tendo em conta os Princípios 

Fundadores do Projecto Fazer a Ponte; 
 
4- Estabelecer protocolos com entidades exteriores à escola para a 

concretização de componentes curriculares específicas, designadamente as de 

carácter vocacional ou profissionalizante; 
 
5- Conceber e implementar experiências e inovações pedagógicas próprias, de 

acordo com o seu Projecto Educativo. 
 
6- Desenvolver métodos específicos e pertinentes de avaliação dos alunos, de 

acordo com o seu Projecto Educativo; 
 
7- Desenvolver mecanismos que permitam detectar a tempo dificuldades de base, 

diferentes ritmos de aprendizagem ou outras necessidades dos alunos que exijam 

formas de apoio adequadas nos domínios psicológico e sócio-educativo; 

8- Organizar e gerir modalidades de apoio sócio-educativo em resposta a 

necessidades identificadas que afectem o sucesso escolar dos alunos; 
 
9- Promover a organização e o funcionamento da Escola nos termos do 

Regulamento Interno; 
 
10- Definir critérios e regras de utilização dos espaços e instalações escolares; 
 
11- Planificar a utilização quinzenal dos espaços, tendo em conta as actividades 

curriculares, de enriquecimento do currículo e de ocupação de tempos livres, bem 

como o trabalho das equipas educativas dos núcleos de projecto e dimensões 

curriculares, e as actividades que envolvam a participação ou intervenção dos 

encarregados de educação e da respectiva Associação; 
 
12- Autorizar, mediante condições definidas pela escola, a utilização de 

espaços e instalações escolares pela comunidade local; 
 
13- Estabelecer o calendário escolar, dentro dos limites de flexibilidade fixados 

a nível nacional; 
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14- Determinar o horário e regime de funcionamento da escola; 
 
15- Definir critérios para a elaboração dos horários e assiduidade dos orientadores 

educativos e demais trabalhadores e conceder-lhes dispensa total ou parcial de 

serviço para participação em acções de intercâmbio e divulgação do Projecto; 

16- Decidir quanto à necessidade da interrupção das actividades lectivas para 

a realização de reuniões ou acções de formação que não possam decorrer em 

horário pós-lectivo; 
 
17- Estabelecer e organizar os tempos escolares destinados a actividades de 

enriquecimento curricular, de complemento pedagógico e de ocupação dos 

tempos livres. 
 
18- Inventariar carências respeitantes à formação dos orientadores educativos 

no plano das componentes científica e pedagógico-didáctica; 
 
19- Elaborar o plano de formação e actualização dos orientadores educativos; 
 
20- Mobilizar os recursos necessários à formação dos seus profissionais de 

educação, através do intercâmbio com outras escolas e da colaboração com 

entidades ou instituições competentes, nomeadamente, centros de formação 

contínua, escolas superiores de educação e universidades; 
 
21- Seleccionar e recrutar o pessoal docente e não docente, nos termos do 

presente contrato e na observância da lei aplicável; 
 
22- Avaliar o desempenho dos orientadores educativos nos termos da lei, do 

Projecto Educativo e do Regulamento Interno; 
 
23- Estabelecer o período de férias do pessoal docente e não 

docente; 24- Organizar o serviço de matrículas; 
 
25- Definir os critérios para a admissão dos alunos; 26- 

Autorizar a transferência e anulação de matrículas; 
 
27- Conceder equivalências de estudos nacionais ou realizados no estrangeiro, 

desde que verificado o preenchimento dos requisitos legais; 
 
28- Inventariar as suas necessidades quanto ao número e qualificação do 

pessoal docente e não docente; 
 
29- Definir critérios de distribuição de serviço ao pessoal não docente; 
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30- Estabelecer critérios para a selecção de pessoal a contratar a prazo, 

incluindo casos de substituição temporária, e proceder à sua contratação; 
 
31- Proceder à classificação de serviço; 
 
32- Organizar mapas de férias e conceder licença para férias; 
 
33- Promover a formação do pessoal não docente, estabelecendo protocolos 

com diferentes entidades e instituições para esse efeito, e conceder a dispensa 

total ou parcial de serviço para a frequência de acções de formação; 
 
34- Inventariar as carências e os recursos necessários no domínio do apoio 

sócio-educativo aos alunos, articulando o respectivo plano de acção com os 

serviços competentes; 
 
35- Proceder à contratação de serviços de entidades exteriores à escola para efeitos de 

exploração, organização e funcionamento dos serviços de bufete, cantina e papelaria e a 

realização de tarefas de limpeza e de assistência à manutenção do equipamento 

informático, sem prejuízo da função social reconhecida aos referidos serviços; 
 
36- Mobilizar recursos locais e suscitar a solidariedade da comunidade para 

acções de apoio sócio-educativo e outras, no interesse dos alunos; 
 
37- Participar na definição da rede escolar, fornecendo anualmente à 

Administração Educativa os dados necessários, nomeadamente alterações de 

capacidade em relação ao ano anterior; 
 
38- Proceder, no quadro de execução do orçamento da Escola e/ou recorrendo 

à comparticipação voluntária de outros parceiros, a obras de beneficiação de 

pequeno e médio alcance, reparações e trabalhos de embelezamento; 
 
39- Acompanhar a realização e colaborar na fiscalização de 

empreitadas; 40- Solicitar o equipamento necessário; 
 
41- Adquirir, no quadro de execução do orçamento da Escola e/ou recorrendo à 

comparticipação voluntária de outros parceiros, o material escolar necessário; 
 
42- Proceder à substituição de material irrecuperável ou obsoleto; 
 
43- Alienar, em condições especiais e de acordo com a lei, bens que se tornem 

desnecessários; 
 
44- Manter actualizado, em moldes simples e funcionais, o inventário da escola; 
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45- Responsabilizar os utentes, a nível individual e ou colectivo, pela 

conservação de instalações e de material utilizado; 

 

46- Ceder as suas instalações, a título gratuito ou oneroso, à comunidade para 

a realização de actividades culturais, desportivas, cívicas, ou de reconhecida 

necessidade, arrecadando a respectiva receita, quando a houver. 

 

Cláusula Quarta 
 

Compromisso Educativo da Escola 
 
1. Pelo presente contrato, a Escola da Ponte compromete-se a exercer as 

competências que lhe são outorgadas no respeito dos seguintes princípios:  

a) Prevalência dos interesses dos alunos sobre os interesses dos demais 

intervenientes no processo de ensino;  

b) Estreito envolvimento dos encarregados de educação nos processos de 

tomada de decisões com impacto estratégico na organização da Escola 

e dos processos de aprendizagem;  

c) Promoção da autonomia e da consciência cívica dos alunos e, nos termos do 

Regulamento Interno, progressivo envolvimento dos mesmos nas tarefas e 

responsabilidades de gestão das instalações e dos recursos afectos à Escola;  
 

d) Democraticidade, transparência e racionalidade das decisões 

pedagógicas e dos actos de administração e gestão, no respeito da lei, 

do Projecto Educativo e do Regulamento Interno da Escola.  

2. No exercício das competências que, pelo presente Contrato, lhe são 

outorgadas, a Escola da Ponte compromete-se a:  

a) Cumprir e fazer cumprir os princípios e as disposições constantes do 

presente Contrato de Autonomia;  

b) Oferecer e desenvolver o seu Projecto Educativo, adequando-o às necessidades 

concretas de aprendizagem e formação de cada criança e adolescente e tendo em 

conta as legítimas expectativas dos respectivos pais/encarregados de educação;  
 

c) Organizar-se nos termos do respectivo Regulamento Interno;  
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d) Envolver os pais/encarregados de educação no acompanhamento, o mais estreito 

possível, do percurso formativo dos seus educandos, através, nomeadamente, da 

valorização das funções de tutoria e do estabelecimento de mecanismos que 

facilitem o contacto e o diálogo dos encarregados de educação com os tutores;  
 

e) Manter permanentemente actualizados os processos individuais e os 

registos de avaliação dos alunos, por forma a que, em qualquer 

momento, desde que verificados os pressupostos legais e sem 

quaisquer prejuízos para os alunos, estes possam mudar de Escola e, 

eventualmente, ingressar no sistema de ensino tradicional;  
 

f) Manter com o Ministério da Educação um relacionamento institucional 

directo e colaborante, no quadro da delimitação de competências 

decorrente da lei e do presente Contrato;  

g) Manter com as entidades representativas do meio social envolvente um 

diálogo e colaboração permanentes, que permitam à Escola, por um lado, 

mobilizar recursos acrescidos para a realização das suas actividades e, por 

outro, reforçar os mecanismos de integração do Projecto na comunidade;  

h) Facultar aos interessados a máxima informação possível sobre o Projecto, quer 

através de visitas guiadas à Escola, nos termos do respectivo Regulamento, quer 

através da participação em eventos educacionais para que seja convidada.  

 
Cláusula Quinta Obrigações 

do Ministério da Educação 
 
Pelo presente contrato, o Ministério da Educação, no âmbito das respectivas 

atribuições e competências, compromete-se a: 
 

a) Tomar todas as decisões e medidas indispensáveis à viabilização e 

concretização da oferta educativa da Escola, nos termos do presente Contrato;  

b) Aprovar a alteração da designação da Escola Básica Integrada de 

Aves/S.Tomé de Negrelos para Escola da Ponte, nos termos do 

respectivo Regulamento Interno;  
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c) Proporcionar à Escola, nos termos das cláusulas sexta e sétima do 

presente Contrato, os recursos humanos indispensáveis à concretização 

do seu Projecto Educativo e Regulamento Interno; 
 

d) Manter com a Escola um relacionamento institucional directo e colaborante, no 

quadro da delimitação de competências decorrente da lei e do presente Contrato;  

e) Participar na Comissão de Acompanhamento prevista na cláusula 

décima primeira do presente Contrato.  

 
Cláusula Sexta 

Recursos humanos 
 
Pelo presente contrato, o Ministério da Educação obriga-se a disponibilizar à 

Escola Básica Integrada de Aves/S.Tomé de Negrelos (Escola da Ponte) os 

recursos humanos indispensáveis à concretização do seu Projecto Educativo e 

Regulamento Interno, de acordo com os seguintes princípios: 
 
1- Caberá à Escola a selecção e recrutamento de todos os seus profissionais, 

incluindo os orientadores educativos e o Gestor, na observância da lei e nos 

termos do presente contrato; 
 
2- A Equipa de Orientadores Educativos será constituída na lógica do Projecto 

Fazer a Ponte e do Regulamento Interno da Escola, nos seguintes termos: 
 

a) Será priorizada a adequação e polivalência funcionais dos 

orientadores educativos em detrimento de quaisquer critérios formais de 

aptidão habilitacional ou curricular, tendo em conta as necessidades de 

efectiva diversificação e qualificação do trabalho pedagógico em equipa; 
 

b) A vinculação dos orientadores educativos à Escola far-se-á por 

referência ao Projecto e numa base contratual;  

c) A avaliação do desempenho dos orientadores educativos com base 

no perfil anexo ao Projecto terá uma periodicidade anual e será 

realizada nos termos do Regulamento Interno.  
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3- Os orientadores educativos que aceitem exercer funções na Escola 

assumirão, contratualmente, o compromisso de cumprir e fazer cumprir o 

Projecto Educativo e o Regulamento Interno da Escola. 
 
4- O compromisso a assumir pelos orientadores educativos, elaborado nos termos 

do número anterior, obedecerá ao clausulado anexo ao presente Contrato de 

Autonomia, sob a designação de “compromisso de honra educativo”. 

5- Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos docentes que dele fazem parte, o Quadro da 

Escola será extinto logo que vaguem, por morte, aposentação ou transferência dos 

respectivos titulares, todos os lugares que o integram; até à extinção do Quadro, não serão 

criadas novos lugares, nem providas os que, entretanto, forem vagando. 
 
6- Em tudo aquilo que não contenda com a especificidade do regime de 

desempenho profissional decorrente do Projecto Educativo e Regulamento Interno, 

os orientadores educativos da Escola manterão, à luz do Estatuto da Carreira 

Docente e demais legislação aplicável, todos os direitos que lhes seriam 

reconhecidos noutra escola pública estatal, não podendo ser prejudicados em 

matéria de contagem de tempo de serviço, estatuto remuneratório, progressão na 

carreira, concursos, vinculação ou quaisquer outras que, legalmente, respeitem ao 

exercício de funções docentes ou equiparáveis. 
 
7- Sem prejuízo do disposto na alínea a) do número 2 da presente cláusula, 

não será admitido ao exercício de funções docentes ou equiparáveis na Escola 

nenhum orientador educativo que não seja detentor de licenciatura adequada. 
 
8- O Gestor, para além dos requisitos adicionais que vierem a ser fixados no 

regulamento do respectivo concurso, será obrigatoriamente um educador ou 

professor dos quadros de nomeação definitiva com experiência no exercício de 

funções de administração e gestão ou que seja detentor de habilitação 

específica para o efeito, nos termos da lei. 
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Cláusula Sétima 
 

Equipa de Orientadores Educativos 
 
No desenvolvimento dos princípios enunciados na cláusula anterior, a 

constituição da equipa de orientadores educativos da Escola obedecerá ao 

seguinte faseamento e aos seguintes critérios: 
 
1- Todos os anos, durante o mês de Maio, o Conselho de Gestão da Escola 

submeterá à apreciação do Director Regional de Educação uma proposta 

fundamentada de constituição da equipa para o ano lectivo subsequente. 
 
2- A proposta de equipa deverá obrigatoriamente conter: 
 

a) A indicação do nome, categoria, situação e funções de todos os 

orientadores educativos ao serviço da Escola;  

b) A relação dos alunos a frequentar a Escola, com a indicação da respectiva 

idade, do ano de escolaridade em que se encontrem formalmente matriculados 

e, quando for o caso, das deficiências ou limitações que imponham uma 

intervenção psico-pedagógica ou sócio-educativa diferenciada relativamente a 

alunos ditos com “necessidades educativas especiais”;  
 

c) A projecção, justificada, do número de alunos que a Escola estima que se 

deverão matricular no ano lectivo subsequente, por anos de escolaridade;  

d) A indicação, devidamente fundamentada, das valências curriculares, 

de intervenção psico-pedagógica ou sócio-educativa que a Escola 

pretenda preencher ou reforçar no ano lectivo subsequente;  

e) A indicação do nome, categoria, situação e funções dos orientadores 

educativos que a Escola pretenda integrar na equipa no ano lectivo 

subsequente, por ordem de prioridade.  
 
3- Na apreciação da proposta, a Administração Educativa valorizará, 

especialmente, os seguintes aspectos: 
 

a) A congruência da proposta com o Projecto Educativo, o Regulamento 

Interno da Escola e o presente Contrato de Autonomia;  

b) A coerência e adequação da fundamentação apresentada, face às 

características da população escolar e aos objectivos enunciados;  

 
 
 

 
12 



 
 
 
 

 

c) O rácio tutor/aluno e a necessidade de preenchimento ou reforço de 

valências carenciadas;  

d) A projecção do número total de alunos e dos alunos ditos “com 

necessidades educativas especiais”;  

e) O equilíbrio da equipa no conjunto das diversas dimensões e 

valências curriculares contempladas na proposta.  
 
4- No ano terminal de vigência do presente Contrato, a equipa de orientadores 

educativos da Escola será definida em função da aplicação dos seguintes 

rácios globais tutor/alunos: 
 

a) Relativamente a alunos ditos sem “necessidades educativas 

especiais” : 1 tutor para cada 10 alunos;  

b) Relativamente a alunos ditos com “necessidades educativas 

especiais” : 1 tutor para cada 5 alunos.  
 
5- Para os efeitos previstos no presente Contrato, serão considerados alunos 

com “necessidades educativas especiais” todos aqueles que manifestem, de 

modo sistemático e com carácter prolongado, limitações ou incapacidades 

graves ao nível das funções ou das estruturas do corpo, nos domínios auditivo, 

visual, cognitivo, comunicacional ou relacional, que claramente constituam 

desvantagens à equilibrada inserção dos mesmos na comunidade escolar e 

que afectem gravemente os processos individuais de aprendizagem. 
 
6- A identificação dos alunos ditos com “necessidades educativas especiais” caberá à 

equipa de orientadores educativos, em diálogo com o Centro de Apoio Social Escolar 

de Vila das Aves e, muito particularmente, em articulação com os psicólogos, pedo-

psiquiatras, técnicos de serviço social ou outros técnicos qualificados que tenham 

avaliado ou acompanhem os alunos e com base nos relatórios por eles elaborados. 
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Cláusula Oitava 
 

Oferta Educativa 
 
1- Pelo presente Contrato, a Escola da Ponte compromete-se a: 
 

a) A adequar o Projecto Educativo à educação pré-escolar, integrando 

esta no Núcleo de Iniciação, nos termos do respectivo Regulamento 

Interno, logo que a Carta Educativa de Santo Tirso contemple e viabilize 

o alargamento do Projecto Fazer a Ponte à educação pré-escolar;  
 

b) A adequar o Projecto Educativo ao terceiro ciclo do ensino básico, logo que 

a Administração Educativa considere reunidas as condições que permitam o 

alargamento do Projecto Fazer a Ponte ao referido nível de ensino;  
 

c) A aceitar a matrícula das crianças cujos encarregados de educação, 

expressamente, se comprometam a cumprir e a fazer cumprir o Código 

de Conduta Educativa, anexo ao Regulamento Interno da Escola e ao 

presente Contrato, independentemente da área geográfica de residência 

ou trabalho dos mesmos;  
 

d) Oferecer aos alunos, nos termos do Projecto Educativo da Escola, um 

programa continuado, coerente e motivador de actividades curriculares e de 

enriquecimento do currículo que os possa ocupar diariamente, de acordo 

com as expectativas e as necessidades dos respectivos encarregados de 

educação, até, pelo menos, às 18:00 horas;  

e) Oferecer aos alunos, em parceria com a Associação de Pais e outras 

entidades, um programa coerente e formativamente enriquecedor de 

actividades de ocupação dos tempos livres, nos períodos de interrupção 

das actividades lectivas.  
 
2- Pelo presente Contrato, o Ministério da Educação, em diálogo e colaboração 

com a Câmara Municipal de Santo Tirso, compromete-se a envidar todos os 

esforços no sentido de: 
 

a) Viabilizar o alargamento do Projecto Fazer a Ponte à educação pré-

escolar até ao ano lectivo de 2005/2006; 
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b) Proporcionar à Escola da Ponte instalações adequadas, nos termos 

da cláusula seguinte, e os demais recursos indispensáveis à 

concretização da sua oferta educativa. 

 

Cláusula Nona 
 

Instalações 
 
1- A Escola da Ponte, até à concretização do disposto no número seguinte, continuará a 

utilizar as instalações que, à data de celebração do presente contrato, lhe estão afectas. 2- 

No âmbito da elaboração da Carta Educativa do concelho de Santo Tirso, o Ministério da 

Educação e a Escola envidarão todos os esforços no sentido do indispensável 

reordenamento da rede educativa do concelho, por forma a que, no parque escolar 

existente, possam ser afectas à Escola da Ponte instalações que lhe permitam concretizar, 

de uma forma coerente e qualificada, a sua oferta educativa, tendo em conta, 

nomeadamente, nesta matéria, as conclusões e recomendações apresentadas 

superiormente pela Comissão de Avaliação Externa do Projecto Fazer a Ponte. 
 
3- Durante o ano lectivo de 2005/2006, o Ministério da Educação realizará nas 

instalações a afectar à Escola da Ponte as obras de beneficiação e adaptação que se 

revelem indispensáveis à plena concretização da oferta educativa prevista no presente 

Contrato e de acordo com o tipo de ocupação prevista no número seguinte. 
 
4- No ano lectivo de 2006/2007, a Escola da Ponte utilizará as seguintes instalações: 
 

a) As correspondentes ao primitivo Edifício P3 sito ao Largo Dr. Braga da 

Cruz, onde decorrerão as actividades do Núcleo de Iniciação;  

b) As correspondentes ao edifício sito na Rua Manuel Afonso da Silva, nº91, onde 

ficarão sediados os Órgãos de Direcção e Gestão da Escola, a Associação de 

Pais, os Serviços de Administração Escolar e o Arquivo Histórico;  
 

c) As que entretanto venham a ser afectas à Escola, nos termos dos nºs 2 e 3, 

onde decorrerão as actividades dos Núcleos de Consolidação e Aprofundamento e 

as actividades de expressão físico-motora ou de educação física.  
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Cláusula Décima 
 

Recursos Financeiros 
 
1- No âmbito do presente Contrato, o Ministério da Educação compromete-se a dotar a 

Escola com os recursos financeiros indispensáveis à concretização da sua oferta 

educativa, reconhecendo e valorizando a capacidade demonstrada pela Escola para, 

através de projectos, da venda de publicações e serviços e da captação na comunidade de 

recursos adicionais, ampliar e diversificar as suas fontes de financiamento. 
 
2- A dotação global a atribuir pelo Ministério da Educação para o Orçamento Anual de 

Despesas de Funcionamento não poderá ser inferior a duzentos e quinze euros por 

aluno, sem prejuízo das normas sobre execução orçamental aplicáveis às escolas. 
 
3- O valor indicado no número anterior será actualizado anualmente pela taxa 

de inflação prevista para o respectivo ano. 

 

Cláusula Décima Primeira 
 

Acompanhamento e Monitorização 
 
1- A Escola da Ponte e o Ministério da Educação constituirão uma estrutura 

permanente de ligação, denominada Comissão de Acompanhamento e Promoção 

da Autonomia da Escola da Ponte, que terá as seguintes competências: 

a) Monitorizar o cumprimento e a aplicação do presente Contrato e 

acompanhar o desenvolvimento do processo de autonomia da Escola;  

b) Monitorizar o processo de auto-avaliação da Escola;  
 

c) Propor a realização de quaisquer estudos especializados no âmbito 

da avaliação externa da Escola;  

d) Apreciar e aprovar os relatórios anuais de avaliação interna do 

desenvolvimento do processo de autonomia da Escola;  

e) Emitir parecer sobre as propostas de alteração do presente Contrato;  
 

f) Aprovar o seu Regimento.  
 
2- A Comissão referida no número anterior terá a seguinte composição: 

a) Dois representantes da Escola, por esta indicados; 
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d) Um representante da Direcção Regional de Educação do Norte, por 

esta nomeado;  

e) Dois investigadores de reconhecido mérito na área da educação, a 

nomear pelo Ministério da Educação.  
 
3- A Comissão de Acompanhamento e Promoção da Autonomia da Escola da Ponte 

será instalada nos noventa dias subsequentes à assinatura do presente Contrato e 

reunirá com a periodicidade que vier a ser definida no respectivo Regimento. 
 
4- A primeira reunião da Comissão será convocada pelo Director Regional de 

Educação do Norte. 

 

Cláusula Décima Segunda 
 

Integração das Lacunas e Questões Supervenientes 
 
1- Sem prejuízo da conformidade com os princípios gerais do Projecto 

Educativo e Regulamento Interno da Escola, todas as matérias não reguladas 

no presente Contrato serão regidas pela lei geral que lhes seja aplicável. 
 
2- As questões supervenientes que decorram da aplicação e interpretação do 

presente Contrato serão resolvidas, desde que acautelado o cumprimento da 

lei, numa óptica de favorecimento e reforço da autonomia da Escola. 
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Vila das Aves, 14 de Fevereiro de 2005 
 

 

Autorizo 
 
 
 

 

A Ministra da Educação 
 

 

Contrato 
 
 
 

 

O Director Regional de Educação do Norte 
 

 

Contrato 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Comissão Instaladora da Escola 
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Escola Básica da Ponte 

- Escola da Ponte – 

 
PROJECTO EDUCATIVO 

 

PRINCÍPIOS FUNDADORES 
 
 
 

I - SOBRE OS VALORES MATRICIAIS DO PROJECTO 

 

1- Uma equipa coesa e solidária e uma intencionalidade educativa claramente 

reconhecida e assumida por todos (alunos, pais, profissionais de educação e 

demais agentes educativos) são os principais ingredientes de um projecto 

capaz de sustentar uma acção educativa coerente e eficaz. 
 
2- A intencionalidade educativa que serve de referencial ao projecto Fazer a Ponte 

orienta-se no sentido da formação de pessoas e cidadãos cada vez mais cultos, 

autónomos, responsáveis e solidários e democraticamente comprometidos na 

construção de um destino colectivo e de um projecto de sociedade que potenciem 

a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano. 
 
3- A Escola não é uma mera soma de parceiros hieraticamente justapostos, 

recursos quase sempre precários e actividades ritualizadas – é uma formação 

social em interacção com o meio envolvente e outras formações sociais, em que 

permanentemente convergem processos de mudança desejada e reflectida. 
 
4- A intencionalidade educativa do Projecto impregna coerentemente as 

práticas organizacionais e relacionais da Escola, que reflectirão também os 

valores matriciais que inspiram e orientam o Projecto, a saber, os valores da 

autonomia, solidariedade, responsabilidade e democraticidade. 

5- A Escola reconhece aos pais o direito indeclinável de escolha do projecto educativo 

que considerem mais apropriado à formação dos seus filhos e, simultaneamente, 

arroga-se o direito de propor à sociedade e aos pais interessados o projecto educativo 

que julgue mais adequado à formação integral dos seus alunos. 
 
6- O Projecto Educativo, enquanto referencial de pensamento e acção de uma 

comunidade que se revê em determinados princípios e objectivos educacionais, 

baliza e orienta a intervenção de todos os agentes e parceiros na vida da Escola e 

ilumina o posicionamento desta face à administração educativa. 
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II - SOBRE ALUNOS E CURRÍCULO 
 
7- Como cada ser humano é único e irrepetível, a experiência de escolarização e o 

trajecto de desenvolvimento de cada aluno são também únicos e irrepetíveis. 
 
8- O aluno, como ser em permanente desenvolvimento, deve ver valorizada a 

construção da sua identidade pessoal, assente nos valores de iniciativa, 

criatividade e responsabilidade. 

9- As necessidades individuais e específicas de cada educando deverão ser 

atendidas singularmente, já que as características singulares de cada aluno 

implicam formas próprias de apreensão da realidade. Neste sentido, todo o 

aluno tem necessidades educativas especiais, manifestando--se em formas de 

aprendizagem sociais e cognitivas diversas. 

10- Prestar atenção ao aluno tal qual ele é; reconhecê-lo no que o torna único e 

irrepetível, recebendo-o na sua complexidade; tentar descobrir e valorizar a cultura 

de que é portador; ajudá-lo a descobrir-se e a ser ele próprio em equilibrada 

interacção com os outros - são atitudes fundadoras do acto educativo e as únicas 

verdadeiramente indutoras da necessidade e do desejo de aprendizagem. 
 
11- Na sua dupla dimensão individual e social, o percurso educativo de cada 

aluno supõe um conhecimento cada vez mais aprofundado de si próprio e o 

relacionamento solidário com os outros. 

12- A singularidade do percurso educativo de cada aluno supõe a apropriação 

individual (subjectiva) do currículo, tutelada e avaliada pelos orientadores educativos. 
 
13- Considera-se como currículo o conjunto de atitudes e competências que, 

ao longo do seu percurso escolar, e de acordo com as suas potencialidades, os 

alunos deverão adquirir e desenvolver. 

14- O conceito de currículo é entendido numa dupla asserção, conforme a sua 

exterioridade ou interioridade relativamente a cada aluno: o currículo exterior 

ou objectivo é um perfil, um horizonte de realização, uma meta; o currículo 

interior ou subjectivo é um percurso (único) de desenvolvimento pessoal, um 

caminho, um trajecto. Só o currículo subjectivo (o conjunto de aquisições de 

cada aluno) está em condições de validar a pertinência do currículo objectivo. 

15- Fundado no currículo nacional, o currículo objectivo é o referencial de 

aprendizagens e realização pessoal que decorre do Projecto Educativo da Escola. 
 
16- Na sua projecção eminentemente disciplinar, o currículo objectivo organiza-

se e é articulado em cinco dimensões fundamentais: linguística, lógico-

matemática, naturalista, identitária e artística. 
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17- Não pode igualmente ser descurado o desenvolvimento afectivo e 

emocional dos alunos, ou ignorada a necessidade da educação de atitudes 

com referência ao quadro de valores subjacente ao Projecto Educativo. 

 
 
 
 
III - SOBRE A RELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO E DAS APRENDIZAGENS 
 
18- Todo o conhecimento verdadeiramente significativo é autoconhecimento, 

pelo que se impõe que seja construído pela própria pessoa a partir da 

experiência. A aprendizagem é um processo social em que os alunos, 

heuristicamente, constroem significados a partir da experiência. 

19- Valorizar-se-ão as aprendizagens significativas numa perspectiva 

interdisciplinar e holística do conhecimento, estimulando-se permanentemente 

a percepção, a caracterização e a solução de problemas, de modo a que o 

aluno trabalhe conceitos de uma forma consistente e continuada, reelaborando-

os em estruturas cognitivas cada vez mais complexas. 

20- É indispensável a concretização de um ensino individualizado e diferenciado, 

referido a uma mesma plataforma curricular para todos os alunos, mas 

desenvolvida de modo diferente por cada um, pois todos os alunos são diferentes. 

Os conteúdos a apreender deverão estar muito próximos da estrutura cognitiva 

dos alunos, bem assim como dos seus interesses e expectativas de conhecimento. 
 
21- A essencialidade de qualquer saber ou objectivo concreto de aprendizagem 

deverá ser aferida pela sua relevância para apoiar a aquisição e o desenvolvimento 

das competências e atitudes verdadeiramente estruturantes da formação do indivíduo; 

a tradução mecânica e compartimentada dos programas das áreas ou disciplinas 

curriculares em listas inarticuladas de conteúdos ou objectivos avulsos de 

aprendizagem não conduz à valorização dessa essencialidade. 
 
22- O envolvimento dos alunos em diferentes contextos sócio–educativos e a 

complementaridade entre situações formais e informais favorecem a 

identificação de realidades que frequentemente escapam às práticas 

tradicionais de escolarização e ensino. 

23- A avaliação, como processo regulador das aprendizagens, orienta 

construtivamente o percurso escolar de cada aluno, permitindo-lhe em cada 

momento tomar consciência, pela positiva, do que já sabe e do que já é capaz. 

24- Acompanhar o percurso do aluno na construção do seu projecto de vida, tendo 

consciência da singularidade que lhe é inerente, impõe uma gestão individualizada do 
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seu percurso de aprendizagem. A diversidade de percursos possíveis deverá 

no entanto acautelar o desenvolvimento sustentado do raciocínio lógico 

matemático e das competências de leitura, interpretação, expressão e 

comunicação, nas suas diversas vertentes, assim como a progressiva 

consolidação de todas as atitudes que consubstanciam o perfil do indivíduo 

desenhado e ambicionado neste Projecto Educativo. 

 

 

IV - SOBRE OS ORIENTADORES EDUCATIVOS 
 
25- Urge clarificar o papel do profissional de educação na Escola, quer enquanto 

orientador educativo, quer enquanto promotor e recurso de aprendizagem; na base 

desta clarificação, supõe-se a necessidade de abandonar criticamente conceitos 

que o pensamento pedagógico e a praxis da Escola tornaram obsoletos, de que é 

exemplo o conceito de docência, e designações (como a de educador de infância 

ou professor) que expressam mal a natureza e a complexidade das funções 

reconhecidas aos orientadores educativos. 
 
26- Para que seja assegurada a perenidade do projecto e o seu aprofundamento e 

aperfeiçoamento, é indispensável que, a par da identificação de dificuldades de 

aprendizagem nos alunos, todos os orientadores educativos reconheçam e 

procurem ultrapassar as suas dificuldades de ensino ou relação pedagógica. 
 
27- O orientador educativo não pode ser mais entendido como um prático da 

docência, ou seja, um profissional enredado numa lógica instrutiva centrada em 

práticas tradicionais de ensino, que dirige o acesso dos alunos a um 

conhecimento codificado e predeterminado. 

28- O orientador educativo é, essencialmente, um promotor de educação, na 

medida em que é chamado a participar na concretização do Projecto Educativo 

da Escola, a co-orientar o percurso educativo de cada aluno e a apoiar os seus 

processos de aprendizagem. 

29- A formação inicial e não-inicial dos orientadores educativos deve acontecer em 

contexto de trabalho, articulando-se a Escola, para esse efeito, com outras 

instituições. 30- Os orientadores educativos que integram a equipa de projecto são 

solidariamente responsáveis por todas as decisões tomadas e devem adaptar-se às 

características do projecto, sendo avaliados anualmente em função do perfil anexo. 
 
31- A vinculação dos orientadores educativos ao Projecto, que se pretende estável 

e contratualizada, deverá sempre ser precedida de um período probatório. 
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V - SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
32- A organização do trabalho na escola gravitará em torno do aluno, devendo estar 

sempre presente no desenvolvimento das actividades a ideia de que se impõe ajudar 

cada educando a alicerçar o seu próprio projecto de vida. Só assim a escola poderá 

contribuir para que cada aluno aprenda a estar, a ser, a conhecer e a agir. 
 
33- A dimensão do estar será sempre garantida pela integração do aluno na comunidade 

escolar onde conhece e é conhecido por todos os pares, orientadores e demais agentes 

educativos. Os alunos e os orientadores educativos deverão contratualizar as estratégias 

necessárias ao desenvolvimento do trabalho em planos de periodicidade conveniente, 

assim como ser co-responsáveis pela avaliação do trabalho realizado. 
 
34- A especificidade e diversidade dos percursos de aprendizagem dos alunos exigem 

a mobilização e consequente disponibilização de materiais de trabalho e recursos 

educativos capazes de lhes oferecer respostas adequadas e efectivamente 

especializadas. Assim, não tendo sentido unificar o que à partida é diverso, impõe-se 

questionar a opção por um único manual, igual para todos, as respostas padronizadas 

e generalistas pouco fundamentadas e também a criação de guetos, nos quais se 

encurralam aqueles que, por juízo de alguém, são diferentes. 
 
35- A dificuldade de gestão de variados percursos individualizados de aprendizagem 

implica uma reflexão crítica sobre o currículo a objectivar, que conduza à explicitação dos 

saberes e das atitudes estruturantes essenciais ao desenvolvimento de competências. 

Este currículo objectivo, cruzado com metodologias próximas do paradigma construtivista, 

induzirá o desenvolvimento de muitas outras competências, atitudes e objectivos que 

tenderão, necessariamente, a qualificar o percurso educativo dos alunos. 
 
36- As propostas de trabalho a apresentar aos alunos tenderão a usar a 

metodologia de trabalho de projecto. Neste sentido, a definição do currículo 

objectivo reveste-se de um carácter dinâmico e carece de um permanente 

trabalho reflexivo por parte da equipa de orientadores educativos, de modo a 

que seja possível, em tempo útil, preparar recursos e materiais facilitadores da 

aquisição de saberes e o desenvolvimento das competências essenciais. 

37- O percurso de aprendizagem do aluno, a avaliação do seu trabalho, assim 

como os documentos mais relevantes por ele realizados, constarão do 

processo individual do aluno. Este documento tentará evidenciar a evolução do 

aluno nas diversas dimensões do seu percurso escolar. 

38- O trabalho do aluno é supervisionado permanentemente por um orientador 

educativo, ao qual é atribuído a função de tutor do aluno. O tutor assume um papel 
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mediador entre o encarregado de educação e a escola. O encarregado de 

educação poderá em qualquer momento agendar um encontro com o professor 

tutor do seu educando. 

 

VI - SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 
39- A Escola organiza-se nos termos do seu Regulamento Interno, de acordo 

com os seguintes pressupostos: 

a) Os pais/encarregados de educação que escolhem a Escola e adoptam o seu 

Projecto, comprometendo-se a defendê-lo e a promovê-lo, são a fonte principal de 

legitimação do próprio Projecto e de regulação da estrutura organizacional que 

dele decorre, devendo o Regulamento Interno reconhecer aos seus representantes 

uma participação determinante nos processos de tomada de todas as decisões 

com impacto estratégico no futuro do Projecto e da Escola.  
 

b) Os órgãos da Escola serão constituídos numa lógica predominantemente 

pedagógica de afirmação e consolidação do Projecto e não de representação 

corporativa de quaisquer sectores ou interesses profissionais.  
 

c) Na organização, administração e gestão da Escola, os critérios científicos e 

pedagógicos deverão prevalecer sempre sobre quaisquer critérios de natureza 

administrativa ou outra que claramente não se compatibilizem com o Projecto e 

as práticas educativas ou organizacionais que dele decorrem.  
 

d) A vinculação à Escola dos Pais/Encarregados de Educação e dos 

Educadores Educativos far-se-á na base de um claro compromisso de 

adesão ao Projecto e será balizado por este.  

e) Os alunos, através de dispositivos de intervenção directa, serão 

responsavelmente implicados na gestão corrente das instalações e dos recursos 

materiais disponíveis e, nos termos do Regulamento Interno, tomarão decisões 

com impacto na organização e no desenvolvimento das actividades escolares.  
 

40- Ainda que o futuro eventual alargamento do Projecto à educação pré-escolar e ao 

terceiro ciclo do ensino básico possa implicar, por razões de eficácia e 

operacionalidade, a sua sub-divisão em novos núcleos dotados da necessária 

autonomia, que poderão inclusivamente funcionar em espaços distintos e integrados 

noutros estabelecimentos de educação ou ensino, a unidade e coerência do Projecto 

deverão ser sempre salvaguardadas, garantindo-se designadamente:  
 

a) A existência de um Coordenador Geral de Projecto, que assegure a 

permanente articulação entre os núcleos.  
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b) A representação de todos os núcleos, através dos respectivos 

coordenadores, no Conselho de Gestão e no Conselho de Direcção. 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 
 

1- PERFIL DO ORIENTADOR EDUCATIVO 
 

2- PERFIS DE SAÍDA DOS ALUNOS 
 

3- REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR EDUCATIVO 
 

4- DIMENSÕES CURRICULARES DISCIPLINARES 
 

5- MAPA DE DISPOSITIVOS 
 

6- ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PROJECTO 
 

7- GLOSSÁRIO 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

PERFIL DO ORIENTADOR EDUCATIVO DA ESCOLA DA PONTE 
 

 

1- RELATIVAMENTE À ESCOLA E AO PROJECTO 
 
a) Cumpre com pontualidade as suas tarefas, não fazendo esperar os outros  
 
b) É assíduo e, sempre que obrigado a faltar, procura alertar previamente a 

Escola para a sua ausência  

c) Revela permanentemente uma grande motivação e disponibilidade para 

trabalhar na Escola  

d) Contribui activa e construtivamente para a resolução de conflitos  
 
e) Contribui activa e construtivamente para a tomada de decisões  
 
f) Toma iniciativas adequadas às situações  
 
g) Alia, no desempenho das suas tarefas, a criatividade à complexidade, 

originalidade e coerência  

h) Apresenta propostas, busca consensos, critica construtivamente  
 
i) Revela equilíbrio emocional, mesmo nas situações mais difíceis  
 
j) Produz ou propõe inovações com elevada frequência  
 
k) Procura sempre sobrepor os interesses da Escola e do Projecto aos seus 

interesses individuais e egoístas  

l) Age de uma forma autónoma, responsável e solidária  
 
m) Procura sempre fundar no Projecto os juízos e opiniões que emite  
 
n) Domina os princípios e utiliza correctamente a metodologia de Trabalho de Projecto  
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o) Assume honestamente as suas falhas, evitando imputar aos outros ou ao 

colectivo as suas próprias incapacidades  

p) Procura sempre dar o exemplo de uma correcta e ponderada utilização dos 

recursos disponíveis  

 

2- RELATIVAMENTE  AOS COLEGAS 
 
a) Presta ajuda espontaneamente e é aceite pelos outros  
 
b) Pede ajuda aos colegas quando tem dúvidas sobre como agir  
 
c) Permite que os colegas o(a) ajudem quando precisa  
 
d) Mantém com os colegas uma relação atenciosa, crítica e fraterna  
 
e) Reconhece e aceita criticamente diferentes pontos de vista, tendo sempre o 

Projecto como referência inspiradora  

f) Procura sempre articular a sua acção com os colegas mais próximos  
 
g) Apoia activamente os colegas na resolução de conflitos  
 
 
3- RELATIVAMENTE AOS ALUNOS 
 
a) Mantém com os alunos uma relação carinhosa  
 
b) Procura ajudar os alunos a conhecer e a cumprir as regras da Escola  
 
c) Procura ser firme com os alunos, sem cair no autoritarismo  
 
d) Procura tomar atitudes em sintonia com o colectivo  
 
e) Procura acompanhar de muito perto e orientar o percurso educativo dos 

seus tutorados  
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Escola Básica da Ponte 

Escola da Ponte 

 

REGULAMENTO INTERNO 
 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

 

 
Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
 
1- O presente Regulamento Interno, adiante designado apenas por 

Regulamento, tem aplicação na Escola da Ponte. 
 
2- Dado que o presente Regulamento explicita a estrutura organizacional que decorre do 

Projecto Fazer a Ponte, quaisquer dúvidas sobre o sentido das suas disposições deverão 

ser clarificadas à luz dos princípios, finalidades e objectivos do próprio Projecto. 

 

Artigo 2º 
 

Objectivos 

São objectivos do presente Regulamento: 
 
1- Explicitar a estrutura organizacional do Projecto Fazer a Ponte e contribuir 

para o mais correcto e solidário funcionamento da Escola; 
 
2- Favorecer uma progressiva tomada de consciência dos direitos e deveres 

que assistem a cada um dos membros da comunidade escolar; 
 
3- Facilitar uma equilibrada e compensadora integração da Escola na 

comunidade envolvente. 
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Capítulo II 
 

Sobre os Núcleos de Projecto 
 

 

Artigo 3º 
 

Projecto e Sub-Projectos 
 
1- O Projecto Fazer a Ponte é a matriz referencial e a fonte legitimadora de 

todas as opções organizacionais consagradas no presente Regulamento. 
 
2- Sem prejuízo da coerência e estabilidade do percurso escolar dos alunos e do 

trabalho solidário em equipa dos orientadores educativos, o Projecto Fazer a 

Ponte organiza-se, por razões de eficácia e operacionalidade, em sub-projectos, 

adiante designados por Núcleos, que poderão ou não funcionar nas mesmas 

instalações e utilizar ou não os mesmos recursos, em função das condições 

existentes e em resultado da ponderação e decisão do Conselho de Projecto. 

 
Artigo 4º 

Núcleos de Projecto 
 
1- Os Núcleos de Projecto são a primeira instância de organização pedagógica 

do trabalho de alunos e orientadores educativos, correspondendo a unidades 

coerentes de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social. 
 
& único - Salvo em circunstâncias excepcionais, devidamente reconhecidas e 

avalizadas pela equipa de orientadores educativos, cada Núcleo de Projecto 

não deverá integrar mais de cem alunos. 

2- São três os Núcleos de Projecto: Iniciação, Consolidação e Aprofundamento. 
 
3- No Núcleo de Iniciação, as crianças adquirirão as atitudes e competências básicas que 

lhes permitam integrar-se de uma forma equilibrada na comunidade escolar e trabalhar em 

autonomia, no quadro de uma gestão responsável de tempos, espaços e objectivos. 

4- No Núcleo de Consolidação, os alunos consolidarão as competências 

básicas adquiridas no Núcleo de Iniciação e procurarão atingir, nas diferentes 

áreas curriculares, os objectivos de aprendizagem nacionalmente definidos 

para o primeiro ciclo do Ensino Básico. 
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& único - Salvo em circunstâncias excepcionais, devidamente reconhecidas e 

avalizadas pelo Conselho de Projecto, nenhuma criança poderá, no âmbito do 

Projecto, transitar do Núcleo de Iniciação para o Núcleo de Consolidação sem 

manifestar um domínio satisfatório dos principais dispositivos de suporte do 

trabalho em autonomia: auto-planificação e auto-avaliação, pesquisa, trabalho 

em grupo e metodologia de trabalho de projecto.  
 
5- No Núcleo de Aprofundamento, os alunos desenvolverão as competências definidas 

para o segundo ciclo do Ensino Básico, podendo ainda ser envolvidos, com o 

assentimento dos respectivos encarregados de educação, em projectos complementares 

de extensão e enriquecimento curriculares, bem como de pré-profissionalização.  
 
& único - Salvo em circunstâncias excepcionais, devidamente reconhecidas e 

avalizadas pelo Conselho de Projecto, nenhum aluno com menos de 13 anos 

de idade poderá ser envolvido em projectos de pré-profissionalização.  

 

Artigo 5º 
 

Integração e Transição entre Núcleos 
 
1- Só em circunstâncias excepcionais, devidamente reconhecidas e avalizadas 

pelo Conselho de Projecto, uma criança com menos de sete anos de idade 

poderá integrar o Núcleo de Consolidação. 
 
2- A transição dos alunos do Núcleo de Iniciação para o Núcleo de Consolidação e do 

Núcleo de Consolidação para o Núcleo de Aprofundamento poderá ocorrer a qualquer 

momento e será sempre decidida, caso a caso, pelo Conselho de Projecto, sob proposta 

do respectivo tutor e em sintonia com os encarregados de educação, a partir de uma 

avaliação global das competências desenvolvidas pelo aluno e de uma cuidadosa 

ponderação do seu estádio de desenvolvimento e dos seus interesses e expectativas. 
 
& único - A avaliação sumativa dos alunos integrados no Núcleo de Aprofundamento 

deverá sempre acautelar, nos termos da legislação aplicável, a eventualidade da sua 

transferência para outras escolas a meio do respectivo percurso formativo. 
 
3- Só em circunstâncias excepcionais, devidamente reconhecidas e avalizadas pelo 

Conselho de Projecto, sob proposta do respectivo tutor e em sintonia com os respectivos 

encarregados de educação, uma criança com menos de nove anos de idade poderá, no 
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âmbito do Projecto, integrar o Núcleo de Aprofundamento, desde que preenchidos 

os requisitos legais enquadradores dos “casos especiais de progressão”. 

 
Artigo 6º 

Equipa de Núcleo 
 
Cada Núcleo de Projecto terá a sua equipa de orientadores educativos, 

escolhidos pelo Conselho de Gestão à luz dos princípios de articulação 

curricular consagrados no artigo 37º do presente Regulamento, sob proposta 

conjunta do coordenador de Núcleo e do Coordenador Geral do Projecto. 
 
& único - Por decisão do Conselho de Gestão e no interesse do Projecto, 

avalizado pelo respectivo Conselho, cada orientador educativo poderá, em 

qualquer momento, com a sua concordância, ser afectado, a tempo inteiro ou 

parcial, a um Núcleo distinto daquele a que se encontra prioritariamente vinculado. 

 
Artigo 7º 

Coordenador Geral do Projecto 
 
1- O Coordenador geral do Projecto é o principal promotor e garante da 

articulação do trabalho dos Núcleos e dos respectivos coordenadores. 
 
2- O Coordenador Geral do Projecto é designado pelo Conselho de Direcção, 

sob proposta do Conselho de Gestão e após consulta ao Conselho de Projecto. 
 
3- Incumbe prioritariamente ao Coordenador Geral do Projecto: 
 
a) Coordenar o Conselho de Projecto;  
 
b) Promover a articulação das actividades dos Núcleos nos planos funcional e curricular;  
 

c) Propor o modelo de avaliação interna da Escola e promover e coordenar a 

operacionalização do mesmo;  

d) Propor as estratégias de formação contínua dos profissionais de educação 

da Escola e assegurar a concretização das mesmas;  

e) Convocar e dirigir as reuniões do Conselho de Pais/Encarregados de Educação.  
 

 

Artigo 8º 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 



 
 
 
 
 

Coordenadores de Núcleo 
 
Compete a cada Coordenador de Núcleo de Projecto: 
 
a) Coordenar a actividade da equipa de orientadores educativos do Núcleo;  
 
b) Incentivar e favorecer a integração curricular e o trabalho inter e 

transdisciplinar ao nível do Núcleo;  

c) Concorrer, em sintonia de esforços com o Coordenador Geral do Projecto e 

os demais Coordenadores, para a articulação do trabalho entre os Núcleos;  

d) Apoiar, no plano da avaliação dos alunos e da informação aos encarregados 

de educação, o trabalho dos tutores.  

 

Capítulo III 
 

Sobre os Órgãos da Escola 
 

 

Artigo 9º 

Órgãos 
 
São órgãos de direcção, gestão e administração da escola: 
 
a) Conselho de Pais/Encarregados de Educação;  
 
b) Conselho de Direcção;  
 
c) Conselho de Gestão;  
 
d) Conselho de Projecto;  
 
e) Conselho Administrativo.  
 

 

Secção I 
 

Conselho de Pais/Encarregados de Educação 
 

 

Artigo 10º 
 

Conselho de Pais/Encarregados de Educação 
 
O Conselho de Pais/Encarregados de Educação é a fonte principal de 

legitimação do Projecto e o órgão de apelo para a resolução dos problemas 

que não encontrem solução nos demais patamares de decisão da Escola. 
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Artigo 11º 
 

Composição e Funcionamento 
 
1- O Conselho de Pais/Encarregados de Educação é constituído pelos 

encarregados de educação de todos os alunos matriculados na Escola. 
 
2- Cada aluno é representado no Conselho pelo encarregado de educação indicado no 

respectivo boletim de matrícula, o qual, para o efeito, não poderá fazer-se substituir. 
 
3- As reuniões do Conselho são convocadas e dirigidas pelo Coordenador Geral 

do Projecto ou, no seu impedimento, pelo Presidente do Conselho de Gestão. 
 
& único - As reuniões do Conselho são convocadas com uma antecedência 

mínima de cinco dias úteis, nos termos do respectivo Regimento. 
 
4- Os orientadores educativos podem participar e intervir nas reuniões do Conselho. 

5- Nas reuniões do Conselho, só os encarregados de educação têm direito de voto. 
 
6- O Regimento do Conselho será aprovado na primeira reunião do órgão, sob 

proposta do Conselho de Direcção. 

 

Artigo 12º 
 

Quórum 
 
1- As decisões do Conselho só serão válidas e vinculativas para os demais 

órgãos se forem tomadas por maioria simples de votos em reuniões nas quais 

participem e estejam presentes no momento das votações, pelo menos, dois 

terços dos encarregados de educação com direito de voto. 
 
2- Desde que regularmente constituído, o Conselho só poderá tomar decisões 

vinculativas sobre os assuntos formalmente inscritos na agenda e nos termos 

do respectivo Regimento. 

 

Secção II 
 

Conselho de Direcção 
 

 

Artigo 13º 
 

Conselho de Direcção 
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O Conselho de Direcção é o órgão responsável pela definição das grandes 

linhas orientadoras da actividade da escola. 

 

Artigo 14º 
 

Composição 
 
1- O Conselho de Direcção é constituído por onze elementos, a saber: 
 
a) Três representantes dos Encarregados de Educação;  
 
b) O Presidente da Direcção da Associação de Pais;  
 
c) O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves;  
 
d) Um representante das actividades culturais ou sócio-económicas locais;  
 
e) Os cinco elementos que constituem o Conselho de Gestão.  
 
2. O presidente da Mesa da Assembleia de Alunos participa sem direito de voto 

nas reuniões do Conselho de Direcção, sempre que o desejar ou for para tal 

formalmente convidado. 

 
Artigo 15º Designação 

dos Representantes 
 
1- Os representantes dos Encarregados de Educação são eleitos em cada 

Núcleo de Projecto, nos termos do respectivo Regimento; 
 
2- O representante das actividades culturais ou sócio-económicas locais é 

cooptado pelos restantes elementos. 

 
Artigo 16º 

Eleição do Presidente 
 
1- O Presidente do Conselho de Direcção será necessariamente um dos 

Encarregados de Educação, devendo a sua eleição ocorrer na primeira reunião 

anual do órgão, a realizar até ao final do mês de Setembro. 
 
2- O Presidente da Direcção da Associação de Pais não poderá acumular as 

funções de Presidente do Conselho de Direcção. 

 

Artigo 17º 
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Duração dos mandatos 
 
1- O mandato dos representantes dos Encarregados de Educação de cada 

Núcleo de Projecto e do representante das actividades culturais ou sócio-

económicas locais tem a duração de um ano lectivo. 

2- Os membros do Conselho de Direcção são substituídos no exercício do cargo 

sempre que perderem a qualidade que determinou a sua eleição ou designação. 
 
4- As vagas resultantes da cessação do mandato de qualquer membro do 

órgão são preenchidas nos termos do respectivo Regimento. 

 

Artigo 18º 
 

Competências 

1- É da competência do Conselho de Direcção: 
 
a) Elaborar e aprovar o respectivo Regimento;  
 
b) Eleger o seu presidente, nos termos do artigo 16º;  
 
c) Nomear o Gestor do Conselho de Gestão e aprovar o Regulamento do 

respectivo concurso de admissão;  

d) Ratificar a designação do Coordenador Geral do Projecto e dos 

Coordenadores dos Núcleos de Projecto e aprovar a substituição dos mesmos;  

e) Aprovar as alterações ao Projecto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;  
 

f) Aprovar as alterações ao Regulamento Interno da Escola;  
 
g) Emitir pareceres sobre as actividades desenvolvidas, verificando a sua 

conformidade com o Projecto Educativo;  

h) Apreciar as informações e os relatórios apresentados pelo Conselho de Gestão;  
 
i) Aprovar propostas de alteração ao contrato de autonomia a propor à tutela;  
 
j) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento da Escola;  
 
k) Apreciar o relatório de contas de gerência;  
 
l) Apreciar os resultados dos processos de avaliação da Escola;  
 
m) Promover e incentivar o relacionamento com a comunidade envolvente;  
 
n) Requerer ao Coordenador Geral do Projecto a convocatória do Conselho de 

Pais/Encarregados de Educação.  
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Artigo 19º 
 

Funcionamento 
 
1- O Conselho de Direcção reúne ordinariamente uma vez por 

trimestre. 2- Pode reunir extraordinariamente: 
 
a) Sempre que seja convocado pelo respectivo Presidente;  
 
b) A requerimento de um terço dos seus membros em efectividade de funções.  
 

 

Secção III 
 

Conselho de Gestão 
 

 
Artigo 20º 

Conselho de Gestão 
 
O Conselho de Gestão é o órgão responsável pela gestão de toda actividade da 

escola, tendo em conta as directivas emanadas do Conselho de Direcção e em 

desejável sintonia com o Conselho de Projecto, nos termos do presente Regulamento. 

 

Artigo 21º 
 

Composição 
 
1- O Conselho de gestão é um órgão colegial constituído por cinco elementos, a saber: 
 
a) Um Gestor, que preside ao órgão;  
 
b) O Coordenador Geral do Projecto;  
 
c) Os Coordenadores dos Núcleos de Projecto.  
 

 

Artigo 22º 
 

Competências 
 
1- Compete ao Conselho de Gestão, ouvido o Conselho de Projecto, elaborar e 

submeter à aprovação do Conselho de Direcção: 
 
a) As propostas de alteração ao Projecto Educativo;  
 
b) As propostas de alteração ao Regulamento Interno da Escola;  
 
c) As propostas de alteração ao contrato de autonomia a apresentar à tutela;  
 
d) O regime de funcionamento da escola;  
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e) As propostas de protocolos de colaboração ou associação a celebrar com 

outras instituições.  

2- No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 

patrimonial, compete ao Conselho de Gestão:  

a) Elaborar e aprovar o seu Regimento;  
 
b) Representar a Escola;  
 
c) Assegurar o correcto funcionamento dos Núcleos de Projecto, garantindo a 

articulação das suas actividades nos planos funcional e curricular;  

d) Elaborar e aprovar o projecto de orçamento anual, em conformidade com as 

linhas orientadoras definidas pelo Conselho de Direcção.  

e) Planear e assegurar a execução das actividades no domínio da acção social escolar;  
 

f) Supervisionar a organização e realização das actividades de enriquecimento 

curricular ou de tempos livres;  

g) Superintender na gestão de instalações, espaços, equipamentos e outros 

recursos educativos;  

h) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, 

nos termos do contrato de autonomia e com observância das normas aplicáveis 

do presente Regulamento;  

i) Proceder à selecção do pessoal docente e não docente da Escola nos 

termos do contrato e da lei;  

j) Proceder à abertura de concurso para a admissão do Gestor;  
 
k) Proceder à atribuição das tutorias, ouvido o Conselho de Projecto.  
 
l) Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente;  
 
m) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;  
 
n) Exercer o poder hierárquico relativamente ao pessoal docente e não docente.  
 
3- O Regimento do Conselho de Gestão fixará, no respeito das orientações 

consagradas no presente Regulamento, as funções e competências a atribuir a 

cada um dos seus membros. 

 

Artigo 23º 
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Designação e Recrutamento do Gestor 
 
1- O Gestor é escolhido mediante concurso público, organizado e 

supervisionado pelo Conselho de Gestão. 
 
2- Os candidatos a gestores são obrigatoriamente educadores ou professores dos quadros 

de nomeação definitiva com experiência no exercício de funções de administração e 

gestão escolar ou que sejam detentores de habilitação específica para o efeito. 

3- O regulamento do concurso definirá o perfil do Gestor e, concomitantemente, 

especificará os critérios de valoração do currículo dos candidatos, de acordo 

com as orientações expressas no Regimento do Conselho de Gestão. 

 

Artigo 24º 
 

Designação e Recrutamento dos Coordenadores de Núcleo de Projecto 
 

 

1- Os Coordenadores de Núcleo são escolhidos e designados pelo Conselho 

de Projecto. 2- Os Coordenadores de Núcleo têm de ser, obrigatoriamente, 

orientadores educativos com, pelo menos, um ano de experiência no Projecto. 

 

Artigo 25º 
 

Mandato 
 
1- O mandato dos membros do Conselho de Gestão tem a duração de três 

anos. 2- O mandato dos membros do Conselho de Gestão pode cessar: 
 
a) No final do ano escolar, quando assim for deliberado por mais de dois terços 

dos membros da Conselho de Direcção, com base numa avaliação 

fundamentada desfavorável do desempenho do membro em causa;  

b) A todo o momento, a requerimento fundamentado do interessado dirigido ao 

presidente do Conselho de Direcção.  

3- A cessação do mandato dos Coordenadores dos Núcleos de Projecto 

determina a sua substituição por um outro orientador educativo do mesmo 

Núcleo, designado pelo Conselho de Projecto.  
 
4- A cessação do mandato do Gestor determina a abertura de concurso para a 

admissão de um novo Gestor.  
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Artigo 26º 
 

Funcionamento 
 
O Conselho de Gestão reúne, ordinariamente, uma vez por semana e, 

extraordinariamente, sempre que seja convocado por iniciativa de qualquer um 

dos seus membros, nos termos do respectivo Regimento. 

 

Secção IV 
 

Conselho de Projecto 
 

 
Artigo 27º 

Conselho de Projecto 
 
O Conselho de Projecto é o órgão de coordenação e orientação pedagógica da escola. 
 

 

Artigo 28º 
 

Composição 
 
1- O Conselho de Projecto é constituído por todos os orientadores educativos 

da Escola, qualquer que seja a sua formação ou a especificidade técnica das 

funções que desempenhem. 
 
2- Nos termos do respectivo Regimento, poderão ainda fazer parte do Conselho de 

Projecto, designados em regime de cooptação, outros membros da comunidade escolar. 

 

Artigo 29º 
 

Presidência 
 
A presidência do Conselho de Projecto é assegurada pelo Coordenador Geral 

de Projecto ou por quem as suas vezes fizer. 

 

Artigo 30º 
 

Competências 
 
Ao Conselho de Projecto compete: 
 
a) Elaborar e aprovar o seu Regimento; 
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b) Elaborar as propostas de alteração ao  Projecto Educativo de Escola;  
 
c) Elaborar as propostas de alteração ao Regulamento Interno da Escola;  
 
d) Aprovar orientações relativamente à elaboração de projectos;  
 
e) Pronunciar-se sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia;  
 
f) Aprovar as estratégias de formação contínua do pessoal da Escola;  
 
g) Aprovar orientações no âmbito da organização e gestão curriculares;  
 
h) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação 

curriculares, dos apoios e complementos educativos e das modalidades 

especiais ou supletivas de educação escolar;  
 
h) Escolher e elaborar os suportes de trabalho dos seus alunos;  
 
i) Incentivar  e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural;  
 
j) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas 

deliberações e recomendações  

k) Promover e facilitar a articulação curricular dos Núcleos de Projecto nos 

planos horizontal e transversal.  

 

Artigo 31º 
 

Funcionamento 
 
1. O Conselho de Projecto reúne, ordinariamente, duas vezes por mês.  
 
2. O Conselho de Projecto pode reunir extraordinariamente a requerimento de 

dois terços dos seus membros em efectividade de funções ou do Conselho de 

Gestão, nos termos do respectivo Regimento.  

 

Secção V 
 

Conselho Administrativo 
 

 

Artigo 32º 
 

Conselho Administrativo 
 
O Conselho Administrativo é o órgão de administração e gestão da Escola com 

competência deliberativa em matéria administrativo-financeira. 
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Artigo 33º 
 

Composição 
 
O Conselho Administrativo é constituído: 
 
a) Pelo Gestor do Conselho de Gestão;  
 
b) Por um outro membro do Conselho de Gestão, por este designado;  
 
c) Pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar.  
 

 

Artigo 34º 
 

Competências 
 
Compete ao Conselho Administrativo: 
 
a) Elaborar e aprovar o seu Regimento;  
 
b) Aprovar o projecto de orçamento anual da Escola, em conformidade com as 

linhas orientadoras estabelecidas pelo Conselho de Direcção;  

c) Elaborar o relatório de contas de gerência;  
 
d) Autorizar a realização de despesas e respectivo pagamento, fiscalizar a 

cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira da escola;  

e) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial da escola.  
 

 

Artigo 35º 
 

Funcionamento 
 
1. O Conselho Administrativo reúne, ordinariamente, uma vez por mês.  
 
2. O Conselho Administrativo pode reunir extraordinariamente, nos termos do 

respectivo Regimento.  

 

Capítulo IV 
 

Sobre outras Estruturas Educativas 
 

 

Artigo 36º 
 

Tutoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 



 
 
 
 
 
1- O acompanhamento permanente e individualizado do percurso curricular de 

cada aluno caberá a um tutor designado para o efeito pelo Conselho de Gestão, 

ouvido o Conselho de Projecto, de entre os orientadores educativos da Escola. 
 
2- Incumbe ao tutor, para além de outras tarefas que lhe venham a ser 

atribuídas pelo Conselho de Gestão, ouvido sempre o Conselho de Projecto: 
 
a) Providenciar no sentido da regular actualização do dossier individual dos 

alunos tutorados, muito especialmente, dos respectivos registos de avaliação;  

b) Acompanhar e orientar, individualmente, o percurso educativo e os 

processos de aprendizagem dos alunos tutorados;  

c) Manter os encarregados de educação permanentemente informados sobre o 

percurso educativo e os processos de aprendizagem dos alunos tutorados;  

d) Articular com os encarregados de educação e com os demais orientadores 

educativos as respostas a dar pela Escola aos problemas e às necessidades 

específicas de aprendizagem dos alunos tutorados.  

 

Artigo 37º 
 

Articulação Curricular 
 
1- Para além de articularem permanentemente a sua acção no âmbito dos 

Núcleos de Projecto que integrem, numa lógica de trabalho horizontal, os 

orientadores educativos deverão ainda, numa lógica de trabalho vertical e 

transversal, articular construtivamente a sua acção com os colegas dos demais 

Núcleos, por forma a garantir a coerência e a qualidade dos percursos de 

aprendizagem dos alunos à luz do Projecto Educativo da Escola. 
 
2- A articulação valorizará cinco dimensões curriculares fundamentais, nos 

termos do Projecto Educativo da Escola: 
 
a) A dimensão do desenvolvimento linguístico;  
 
b) A dimensão do desenvolvimento lógico-matemático;  
 
c) A dimensão do desenvolvimento naturalista;  
 
d) A dimensão do desenvolvimento identitário;  
 
e) A dimensão do desenvolvimento artístico.  
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3- O projecto curricular de cada aluno compreenderá não apenas as dimensões referidas 

no número anterior, mas ainda a dimensão tecnológica, entendida numa perspectiva 

eminentemente transversal e instrumental, e o domínio afectivo e emocional. 
 
4- A equipa de cada Núcleo de Projecto integrará orientadores educativos mais 

vocacionados, pela sua formação e experiência profissionais, para apoiar e 

orientar, numa perspectiva de acrescida especialização, o percurso de 

aprendizagem dos alunos em cada uma das dimensões curriculares fundamentais. 
 
5- O Regimento do Conselho de Projecto enunciará os modelos e as formas 

operacionais a que deverá obedecer a articulação curricular. 

 
 

 
Artigo 38º 

Assembleia de Escola 
 
1- Enquanto dispositivo de intervenção directa, a Assembleia de Escola é a estrutura de 

organização educativa que proporciona e garante a participação democrática dos alunos 

na tomada de decisões que respeitam à organização e funcionamento da Escola. 

2- Integram a Assembleia todos os alunos da Escola. 
 
3- Os orientadores educativos e demais profissionais de educação da Escola, 

bem assim como os pais/encarregados de educação, podem participar nas 

sessões da Assembleia, sem direito de voto. 

4- A Assembleia reúne semanalmente e é dirigida por uma Mesa, eleita, 

anualmente, pelos alunos, nos termos do respectivo Regimento. 
 
5- Incumbe, prioritariamente, à Assembleia: 
 
a) Elaborar e aprovar o seu Regimento;  
 
b) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que os diferentes órgãos da Escola 

entendam submeter à sua consideração;  

c) Reflectir por sua própria iniciativa sobre os problemas da Escola e sugerir 

para eles as soluções mais adequadas;  

d) Apresentar, apreciar e aprovar propostas que visem melhorar a 

organização e o funcionamento da Escola;  

e) Aprovar o código de direitos e deveres dos alunos;  
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f) Eleger a Comissão de Ajuda;  
 
g) Aprovar o mapa de responsabilidades e supervisionar o exercício das mesmas.  
 

 

Capítulo V 
 

Direitos e Deveres 
 

 

Artigo 39º 
 

Direitos e Deveres dos Alunos 
 
1- Os direitos e os deveres dos alunos são todos aqueles que decorrem: 
 
a) Do Projecto Educativo e Regulamento Interno da Escola;  
 
b) Do Estatuto do Aluno do Ensino Não Superior e demais legislação atinente.  
 
2- O código de direitos e deveres será, todos os anos, reflectido e aprovado 

pelos alunos, no âmbito da respectiva Assembleia. 

 

Artigo 40º 
 

Direitos e Deveres dos Pais/Encarregados de Educação 
 
1- Os direitos e os deveres dos Pais/Encarregados de Educação são todos 

aqueles que decorrem: 
 
a) Do Projecto Educativo e Regulamento Interno da Escola;  
 
b) Da responsabilidade de participação nos órgãos da Escola;  
 
c) De toda a legislação aplicável.  
 
2- Os Pais/Encarregados de Educação que desejem matricular na Escola os 

seus educandos comprometer-se-ão, formalmente, a respeitar e a fazer 

cumprir o Projecto Educativo e o Regulamento Interno da Escola, reconduzindo 

a estes documentos as demais normas atinentes que não se adeqúem à 

especificidade da organização e das práticas educativas da Escola. 

 

Artigo 41º 
 

Direitos e Deveres dos Orientadores Educativos 
 
1- Os direitos e os deveres dos orientadores educativos são todos aqueles que 

decorrem: a) Do Projecto Educativo da Escola; 
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b) Da responsabilidade de participação nos órgãos e estruturas da Escola;  
 
c) Do perfil do orientador educativo da Escola, apenso ao Projecto Educativo.  
 
2- Os orientadores educativos comprometer-se-ão, formalmente, a cumprir e a 

fazer cumprir o Projecto Educativo e o Regulamento Interno da Escola, 

reconduzindo a estes documentos as normas atinentes do Estatuto da Carreira 

Docente e demais legislação aplicável que não se adequem à especificidade 

da organização e das práticas educativas da Escola. 

 
 

 

Capítulo VI 
 

Disposições Transitórias 
 

 

Artigo 42º 
 

Entrada em Vigor e Aplicação do Regulamento Interno 
 
1- O presente Regulamento Interno entrará em vigor após a respectiva homologação. 
 
2- A instalação e primeira reunião dos órgãos previstas no Capítulo III far-se-á 

de acordo com a seguinte calendarização: 
 
a) Conselho de Pais/Encarregados de Educação: a todo o tempo, depois de 

instalados os demais órgãos;  

b) Conselho de Direcção; nos noventa dias subsequentes à homologação do 

Regulamento;  

c) Conselho de Gestão; nos sessenta dias subsequentes à homologação do Regulamento;  
 
d) Conselho de Projecto: nos quinze dias subsequentes à homologação do Regulamento;  
 

e) Conselho Administrativo: nos noventa dias subsequentes à homologação do 

Regulamento.  

3- Competirá à Comissão Instaladora da Escola Básica Integrada de 

Aves/S.Tomé de Negrelos providenciar no sentido da atempada instalação dos 

órgãos previstos no presente Regulamento.  
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PRINCÍPIOS FUNDADORES 

I - SOBRE OS VALORES MATRICIAIS DO PROJECTO 

 
1- Uma equipa coesa e solidária e uma intencionalidade educativa claramente reconhecida e 
assumida por todos (alunos, pais, profissionais de educação e demais agentes educativos) são 
os principais ingredientes de um projeto capaz de sustentar uma acção educativa coerente e 
eficaz. 
 
2- A intencionalidade educativa que serve de referencial ao projeto Fazer a Ponte orienta-se 
no sentido da formação de pessoas e cidadãos cada vez mais cultos, autónomos, responsáveis 
e solidários e democraticamente comprometidos na construção de um destino colectivo e de 
um projecto de sociedade que potenciem a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades 
de cada ser humano. 
 
3- A Escola não é uma mera soma de parceiros hieraticamente justapostos, recursos quase 
sempre precários e actividades ritualizadas – é uma formação social em interacção com o 
meio envolvente e outras formações sociais, em que permanentemente convergem processos 
de mudança desejada e reflectida. 

 
4- A intencionalidade educativa do Projeto impregna coerentemente as práticas 
organizacionais e relacionais da Escola, que reflectirão também os valores matriciais que 
inspiram e orientam o Projecto, a saber, os valores da autonomia, solidariedade, 
responsabilidade e democraticidade. 
 
5- A Escola reconhece aos pais o direito indeclinável de escolha do projeto educativo que 
considerem mais apropriado à formação dos seus filhos e, simultaneamente arroga-se o 
direito de propor à sociedade e aos pais interessados o projeto educativo que julgue mais 
adequado à formação integral dos seus alunos. 
 
6- O Projeto Educativo, enquanto referencial de pensamento e acção de uma comunidade que 
se revê em determinados princípios e objectivos educacionais, baliza e orienta a intervenção 
de todos os agentes e parceiros na vida da escola e ilumina o posicionamento desta face à 
administração educativa. 

 
 

II - SOBRE ALUNOS E CURRÍCULO 

 
7- Como cada ser humano é único e irrepetível, a experiência de escolarização e o trajeto de 
desenvolvimento de cada aluno são também únicos e irrepetíveis. 
 
8- O aluno, como ser em permanente desenvolvimento, deve ver valorizada a construção da 
sua identidade pessoal, assente nos valores de iniciativa, criatividade e responsabilidade. 
 
9- As necessidades individuais e específicas de cada educando deverão ser atendidas 
singularmente, já que as características singulares de cada aluno implicam formas próprias de 
apreensão da realidade. Neste sentido, todo o aluno tem necessidades educativas especiais, 
manifestando- -se em formas de aprendizagem sociais e cognitivas diversas. 
 
10- Prestar atenção ao aluno tal qual ele é; reconhecê-lo no que o torna único e irrepetível, 

recebendo-o na sua complexidade; tentar descobrir e valorizar a cultura de que é portador; 
ajudá-lo a descobrir-se e a ser ele próprio em equilibrada interacção com os outros - são 
atitudes fundadoras do acto educativo e as únicas verdadeiramente indutoras da necessidade 
e do desejo de aprendizagem. 
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11- Na sua dupla dimensão individual e social, o percurso educativo de cada aluno supõe um 
conhecimento cada vez mais aprofundado de si próprio e o relacionamento solidário com os 
outros. 
 
12- A singularidade do percurso educativo de cada aluno supõe a apropriação individual 

(subjectiva) do currículo, tutelada e avaliada pelos orientadores educativos. 
 
13- Considera-se como currículo o conjunto de atitudes e competências que, ao longo do seu 
percurso escolar, e de acordo com as suas potencialidades, os alunos deverão adquirir e 
desenvolver. 
 
14- O conceito de currículo é entendido numa dupla asserção, conforme a sua exterioridade 
ou interioridade relativamente a cada aluno: o currículo exterior ou objetivo é um perfil, um 
horizonte de realização, uma meta; o currículo interior ou subjetivo é um percurso (único) de 
desenvolvimento pessoal, um caminho, um trajecto. Só o currículo subjetivo (o conjunto de 
aquisições de cada aluno) está em condições de validar a pertinência do currículo objectivo. 
 
15- Fundado no currículo nacional, o currículo objetivo é o referencial de aprendizagens e 
realização pessoal que decorre do Projeto Educativo da Escola. 
 
16- Na sua projecção eminentemente disciplinar, o currículo objetivo organiza-se e é 
articulado em seis Dimensões fundamentais: linguística, lógico-matemática, naturalista, 
identitária e artística, pessoal e social. 

 
17- Não pode igualmente ser descurado o desenvolvimento afectivo e emocional dos alunos, 
ou ignorada a necessidade da educação de atitudes com referência ao quadro de valores 
subjacente ao Projeto Educativo. 

 
 
 

III - SOBRE A RELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO E DAS APRENDIZAGENS 

 
18- Todo o conhecimento verdadeiramente significativo é autoconhecimento, pelo que se 
impõe que seja construído pela própria pessoa a partir da experiência. A aprendizagem é um 
processo social em que os alunos, heuristicamente, constroem significados a partir da 
experiência. 
 
19- Valorizar-se-ão as aprendizagens significativas numa perspectiva interdisciplinar e 
holística do conhecimento, estimulando-se permanentemente a perceção, a caraterização e a 
solução de problemas, de modo a que o aluno trabalhe conceitos de uma forma consistente e 

continuada, reelaborando-os em estruturas cognitivas cada vez mais complexas. 
 
20- É indispensável a concretização de um ensino individualizado e diferenciado, referido a 
uma mesma plataforma curricular para todos os alunos, mas desenvolvida de modo diferente 
por cada um, pois todos os alunos são diferentes. Os conteúdos a apreender deverão estar 
muito próximos da estrutura cognitiva dos alunos, bem assim como dos seus interesses e 
expectativas de conhecimento. 
 
21- A essencialidade de qualquer saber ou objectivo concreto de aprendizagem deverá ser 
aferida pela sua relevância para apoiar a aquisição e o desenvolvimento das competências e 
atitudes verdadeiramente estruturantes da formação do indivíduo; a tradução mecânica e 
compartimentada dos programas das áreas ou disciplinas curriculares em listas inarticuladas 
de conteúdos ou objectivos avulsos de aprendizagem não conduz à valorização dessa 
essencialidade. 
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22- O envolvimento dos alunos em diferentes contextos socioeducativos e a 
complementaridade entre situações formais e informais favorecem a identificação de 
realidades que frequentemente escapam às práticas tradicionais de escolarização e ensino. 
 
23- A avaliação, como processo regulador das aprendizagens, orienta construtivamente o 

percurso escolar de cada aluno, permitindo-lhe em cada momento tomar consciência, pela 
positiva, do que já sabe e do que já é capaz. 
 
24- Acompanhar o percurso do aluno na construção do seu projeto de vida, tendo consciência 
da singularidade que lhe é inerente, impõe uma gestão individualizada do seu percurso de 
aprendizagem. A diversidade de percursos possíveis deverá no entanto acautelar o 
desenvolvimento sustentado do raciocínio lógico matemático e das competências de leitura, 
interpretação, expressão e comunicação, nas suas diversas vertentes, assim como a 
progressiva consolidação de todas as atitudes que consubstanciam o perfil do indivíduo 
desenhado e ambicionado neste Projeto Educativo. 

 

IV - SOBRE OS ORIENTADORES EDUCATIVOS 

 
25- Urge clarificar o papel do profissional de educação na Escola, quer enquanto orientador 
educativo, quer enquanto promotor e recurso de aprendizagem; na base desta clarificação, 
supõe- se a necessidade de abandonar criticamente conceitos que o pensamento pedagógico e 
a praxis da Escola tornaram obsoletos, de que é exemplo o conceito de docência, e 
designações (como a de educador de infância ou professor) que expressam mal a natureza e a 
complexidade das funções reconhecidas aos orientadores educativos. 
 
26- Para que seja assegurada a perenidade do projeto e o seu aprofundamento e 
aperfeiçoamento, é indispensável que, a par da identificação de dificuldades de 
aprendizagem nos alunos, todos os orientadores educativos reconheçam e procurem 
ultrapassar as suas dificuldades de ensino ou relação pedagógica. 
 
27- O orientador educativo não pode ser mais entendido como um prático da docência, ou 
seja, um profissional enredado numa lógica instrutiva centrada em práticas tradicionais de 
ensino, que dirige o acesso dos alunos a um conhecimento codificado e predeterminado. 

 
28- O orientador educativo é, essencialmente, um promotor de educação, na medida em que 
é chamado a participar na concretização do Projeto Educativo da Escola, a coorientar o 
percurso educativo de cada aluno e a apoiar os seus processos de aprendizagem. 
 
29- A formação inicial e não inicial dos orientadores educativos deve acontecer em contexto 
de trabalho, articulando-se a Escola, para esse efeito, com outras instituições. 
 
30- Os orientadores educativos que integram a equipa de projecto são solidariamente 
responsáveis por todas as decisões tomadas e devem adaptar-se às características do 
projecto, sendo avaliados anualmente em função do perfil anexo (Anexo I). 
 
31- A vinculação dos orientadores educativos ao Projecto, que se pretende estável e 
contratualizada, deverá sempre ser precedida de um período probatório. 

 

V - SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
32- A organização do trabalho na escola gravitará em torno do aluno, devendo estar sempre 
presente no desenvolvimento das actividades a ideia de que se impõe ajudar cada educando a 
alicerçar o seu próprio projecto de vida. Só assim a escola poderá contribuir para que cada 
aluno aprenda a estar, a ser, a conhecer e a agir. 
 
33- A dimensão do estar será sempre garantida pela integração do aluno na comunidade 
escolar onde conhece e é conhecido por todos os pares, orientadores e demais agentes 
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educativos. Os alunos e os orientadores educativos deverão contratualizar as estratégias 
necessárias ao desenvolvimento do trabalho em planos de periodicidade conveniente, assim 
como ser co-responsáveis pela avaliação do trabalho realizado. 
 
34- A especificidade e diversidade dos percursos de aprendizagem dos alunos exigem a 

mobilização e consequente disponibilização de materiais de trabalho e recursos educativos 
capazes de lhes oferecer respostas adequadas e efectivamente especializadas. Assim, não 
tendo sentido unificar o que à partida é diverso, impõe-se questionar a opção por um único 
manual, igual para todos, as respostas padronizadas e generalistas pouco fundamentadas e 
também a criação de guetos, nos quais se encurralam aqueles que, por juízo de alguém, são 
diferentes. 
 
35- A dificuldade de gestão de variados percursos individualizados de aprendizagem implica 
uma reflexão crítica sobre o currículo a objectivar, que conduza à explicitação dos saberes e 
das atitudes estruturantes essenciais ao desenvolvimento de competências. Este currículo 
objetivo, cruzado com metodologias próximas do paradigma construtivista, induzirá o 
desenvolvimento de muitas outras competências, atitudes e objetivos que tenderão, 
necessariamente, a qualificar o percurso educativo dos alunos. 
 
36- As propostas de trabalho a apresentar aos alunos tenderão a usar a metodologia de 
trabalho de projeto. Neste sentido, a definição do currículo objetivo reveste-se de um 
carácter dinâmico e carece de um permanente trabalho reflexivo por parte da equipa de 
orientadores educativos, de modo a que seja possível, em tempo útil, preparar recursos e 

materiais facilitadores da aquisição de saberes e o desenvolvimento das competências 
essenciais. 
 
37- O percurso de aprendizagem do aluno, a avaliação do seu trabalho, assim como os 
documentos mais relevantes por ele realizados, constarão do processo individual do aluno. 
Este documento tentará evidenciar a evolução do aluno nas diversas dimensões do seu 
percurso escolar. 
 
38- O trabalho do aluno é supervisionado permanentemente por um orientador educativo, ao 
qual é atribuído a função de tutor do aluno. O tutor assume um papel mediador entre o 
encarregado de educação e a escola. O encarregado de educação poderá em qualquer 
momento agendar um encontro com o professor tutor do seu educando. 

 

VI - SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 

 
39- A Escola organiza-se nos termos do seu Regulamento Interno, de acordo com os seguintes 
pressupostos: 
a) Os pais/encarregados de educação que escolhem a Escola e adotam o seu Projeto, 
comprometendo- se a defendê-lo e a promovê-lo, são a fonte principal de legitimação do 
próprio Projecto e de regulação da estrutura organizacional que dele decorre, devendo o 
Regulamento Interno reconhecer aos seus representantes uma participação determinante nos 
processos de tomada de todas as decisões com impacto estratégico no futuro do Projecto e da 
Escola. 
b) Os órgãos da Escola serão constituídos numa lógica predominantemente pedagógica de 
afirmação e consolidação do Projeto e não de representação corporativa de quaisquer 
sectores ou interesses profissionais. 
c) Na organização, administração e gestão da Escola, os critérios científicos e pedagógicos 
deverão prevalecer sempre sobre quaisquer critérios de natureza administrativa ou outra que 

claramente não se compatibilizem com o Projeto e as práticas educativas ou organizacionais 
que dele decorrem. 
d) A vinculação à Escola dos pais/encarregados de educação e dos Orientadores Educativos 
far-se-á na base de um claro compromisso de adesão ao Projeto e será balizado por este. 
e) Os alunos, através de dispositivos de intervenção direta, serão responsavelmente 
implicados na gestão corrente das instalações e dos recursos materiais disponíveis e, nos 
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termos do Regulamento Interno, tomarão decisões com impacto na organização e no 
desenvolvimento das atividades escolares. 
 
40- Prevendo o alargamento do Projecto Educativo à educação pré-escolar deverá ser sempre 
salvaguardada a unidade e coerência deste Projeto, garantindo-se designadamente:  

a) A existência de um Coordenador Geral de Projeto, que assegure a permanente articulação 
entre os núcleos. 
b) A representação de todos os núcleos, através dos respectivos coordenadores, no Conselho 
de Gestão e no Conselho de Direcção. 
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