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PREÂMBULO 
 
 
 
Caracterização da Escola 
 
A urbanização da Portela é um bairro residencial de classe média, projectado de raiz e 
construído nos anos 70 em terrenos até aí aproveitados para a actividade agrícola. Nas 
décadas de 80 e 90, construíram-se alguns edifícios de cooperativas ou para realojamento e há 
um núcleo significativo de habitações degradadas na periferia do bairro. 
Em 1985, foi constituída a freguesia da Portela, que se autonomizou face às suas vizinhas de 
Moscavide e Sacavém. 
Havendo de inicio algumas preocupações na construção de uma vivência de bairro que não 
fosse exclusivamente um dormitório da capital, foi criado um núcleo de escolas que permitem 
um percurso desde o pré-primário ao fim do secundário. 
Sendo a única escola secundária da freguesia, e funcionando nela também o 3º ciclo, é natural 
que uma parte significativa dos seus alunos residam na freguesia da Portela. No entanto, 
verifica-se que a área de influência da Escola se alargou às zonas limítrofes, quer de Lisboa, 
quer do Prior Velho, Sacavém, Bobadela, Unhos e S. João da Talha. 
A Escola Secundária da Portela tem uma dimensão média e funciona em pavilhões com 
instalações e equipamentos que mereciam ser melhorados. 
O corpo docente é maioritariamente do quadro de nomeação definitiva, havendo também 
estabilidade entre os funcionários administrativos e auxiliares. Na generalidade, há uma ligação 
forte à Escola. 
Funciona em regime de turno único. 
É habitual que os alunos do 3º ciclo do ensino básico prossigam nela os seus estudos até ao 
fim do secundário, visando predominantemente o acesso ao ensino superior. A Escola tem 
conseguido muito bons resultados a esse nível, conforme é público. 
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CAPÍTULO I  
 
 
1.1. Objecto e âmbito de aplicação 
 
O presente regulamento interno visa definir o regime de funcionamento da escola, de cada um 
dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços de 
apoio educativo e aplica-se a todos os membros da comunidade escolar. 
 
Os princípios orientadores da convivência na comunidade educativa  e norteadores da prática 
pedagógica devem subordinar-se ao ideal do projecto educativo. 
 
 
1.2. Oferta da escola 
 
1.2.1. Oferta educativa 
 
Na escola funciona o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário. 
Tendo em conta o currículo nacional, a rede escolar definida superiormente, o projecto 
educativo e os recursos humanos e materiais, os órgãos directivos e de gestão definirão o 
projecto curricular de escola, bem como o elenco de disciplinas de opção da componente 
específica e técnica do ensino secundário que funcionarão no ano lectivo seguinte. 
Esta decisão será tomada até 31 de Maio e dela será dada publicidade em todas as escolas da 
sua zona de influência. 
 
1.2.2. Clubes e  Projectos de Desenvolvimento Educativo 
 
De acordo com o seu projecto educativo, a escola tem em funcionamento vários clubes e está 
empenhada em projectos que alargam os horizontes dos jovens, ocupam os tempos livres, 
promovem a partilha de ideias e experiências e permitem a abordagem de conteúdos que não 
fazem parte dos programas, procurando sempre o desenvolvimento integral dos alunos, como 
pessoas e como cidadãos. 
Constarão do plano anual de actividades os clubes e projectos a desenvolver nesse ano lectivo, 
procurando dar-se-lhes a maior publicidade. 
 
 
CAPÍTULO II - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 
 
2.1.  Órgãos de Administração e Gestão 
 
São órgãos de administração e gestão: 
 
Assembleia de escola; 
Conselho executivo; 
Conselho pedagógico; 
Conselho administrativo. 
 
 
2.1.1  Assembleia de Escola 
 
É o órgão responsável pelas linhas orientadoras da actividade escolar, aprovando os princípios, 
as acções e os documentos fundamentais pelos quais se rege essa mesma actividade. 
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2.1.1.1.  Composição 
 

A assembleia de escola é constituída por 18 membros assim distribuídos: 
• 9 docentes; 
• 2 representantes do pessoal não docente; 
• 3 alunos do ensino secundário; 
• 2 encarregados de educação; 
• 1 representante da autarquia; 
• 1 representante das actividades de carácter cultural, artístico, científico, ambiental e 

económico da área; 
 
Presidente do Conselho Executivo;* 
Presidente do Conselho Pedagógico.* 

 
* participam nas reuniões da assembleia sem direito a voto. 

 
 

2.1.1.2.  Competências 
   
 À assembleia compete: 

a)   Eleger o respectivo presidente, de entre os seus membros docentes; 
b)   Aprovar o projecto educativo da escola e acompanhar e avaliar a sua execução; 
c)   Emitir parecer sobre o projecto curricular de escola, verificando da sua conformidade 

com o projecto educativo; 
d)   Aprovar o regulamento interno da escola; 
e)   Emitir parecer sobre o plano anual de actividades, verificando da sua conformidade com 

o projecto educativo; 
f)   Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de 

actividades; 
g)   Aprovar as propostas de contratos de autonomia, ouvido o conselho pedagógico; 
h)   Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
i)   Apreciar o relatório de contas de gerência; 
j)   Apreciar os resultados do processo de avaliação interna da escola; 
k)   Promover e incentivar o relacionamento com a comunidade educativa; 
l)   Acompanhar a realização do processo eleitoral para a direcção executiva; 
m) Autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas sob proposta do conselho 

executivo. 
n)   Promover o processo eleitoral para a assembleia de escola no prazo de   60 dias antes 

do término do seu mandato e regulamentar o processo eleitoral nos pontos não 
contemplados no presente regulamento interno; 

o)  Elaborar o respectivo regimento interno; 
 
No desempenho das suas competências, a assembleia tem a faculdade de requerer aos 
restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a 
avaliação do funcionamento da instituição educativa e de lhes dirigir recomendações, com vista 
ao desenvolvimento do projecto educativo e ao cumprimento do plano anual de actividades. 
 
Ao presidente da assembleia de escola compete: 
 

a) Homologar os resultados da eleição para o conselho executivo, depois de confirmar a 
regularidade do processo eleitoral e conferir posse aos seus membros nos 30 dias 
subsequentes à eleição; 

b) Aceitar a cessação do mandato dos membros do conselho executivo a requerimento dos 
interessados, com antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos 
devidamente justificados. 
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2.1.1.3. Funcionamento 
 
A assembleia reúne-se 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 presidente do conselho 
executivo. 
 
 
2.1.1.4. Designação dos representantes e eleições 
 
Os membros do pessoal docente e não docente e os representantes dos alunos do ensino 
secundário candidatar-se-ão em listas separadas, sendo eleitos pelos seus pares. 
O pessoal docente e não docente referido no ponto anterior é aquele que estiver em exercício 
efectivo de funções na escola.  
As listas, rubricadas por todos os seus elementos, serão apresentadas até 5 dias úteis antes da 
data da eleição. Os candidatos a membros efectivos de docentes e não docentes serão em 
número igual ao dos respectivos representantes na assembleia, havendo um mínimo de 50 % 
de membros suplentes. 
As eleições realizar-se-ão até 30 de Abril. A conversão de votos em mandatos faz--se de 
acordo com o método de representação proporcional da média mais alta de Hondt. A 
assembleia inicia funções no prazo de um mês após as eleições. 
Os representantes dos pais e encarregados de educação serão indicados pela respectiva 
associação, que procederá nos termos da lei. Os representantes da autarquia serão designados 
pela Câmara Municipal. O representante das actividades de carácter cultural, artístico, 
científico, ambiental e económico será cooptado pelos restantes membros. 
 
 
2.1.1.5.  Mandato 
 
O mandato dos membros da assembleia tem a duração de três anos, salvo o disposto nos 
parágrafos seguintes. 
O mandato dos representantes dos alunos, pais e encarregados de educação tem a duração de 
um ano lectivo. 
Os membros da assembleia são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, perderem a 
qualidade que determinou a respectiva eleição ou designação. 
As vagas resultantes da cessação ou suspensão 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. 
Qualquer membro docente, não docente ou discente impedido temporariamente de participar 
nos trabalhos da assembleia (exercício de funções incompatível ou doença prolongada) será 
substituído temporariamente nos termos do parágrafo anterior. 
Admitem-se com carácter permanente, os suplentes dos representantes dos pais e 
encarregados de educação, autarquia e da associação de carácter cultural, artístico, científico, 
ambiental e económico da área. 
 

 
2.1.1.6. Acompanhamento das eleições para o Conselho Executivo 
 
A assembleia designa uma comissão de três dos seus membros encarregada de proceder ao 
acompanhamento da eleição para o conselho executivo.  
A comissão procederá à verificação dos requisitos relativos aos candidatos e à constituição das 
listas, bem como ao apuramento final dos resultados das eleições.  
A comissão publicitará as suas decisões através de: 

• afixação em local próprio na sala de professores, secretaria, sala de pessoal não 
docente e sala de alunos; 

• informação lida nas turmas; 
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• carta registada para a Associação de Pais. 
Das decisões da comissão caberá recurso com efeito suspensivo a interpor no prazo de 5 dias 
para o respectivo Director Regional de Educação, que decidirá no prazo de 10 dias.  
 
 
 
 
2.1.2. Conselho Executivo 
 
É o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e 
financeira. 
 
 
2.1.2.1. Composição 
 
O conselho executivo é constituído por um presidente e dois vice-presidentes. 
  
 
2.1.2.2. Competências 
 
Compete ao conselho executivo, ouvido o conselho pedagógico: 
 

a)   Submeter à aprovação da assembleia o projecto educativo da escola; 
b)   Elaborar e submeter à aprovação da assembleia o regulamento interno da escola; 
c)   Elaborar e submeter à aprovação da assembleia as propostas de celebração de 

contratos de autonomia; 
 

No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao 
conselho executivo, em especial: 
 

a)  Definir o regime de funcionamento da escola; 
b)   Elaborar o projecto de orçamento, de acordo com as linhas orientadoras definidas pela 

assembleia; 
c)  Elaborar e operacionalizar o projecto curricular de escola de acordo com as propostas do 

conselho pedagógico e o parecer da assembleia de escola. 
 
d)   Elaborar o plano anual de actividades e aprovar o respectivo documento final, de acordo 

com o parecer vinculativo da assembleia; 
e)  Elaborar os relatórios periódicos e final de execução do plano anual de actividades; 
f)  Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
g)  Distribuir o serviço docente e não docente; 
h)  Designar os directores de turma  e coordenador do centro de recursos/biblioteca escolar; 
i)  Planear e assegurar a execução das actividades no domínio da acção social escolar; 
j)  Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 
k)  Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras 

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

o regime legal de concursos; 
m) Atribuir os créditos horários de acordo com os critérios fixados; 
n)   Acompanhar pedagógica e disciplinarmente os alunos; 
o)   Assegurar condições para a realização de eventuais reuniões de encarregados de 

educação; 
p)  Estabelecer formas de organização escolar e respectiva calendarização. 
 

 
 



Regulamento Interno 

  11 
 

 
Compete ao presidente do conselho executivo: 
 

a) Representar a escola; 
b) Coordenar as actividades decorrentes das competências próprias da direcção executiva; 
c)  Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação ao 

pessoal docente e não docente; 
d)  Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 
e)  Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente; 
f)  Convocar reuniões de conselho de turma. 

 
O regimento interno do conselho executivo fixará as funções e competências a atribuir a cada 
um dos seus membros. 
O presidente do conselho executivo pode delegar competências num dos vice-presidentes. 
 
 
 2.1.2.3.  Assessoria do Conselho Executivo 
             
Para apoio à actividade do conselho executivo e mediante proposta deste, a assembleia de 
escola poderá autorizar a constituição de assessorias tecnico-pedagógicas até ao máximo de 
duas, para as quais serão designados  docentes em exercício efectivo  de funções na escola, 
preferencialmente qualificados para o exercício de outras funções educativas, cujo perfil de 
formação corresponda às necessidades da escola de acordo com o respectivo projecto 
educativo. 
O regimento interno do conselho executivo fixará as funções que cabem aos assessores. 
O mandato dos assessores tem a duração de um ano.  
  
 
2.1.2.4. Funcionamento 
 
O funcionamento do conselho executivo será objecto de regimento interno a elaborar e aprovar 
nos 30 dias subsequentes à tomada de posse, salvaguardando: 

a) que se deve garantir a presença diária na escola de, pelo menos, um membro do 
conselho executivo ( num horário suficientemente alargado); 

b) que reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o 
presidente o entender. 

 
 
2.1.2.5. Recrutamento e eleição. Processo Eleitoral 
 
Os candidatos a presidente do conselho executivo são obrigatoriamente docentes dos quadros 
de nomeação definitiva, em exercício de funções na escola, com pelo menos cinco anos de 
serviço e qualificação para o exercício de funções de administração e gestão escolar, nos 
termos do parágrafo seguinte. 
Consideram-se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão escolar os 
docentes que preencham uma das seguintes condições: 

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) 
do nº 1 do artº 56 do Estatuto da Carreira Docente, aprovado pelo Decreto-Lei nº 139-
A/90, de 28 de Abril, alterado pelos Decretos-Lei nº 105/97, de 29 de Abril, e 1/98, de 2 
de Janeiro; 

b) Possuam experiência correspondente a um mandato completo no  exercício de cargos de 
administração e gestão escolar. 

Os candidatos a vice-presidente devem ser docentes dos quadros, em exercício de funções na 
escola a cuja direcção executiva se candidatam, com pelo menos três anos de serviço e, 
preferencialmente, qualificados para o exercício de outras funções educativas, nos termos do 
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artº 56 do Estatuto da Carreira Docente, aprovado pelo Decreto-Lei nº 139-A/90, de 28 de Abril, 
alterado pelos Decretos-Lei nº 105/97, de 29 de Abril, e 1/98, de 2 de Janeiro; 
O processo eleitoral para o novo conselho executivo será desencadeado pelo conselho 
executivo cessante, que deve facultar os cadernos eleitorais do pessoal docente e não docente 
e dos alunos. 
 
A eleição far-se-á através de assembleia eleitoral convocada pelo presidente do conselho 
executivo e constituída por: 
•  todos os elementos do pessoal docente e não docente, em exercício efectivo de funções na 

escola; 
• os delegados das turmas do ensino secundário; 
• um encarregado de educação por cada ano do ensino básico e dois encarregados de 

educação por cada ano do ensino secundário, designados pelo corpo directivo da 
associação de pais e encarregados de educação, que procederá à elaboração do respectivo 
caderno eleitoral. 

 
O processo eleitoral inicia-se com uma reunião da assembleia eleitoral. 

 
Os candidatos constituem-se em lista e apresentam um programa de acção. 
As listas deverão ser apresentadas, até 72 horas antes do início do acto eleitoral, ao presidente 
do conselho executivo em funções, que registará a sua entrada e que as afixará depois de 
verificadas pela comissão de acompanhamento.  
As listas deverão indicar o nome completo de todos os candidatos, bem como a assinatura dos 
mesmos. 
Os candidatos terão direito a fazer campanha eleitoral, sem prejuízo do normal funcionamento 
das actividades lectivas e nos locais para o efeito designados, até 24 horas antes do início do 
acto eleitoral. 
A data das eleições é estabelecida pelo presidente do conselho executivo em exercício de 
funções, por meio de convocatórias da respectiva assembleia eleitoral. 
As eleições terão lugar num prazo mínimo de 8 dias úteis e num máximo de 15 dias úteis a 
contar da data da reunião da assembleia eleitoral. 
Da convocatória deve constar a data, hora e local onde decorrerão as eleições, bem como o 
local, data e hora limite para entrega das listas. 
A mesa da assembleia eleitoral, designada em reunião da assembleia eleitoral, é constituída 
por dois elementos do pessoal docente, um elemento do pessoal não docente, um aluno 
delegado de turma do ensino secundário e um encarregado de educação. 
Cada lista concorrente poderá apresentar um seu delegado à mesa da assembleia eleitoral. 
Os elementos que compõem a mesa da assembleia eleitoral elegerão de entre os seus 
membros um presidente. 
Quando da realização do processo eleitoral, a mesa da assembleia eleitoral elaborará uma acta 
onde conste: 

a) A data e o local do acto eleitoral 
b) O número de inscritos nos cadernos eleitorais 
c)   A indicação do número de votos 
d) As ocorrências relevantes.  
e) Identificação de todos os membros da mesa e assinaturas respectivas.  

A  mesa dará conhecimento, através de acta, dos resultados da eleição à comissão de 
acompanhamento. 
 
Considera-se eleita a lista que obtenha a maioria absoluta dos votos entrados nas urnas, os 
quais devem representar, pelo menos, 60% do número total de eleitores. 
Quando nenhuma lista sair vencedora, nos termos do parágrafo anterior, realiza-se um segundo 
escrutínio, no prazo máximo de 5 dias úteis, entre as duas listas mais votadas, sendo então 
considerada eleita a lista que reunir maior número de votos entrados nas urnas. 
Quando não se constituírem listas, a resolução do problema de gestão da escola cabe ao 
departamento competente do Ministério da Educação.  
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O processo eleitoral deve estar concluído até ao dia 31 de Maio do ano em que termina o 
mandato do conselho executivo.  
2.1.2.6. Mandato 
 
O mandato dos membros do conselho executivo tem a duração de três anos. 
O mandato dos membros do conselho executivo pode cessar: 

a) No final do ano escolar, quando assim for deliberado por mais de dois terços dos 
membros da assembleia em efectividade de funções, em caso de manifesta 
desadequação da respectiva gestão, fundada em factos provados e informações 
devidamente fundamentados, apresentados por qualquer membro da assembleia; 

b) A todo o momento, por despacho fundamentado do Director Regional de Educação, na 
sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção 
disciplinar; 

c)   A requerimento do interessado dirigido ao presidente da assembleia, com a 
antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente justificados. 

 
 
2.1.2.7. Direcção de Instalações 
 
A direcção de instalações pode ser delegada num dos assessores do conselho executivo. 
Para a direcção das instalações desportivas o conselho executivo pode designar um docente de 
educação física.  
O mandato do director de instalações desportivas tem a duração de um ano. 
 
 
 
2.1.3. Conselho Pedagógico 
  
É o órgão de coordenação e orientação educativa nos domínios pedagogico-didáctico, de 
orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente 
e não docente, numa perspectiva de conferir qualidade e eficácia ao processo de ensino-
aprendizagem e assegurar a necessária articulação curricular. 
O conselho pedagógico, pela natureza das suas funções, deve, de modo especial, contribuir 
para que prevaleçam os critérios de ordem pedagógica sobre os critérios de natureza 
administrativa no desenvolvimento das actividades escolares. 
 
 
2.1.3.1. Composição 
 
O conselho pedagógico é constituído por 18 membros: 

• Presidente do conselho executivo; 
• 12 representantes de estruturas de orientação e desenvolvimento educativo e serviços 

especializados de apoio educativo, assim distribuídos: 
o 7 coordenadores de departamentos; 
o 2 coordenadores de ciclo de ensino; 
o 1 coordenador dos clubes e projectos de desenvolvimento educativo; 
o O coordenador do centro de recursos/biblioteca escolar 
o O representante dos serviços de psicologia e orientação educativa; 

• 1 representante do pessoal não docente; 
• 2 representantes dos alunos; 
• 2 representantes dos encarregados de educação.  

 
O conselho pedagógico admitirá, pontualmente, elementos da comunidade educativa desde que 
a sua presença seja aprovada pela maioria dos membros. 
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2.1.3.2. Competências 
 
Ao conselho pedagógico compete: 

a) Eleger o respectivo presidente de entre os seus membros docentes; 
b) Elaborar a proposta de projecto educativo da escola; 
c) Definir anualmente as grandes linhas do projecto curricular de escola de modo a 

adequar o currículo nacional à Escola (nomeadamente quanto a opções curriculares, 
critérios de distribuição da carga lectiva, articulação das competências e dos conteúdos), 
incluindo  o elenco das disciplinas de opção do ensino secundário que funcionarão, 
ouvidos os departamentos, e apresentá-las aos outros órgãos de administração e 
gestão; 

d) Apresentar propostas para a elaboração do plano anual de actividades e pronunciar-se 
sobre o respectivo projecto; 

e) Pronunciar-se sobre a proposta de regulamento interno; 
f) Pronunciar-se sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
g) Elaborar o plano de formação e actualização do pessoal docente e não docente, em 

articulação com o respectivo centro de formação de associação de escolas, e 
acompanhar a respectiva execução; 

h) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, 
do acompanhamento pedagógico e da avaliação de alunos, nomeadamente nos anos 
não terminais do 3º ciclo, pronunciando-se sobre os projectos curriculares de turma/ 
planos de turma, que os coordenadores de ciclo entendam apresentar-lhe ou que o 
conselho pedagógico solicite; 

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

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

k) Adoptar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 
l) 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; 

m) Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 
n) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de horários; 
o) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo 

com o disposto na legislação aplicável; 
p) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos docentes; 
q) Propor critérios a ter em conta para a designação de directores de turma; 
r) Decidir sobre a retenção de alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória que 

ultrapassaram o limite de faltas injustificadas, tendo em conta o parecer do conselho de 
turma; 

s) Ratificar  as decisões dos conselhos de turma quanto ao pedido de  reapreciação da 
avaliação dos alunos apresentado pelos encarregados de educação no final do 3º 
período. Os membros do conselho pedagógico que, de forma directa ou indirecta, 
detenham uma posição de interessados no objecto da apreciação da reunião, não 
podem nela participar.  

t) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 
recomendações. 

 
Ao presidente do conselho pedagógico compete: 

 
a) Implementar as actividades decorrentes das competências próprias deste órgão; 
b) Implementar a necessária articulação entre as secções, quando existam. 
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2.1.3.3  Secções do Conselho Pedagógico 

 
Pode o conselho pedagógico, para conferir maior eficácia ao desempenho das suas 
competências, constituir secções de trabalho. 
A sua constituição, atribuições e modo de funcionamento deverão constar do regimento interno 
e ser revistas anualmente, sendo as decisões sempre tomadas em plenário.  
 
 
 
2.1.3.4.  Designação dos representantes 
 
Os coordenadores dos departamentos curriculares serão eleitos pelos professores que o 
integram no final do ano lectivo em que terminam o mandato. 
Os representantes das demais estruturas de orientação  e desenvolvimento educativo  serão 
eleitos pelos seus pares ou designados no final do ano lectivo. 
Os representantes dos alunos do ensino secundário serão eleitos pela assembleia de 
delegados e subdelegados no início do ano lectivo, prevendo-se a existência de suplentes que 
substituirão os membros efectivos no impedimento destes. 
O representante do pessoal não docente será eleito pelos seus pares no final do ano lectivo. 
A Associação de pais e encarregados de educação indigitará os seus representantes. 
 
 
 
2.1.3.5. Funcionamento 
 
O conselho pedagógico reúne-se em plenário 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 que um 
pedido de parecer da assembleia ou do conselho executivo o justifique. 
O conselho pedagógico elaborará e aprovará o seu regimento interno no prazo de 30 dias após 
a entrada em vigor deste regulamento, sendo esse regimento revisto no inicio de cada ano 
lectivo. 
 
 
2.1.3.6. Mandato 
 
Para que haja uma politica de continuidade pedagógica na escola, os membros docentes do 
conselho  pedagógico não devem cessar funções em bloco, estabelecendo-se prazos para os 
mandatos dos seus membros e não para o órgão em si. 
Assim, os coordenadores de departamentos curriculares, os coordenadores de ciclo de ensino, 
o coordenador de clubes e de projectos de desenvolvimento educativo e o representante do 
pessoal não docente, terão mandatos de dois anos. 
Todos os restantes membros terão mandatos de um ano. 
 
 
 
 
2.1..4. Conselho Administrativo 
   
O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da escola. 

 
2.1.4.1. Composição 
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O conselho administrativo é composto pelo presidente do conselho executivo, por um dos vice-
presidentes do conselho executivo e pelo chefe dos serviços de administração escolar. 
O conselho administrativo é presidido pelo presidente do conselho executivo. 
2.1.4.2. Competências 
 
Ao conselho administrativo compete: 
 

a)   Aprovar o projecto de orçamento anual da escola, em conformidade com as linhas 
orientadoras definidas pela assembleia; 

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

receitas e verificar a legalidade da gestão financeira da escola; 
d)   Zelar pela actualização do cadastro patrimonial da escola; 
e)   Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

 
 
2.1.4.3. Funcionamento 
 
O conselho administrativo reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 
sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos 
restantes membros. 
 
 
 
2.2.  Estruturas de orientação e desenvolvimento educativo 
 
As estruturas de orientação e desenvolvimento educativos são peças fundamentais para a 
implementação do projecto educativo da Escola. 
A sua principal competência é a de acompanhar o percurso escolar dos alunos na perspectiva 
da promoção da qualidade educativa. Para tal, compete-lhe reforçar a articulação curricular 
para aplicação dos planos de estudo de nível nacional e desenvolver componentes curriculares 
e actividades de enriquecimento e desenvolvimento educativo, de iniciativa da escola. 
São também funções destas estruturas o acompanhamento e avaliação das actividades de 
turma ou grupo de alunos e a coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso. 
 
 
 
2.2.1. Departamentos curriculares 

 
São as estruturas de coordenação e orientação pedagógica a quem incumbe especialmente o 
desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação curricular.  

 
 

2.2.1.1.  Composição 
 
São criados os seguintes departamentos: 
 

• Departamento de Português 
• Departamento de Línguas Estrangeiras 
• Departamento de Matemática e Informática 
• Departamento das Ciências Físicas e Naturais 
• Departamento das Ciências Sociais e Humanas 
• Departamento das Artes 
• Departamento da Educação Física e Desporto. 
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Os professores que leccionem mais que uma disciplina poderão ser dispensados pontualmente 
de reuniões de departamento por acordo dos respectivos coordenadores. 
 
2.2.1.2. Competências 
 
Aos departamentos compete: 
 

a)   Colaborar com o conselho pedagógico na elaboração do projecto educativo e do projecto 
curricular da Escola e do plano anual de actividades; 

b)   Planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos planos de estudo 
estabelecidos a nível nacional; 

c)   Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas específicas das 
disciplinas; 

d)   Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola, 
a adopção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos 
de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo; 

e)   Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e de 
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

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

g)   Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios de 
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 
aprendizagens; 

h)   Identificar necessidades de formação dos docentes; 
i)  Analisar e reflectir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
j)  Colaborar na gestão de recursos humanos e materiais da escola. 

 
 
2.2.1.3. Coordenação 
 
O coordenador do departamento curricular é eleito de entre os professores profissionalizados 
que o compõem, pela sua competência científica e pedagógica, bem como pela sua capacidade 
de relacionamento. É eleito por dois anos.  
          
Ao coordenador de departamento compete: 
 

a)  Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram 
o departamento curricular; 

b)   Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas  de estudo, 
promovendo a adequação dos seus objectivos e conteúdos à situação concreta da 
escola; 

c)   Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao 
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

d)   Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e 
a adopção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

e)   Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia 
da escola; 

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

g)   Apresentar ao conselho executivo um relatório crítico, anual, do trabalho realizado. 
 
 
 
2.2.1.4. Funcionamento 
 
Os departamentos elaboram o seu regimento interno. 



Regulamento Interno 

  18 
 

Os departamentos reúnem-se ordinariamente, em plenário, uma vez por mês e 
extraordinariamente sempre que o coordenador ou um terço dos seus membros o entender. 
Todas as convocatórias de reunião serão feitas com um mínimo de 48 horas de antecedência. 
2.2.2. Conselho de Grupo Disciplinar 
                
O conselho de grupo disciplinar é constituído pelos professores do grupo disciplinar, os quais 
elegem o seu delegado. Quando o grupo disciplinar é coincidente com o departamento, não há 
lugar à existência do delegado, acumulando o coordenador de departamento as funções 
daquele. 
 
 
2.2.2.1. Competências 
 
São competências do conselho de grupo disciplinar a gestão e o acompanhamento dos 
currículos, cabendo-lhe nomeadamente: 
 

a)  Elaborar os estudos e ou pareceres no que se refere a programas, métodos, organização 
curricular e processos e critérios de avaliação de docentes e discentes; 

b)  Propor instrumentos de avaliação adequados às disciplinas respectivas; 
c)   Interagir com os professores em profissionalização, nomeadamente na partilha de 

experiências e recursos de formação; 
d)  Colaborar na inventariação das necessidades em equipamento e material didáctico e 

promover a interdisciplinaridade, assim como o intercâmbio de recursos pedagógicos e 
materiais com outras escolas; 

e)  Planificar as actividades lectivas e não lectivas. 
 
 
2.2.2.2.Funcionamento 
 
O conselho de grupo disciplinar reúne-se ordinariamente uma vez por mês, convocado pelo 
respectivo delegado, com um mínimo de 48 horas de antecedência.  
 
    
2.2.2.3. Delegado de Grupo Disciplinar 

 
O delegado de grupo disciplinar deverá ser um professor profissionalizado, eleito pela sua 
competência científica e pedagógica, bem como pela sua capacidade de relacionamento. 
O seu mandato é de dois anos lectivos. 
 
 
Compete ao delegado de grupo disciplinar: 
 

a) A orientação e coordenação pedagógica dos professores do grupo, tendo como 
objectivo a sua formação contínua; 

b) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoiar os 
professores menos experientes; 

c) Coordenar a planificação das actividades pedagógicas e promover a troca de 
experiências e a cooperação entre os professores do grupo; 

d) Assegurar a participação do grupo na análise crítica da orientação pedagógica; 
Apresentar ao conselho executivo um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
 
 
2.2.3.  Conselho de Directores de Turma 
 
É o órgão que articula e harmoniza as actividades desenvolvidas pelas turmas. 
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2.2.3.1. Composição 
 
A  coordenação  pedagógica de ciclo de ensino compreende dois conselhos  de directores de 
turma, um do ensino básico e outro do ensino secundário, constituídos pelos respectivos 
directores de turma.  
 
2.2.3.2. Competências 
 
A cada conselho de directores de turma compete: 

a)   Eleger o respectivo coordenador entre os seus membros; 
b)   Promover a articulação das actividades das turmas, tendo em conta os objectivos 

contidos no projecto educativo e no projecto curricular da Escola, planos de 
turma/projectos curriculares de turma e no plano anual de actividades, bem como as 
orientações específicas do conselho pedagógico; 

c)   Propor ao conselho pedagógico iniciativas que contribuam para atingir os objectivos 
mencionados na alínea anterior e, muito em particular, a qualidade e o sucesso 
educativos na respectiva unidade de coordenação pedagógica; 

d)   Promover a articulação das áreas curriculares não disciplinares entre turmas; 
e)   Promover a articulação entre os professores coordenadores dos clubes e o conselho de 

turma; 
f)   Promover a articulação entre os professores responsáveis pelos apoios pedagógicos e o 

conselho de turma; 
g)   Apoiar a elaboração dos projectos curriculares das turmas/planos de turma e 

acompanhar e avaliar a respectiva aplicação; 
h)   Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas  recomendações; 
i)   Fazer cumprir as instruções emanadas do conselho executivo e do conselho 

pedagógico; 
j)   Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de conteúdos 

programáticos e objectivos de aprendizagem; 
k)   Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços 

especializados de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adopção de 
medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

l)   Dinamizar e coordenar a realização de projectos interdisciplinares das turmas; 
m) Identificar necessidades de formação no âmbito da direcção de turma; 
n)   Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos directores de turma em 

exercício e de outros docentes da escola para o desempenho dessas funções; 
o)   Propor ao conselho pedagógico a realização de acções de formação no domínio da 

orientação educativa e da coordenação das actividades das turmas. 
 
 
2.2.3.3. Organização e funcionamento 
 
Os conselhos de directores de turma reúnem-se pelo menos uma vez por período escolar. 
As convocatórias de reunião serão feitas com um mínimo de  48 horas de antecedência. 
Os conselhos de directores de turma elaboram o seu regimento interno.  
 
 
2.2.3.4.  Coordenação de Ciclo de Ensino 

 
Os coordenadores de ciclo são eleitos pelos directores de turma respectivos até 15 de Julho do 
ano lectivo em que terminam o mandato. 
O mandato é de dois anos lectivos. 
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Aos coordenadores de ciclo de ensino compete: 
a) Coordenar a acção do respectivo conselho, articulando estratégias e procedimentos; 
b) Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena; 
c)   Trabalhar conjuntamente com vista a uma articulação entre ciclos de ensino; 
d)   Apresentar ao conselho executivo um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.   

 
 
 
2.2.4. Coordenação das Áreas Curriculares Não Disciplinares 
 
O conselho executivo designará anualmente um professor para coordenar a área de projecto e 
um professor para coordenar a área de estudo acompanhado. 
A coordenação da área de formação cívica ficará a cargo do coordenador do 3º ciclo de ensino.  
              
 
2.2.4.1. Competências 
 
Ao coordenador da área curricular não disciplinar compete: 

a) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores da 
mesma área curricular não disciplinar; 

b) Verificar a adequação das actividades a cada ano e ao projecto curricular de Escola; 
c) Coordenar o processo de avaliação dos alunos na área que coordena; 
d) Fornecer aos órgãos de gestão os dados referentes á área que coordena.  

. 
 
 
2.2.5. Conselho de Turma 
 
É o órgão que organiza, acompanha e avalia as actividades da turma, cabendo-lhe o 
acompanhamento, o reajustamento e a avaliação do projecto curricular de turma. 
 
 
2.2.5.1. Composição 
 
É constituído por todos os professores da turma coordenados pelo director de turma, o 
representante dos alunos, um representante dos encarregados de educação, participando, se 
necessário, o professor de apoio educativo ou o professor do ensino especial. 
Sempre que os assuntos a tratar se relacionem com avaliação sumativa, o conselho de turma 
será constituído apenas pelos professores. 
 
2.2.5.2. Competências 
 
Ao conselho de turma compete: 

a)   Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em 
conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b)   Planificar o desenvolvimento das actividades a realizar com os alunos em contexto de 
sala de aula; 

c)   Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos 
alunos, promovendo a articulação com os respectivos serviços especializados de apoio 
educativo, em ordem à sua superação; 

d)   Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 
estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

e)   Adoptar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos 
alunos; 

f)   Conceber e delinear actividades em complemento do currículo proposto; 



Regulamento Interno 

  21 
 

g)   Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma 
digam respeito; 

h)   Participar na elaboração do regulamento de sala de aula; 
i)   Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, 

relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 
j)   Aprovar as propostas de avaliação dos alunos, apresentadas por cada professor e de 

acordo com os critérios estabelecidos em conselho pedagógico; 
k)   Emitir parecer, a ser presente ao conselho pedagógico, sobre a retenção de um aluno 

abrangido pela escolaridade obrigatória que tenha ultrapassado o limite de faltas 
injustificadas. 

 
O conselho de turma disciplinar tem competência, sem prejuízo da sua intervenção para 
advertir e repreender, para aplicar as medidas disciplinares de execução de actividades de  
integração, de transferência de escola, de repreensão registada, de suspensão e de expulsão 
da escola, que dependem sempre de procedimento disciplinar destinado a apurar a 
responsabilidade individual do aluno. 
 
 
2.2.5.3. Funcionamento 
 
Haverá reuniões ordinárias no início do ano lectivo, a meio do 1º e 2º períodos e no final dos 
períodos. 
As reuniões extraordinárias realizar-se-ão sob proposta do director de turma, conselho 
pedagógico, conselho executivo, conselho de directores de turma ou por solicitação de um terço 
dos professores da turma. 
O conselho de turma disciplinar é presidido e convocado pelo presidente do conselho executivo, 
podendo este solicitar a presença de um técnico dos serviços de orientação. Não podem estar 
presentes as pessoas que detenham uma posição de interessados no objecto de apreciação do 
conselho. 
 
 
2.2.5.4.  Director de turma  
 
A designação dos directores de turma terá em conta critérios propostos pelo conselho 
pedagógico. 
O director de turma deve ser escolhido entre os professores profissionalizados que leccionam 
preferencialmente em simultâneo a totalidade da turma. 
Em casos excepcionais e devidamente justificados ao conselho pedagógico, podem ser 
atribuídas duas direcções de turma ao mesmo professor. 

 
Competências 
 
Ao director de turma compete: 

a)   Coordenar o plano de trabalho da turma, sendo particularmente responsável pela 
adopção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 
promoção de um bom ambiente educativo; 

b)   Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os  alunos, pais e 
encarregados de educação; 

c)   Colaborar com os encarregados de educação no sentido de prevenir e resolver os 
problemas comportamentais ou de aprendizagem; 

d)   Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu carácter globalizante e 
integrador; 

e)   Promover o acompanhamento  individualizado  dos  alunos  da turma,  fornecendo e 
recolhendo informações junto dos professores  para uma correcta orientação educativa; 

f)  Convocar o conselho de turma sempre que o considere necessário e reuniões de turma 
sempre que os alunos o solicitem; 
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g)   Colaborar e fornecer aos órgãos de gestão, ao NAE/SPO e SASE  todos os documentos 
pedidos sobre os alunos, dentro dos prazos  solicitados; 

h)   Motivar os alunos para a assiduidade, controlando-a e comunicando aos encarregados 
de educação as faltas injustificadas nos prazos legais; 

i)   Promover a eleição do delegado e subdelegado de turma; 
j)   Promover a eleição do representante dos pais e encarregados de  educação da turma; 
k)   Comunicar ao conselho executivo as ocorrências  passíveis   de   serem qualificadas de 

graves ou muito graves para intervenção disciplinar que julgue ultrapassar as suas 
competências; 

l)   Promover com os alunos o debate necessário sobre o regulamento interno para que os 
mesmos o interiorizem tendo como objectivo o seu cumprimento;  

m) Promover a elaboração do regulamento de sala de aula nas turmas de 3º ciclo e nas 
turmas do ensino secundário caso necessário.  

n)   Elaborar as actas das reuniões com pais e encarregados de educação,  se possível em 
colaboração com o representante dos pais e encarregados de educação da turma; 

o)   Orientar as matrículas dos alunos da respectiva direcção de turma; 
p)   Reunir-se com os encarregados de educação para entrega da ficha  informativa da 

avaliação do seu educando e para prestar informações sobre o rendimento e atitudes do 
aluno;  

q)   Acompanhar o aluno na sequência da aplicação de medida educativa disciplinar 
devendo articular a sua actuação com pais e encarregados de educação e com os 
professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas e por forma 
a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da 
medida adoptada; 

r)    Apresentar ao conselho executivo um relatório crítico, anual, do  trabalho desenvolvido 
 
Caso o director de turma se encontre impedido de exercer funções por um período superior a 
30 dias, é imediatamente designado outro professor da turma, sendo-lhe concedidas as duas 
horas de redução da componente lectiva. 

  
  
 
2.2.6.  Clubes e Projectos de Desenvolvimento Educativo 
 
Tendo em vista um alargamento das actividades educativas ministradas na escola para 
responder quer a necessidades sentidas pelos alunos quer ao propósito de potenciar gostos e 
capacidades de natureza científica, artística, cultural ou outras, serão promovidos projectos de 
desenvolvimento educativo e serão apoiados a criação e funcionamento de estruturas que 
dêem corpo a tais projectos. 
 
Os projectos de desenvolvimento educativo poderão ser prosseguidos: 
 

a)   no âmbito dos clubes; 
b)   através de iniciativas diversas, propostas e/ou apoiadas pelo conselho pedagógico e 

destinadas a promover a qualidade educativa. 
 

A proposta de projectos de desenvolvimento educativo a implementar na escola deve ser da 
responsabilidade de um departamento pluridisciplinar ou de, pelo menos, dois departamentos, 
de forma a garantir a articulação entre diferentes grupos disciplinares e a colaboração entre 
professores de formação científica diferente. 
A entrega de propostas de projectos de desenvolvimento educativo deve obedecer ao 
calendário escolar aprovado pelo conselho pedagógico ou ser feita até finais de Maio do ano 
anterior à proposta de implementação do projecto. 
A proposta deve integrar fichas de inscrição ou documento informativo para ser distribuído aos 
alunos no acto de renovação de matrícula. 
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2.2.6.1. Coordenação 
 
A coordenação dos projectos de desenvolvimento educativo será assegurada por um conselho 
coordenador constituído por elementos das várias estruturas e promovida por um dos seus 
membros designado  pelo conselho executivo e que assegurará a representação desses 
projectos no conselho pedagógico. 
 
 
 
2.2.6.2. Clubes 
 
Dos diversos clubes já criados na Escola serão divulgados no plano anual de actividades os 
que funcionarão nesse ano lectivo, sendo dada a essa decisão a maior publicidade. 
 
2.2.6.2.1.Regulamento Geral dos Clubes 

 
Os clubes  regem-se pelo seguinte regulamento geral: 
 

a)   Os clubes escolares são estruturas autónomas e independentes da organização 
curricular; 

b)   Os clubes devem contribuir para a formação integral dos seus membros no plano 
científico, cultural, pessoal e social, devendo as suas actividades enquadrar-se no 
espírito e nos objectivos do projecto educativo e do projecto curricular da Escola; 

c)   Os clubes são formados por iniciativa dos órgãos de administração e gestão, ou por 
proposta de alunos ou professores aprovada pelos mencionados órgãos; 

d)   Cada clube deverá elaborar um regulamento próprio o qual, depois de ratificado pelos 
órgãos de administração e gestão da escola, será incorporado, como anexo, no 
regulamento interno da Escola; 

e)   Nos clubes poderão participar, como associados ou colaboradores, alunos, professores, 
funcionários, encarregados de educação e elementos de entidades com que a escola 
mantenha parcerias, sem qualquer discriminação e em plano de igualdade no que diz 
respeito a direitos e deveres; 

f)   As actividades dos clubes deverão constar de um projecto de actividades que, em cada 
ano, fará parte do plano anual de actividades da Escola; 

g)   Cada clube deverá realizar e aprovar balanços periódicos da sua actividade, os quais 
serão apreciados pelos órgãos de administração e gestão; 

h)   Os órgãos de administração e gestão dotarão os clubes dos meios logísticos 
indispensáveis para a sua actividade; 

i)  Os clubes terão orçamentos de receitas e despesas, que serão integrados no orçamento 
geral da escola e cuja execução deverá ser controlada por balanços contabilísticos 
próprios;  

j)  Os relatórios de actividades e os balanços contabilísticos serão apresentados ao 
coordenador dos projectos de desenvolvimento educativo,  no meio e no final de cada 
ano lectivo; 

k)   Os professores coordenadores dos clubes, no final de cada período lectivo e 
particularmente no final do ano lectivo, deverão prestar informação aos  directores de 
turma sobre aspectos especialmente positivos e relevantes demonstrados pelos alunos 
que os integram; 

l)   O Desporto Escolar rege-se por regulamentos nacionais. 
 

 
2.2.6.3. Gabinete de Saúde 
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No quadro da parceria com o Centro de Saúde, funciona na Escola o Gabinete de Saúde, cujas 
actividades dependem da disponibilidade dos profissionais daquele Centro. 
No plano anual de actividades fixar-se-ão as acções a desenvolver em cada ano lectivo. 
2.2.6.4. Aulas de substituição 
 
O Despacho 57/SEED/94 orienta a escola no sentido de a mesma proporcionar aos alunos 
aulas de substituição no caso de ausência do professor.  
Estas aulas constituem uma actividade educativa de frequência obrigatória. 
 
Nesse pressuposto, e para proporcionar actividades de acompanhamento de turmas privadas 
de aulas por ausência de professor, a escola rentabilizará os recursos humanos disponíveis e 
resultantes, por exemplo, de:  

a)   Professores do quadro de horário zero; 
b)   Professores do quadro  com horário incompleto; 
c)   Professores noutras situações de disponibilidade. 

 
Compete ao conselho executivo gerir adequadamente a disponibilidade do corpo docente da 
escola, a marcação das horas de substituição no semanário horário dos professores e  mais 
regulamentação necessária. 
 
 
2.2.6.4.1. Funcionamento 
 

1.  A substituição de professores não ocorrerá no  último tempo da turma. 
2.  A substituição de professores realizar-se-á prioritariamente no 3º ciclo. 
3.  As aulas de substituição incidirão, prioritariamente, nos 7º e 8º anos, sempre que não 

seja possível substituir todos os professores em falta. 
4.  Os professores  registarão no livro de ponto da turma a actividade desenvolvida bem 

como as faltas dos alunos. 
5.  No caso de dois professores disponíveis à mesma hora, a substituição ocorrerá em 

regime de alternância. 
6.  No caso de não se verificar a substituição, o professor ocupará a hora no centro de 

recursos. 
 
 
2.2.6.4.2. Actividades Pedagógicas desenvolvidas nas aulas de substituição 
 
Estas actividades devem ser planificadas no sentido de serem interessantes, relevantes e 
contribuírem para a formação integral do aluno. 
O professor poderá 

1.  se previamente tiver conhecimento da aula que vai dar, ocupar os alunos com a utilização 
da sala de vídeo; 

2.  transformar o tempo lectivo num espaço de diálogo ou de outra actividade formativa; 
3.  utilizar materiais do seu grupo disciplinar ou existentes no centro de recursos, 

requisitando-os previamente;  
4.  transformar o tempo lectivo em período de estudo individual.  

 
 
 
2.2.6.5.  Reforço Educativo 
 
Estas aulas serão facultadas, em grupos ou individualmente, aos alunos que se encontrem nas 
seguintes situações: 
 

1.  Não lhes terem sido leccionados no ano lectivo anterior pelo menos dois terços do 
número de aulas curriculares previstas. 
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2.  Não lhes terem sido ministrados conteúdos programáticos reconhecidamente 
significativos. 

3.  Manifestarem carências de aprendizagem da língua portuguesa que se repercutem no 
seu estudo e no das outras disciplinas. 

 
2.2.6.5.1. Funcionamento 
 

1.  As aulas serão obrigatórias para os alunos que delas aceitem beneficiar, pelo que      
perderão esse direito se o número de faltas injustificadas exceder um terço do número 
total de aulas previstas. 

2.  As aulas serão marcadas no semanário horário do professor pelo conselho executivo. 
3.  As aulas deverão ser atribuídas preferencialmente aos docentes dos respectivos alunos. 
4.  O docente do aluno, o delegado de grupo disciplinar ou o conselho de turma definem os 

conteúdos das aulas suplementares e propõem ao conselho executivo o número de 
aulas semanais e total a atribuir em cada situação. 

5.  Os professores responsáveis pelas aulas farão, no final de cada período, uma avaliação 
descritiva do trabalho e progresso dos alunos, a ter em conta na avaliação realizada 
pelo professor curricular. 

6.  O director de turma deve acompanhar o percurso do aluno e informar o encarregado de 
educação e o seu coordenador de ciclo das vantagens destas aulas. 

 
2.2.7    Critérios   para  a  gestão  do  crédito global de horas semanais para o    

           exercício das funções de coordenação das estruturas de orientação e  
           desenvolvimento educativo 
 

O crédito horário atribuído ao exercício de funções de coordenação é da competência do 
conselho executivo, ouvido o conselho pedagógico, e depende do crédito global de horas 
lectivas semanais fixado no despacho nº 10317/99 do Ministério de Educação. 
 
 Anualmente, o conselho executivo, ouvido o conselho pedagógico, procederá à avaliação do 
crédito global de horas lectivas semanais destinado a actividades de articulação curricular, 
coordenação pedagógica e actividades de complemento curricular e de projectos de 
desenvolvimento educativo, e procederá aos devidos reajustamentos. 
 

a) Os coordenadores dos departamentos, os coordenadores de ciclo de ensino e o 
coordenador de clubes e projectos de desenvolvimento educativo devem usufruir de 
igual crédito horário, compatível com as funções que lhes estão cometidas e superior às 
outras reduções atribuídas; 

b) Os delegados de grupo disciplinar devem usufruir de um crédito horário estabelecido em 
função do número de professores que compõem o grupo disciplinar e de acordo com a 
seguinte tabela: 

  Grupo disciplinar até 5 professores 
  Grupo disciplinar de mais de 5 professores. 
c)   Os coordenadores das áreas curriculares não disciplinares usufruem de crédito proposto 

pelo conselho executivo ao conselho pedagógico e nunca superior ao usufruído por um 
grupo disciplinar constituído por 5 professores. 

d) O director de instalações de educação física usufrui de um crédito horário proposto pelo 
conselho executivo ao conselho pedagógico, de acordo com as tarefas dentro e fora da 
Escola, parcerias constituídas e competências a desenvolver nesse ano, que não pode 
ser superior ao crédito de um delegado de um grupo com 5 elementos. 

e) O crédito horário atribuído aos projectos de desenvolvimento educativo terá em conta a 
natureza do projecto e será proposto ao conselho pedagógico pelo conselho executivo. 
O crédito horário a atribuir aos professores responsáveis pelos clubes de desporto 
escolar é definido por normativo legal. 

O crédito horário referenciado nos números anteriores é convertido em redução da componente 
lectiva. 
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2.2.8. Cessação do mandato 
 
 O mandato dos coordenadores das estruturas de orientação educativa pode cessar, a 
todo o tempo, por decisão fundamentada do presidente do conselho executivo, ouvido o 
conselho pedagógico, ou a pedido do interessado no final do ano lectivo. 
 
 
 
2.3. Serviços Especializados de Apoio Educativo 
 
A Escola proporciona aos seus alunos diversos serviços que têm por objectivo apoiar as suas 
aprendizagens, proporcionar condições que atenuem carências educativas e desigualdades de 
partida no acesso à educação e aos materiais educativos, assim como apoiar os alunos nas 
escolhas vocacionais e curriculares que tenham de fazer ao longo do seu percurso escolar. 
São os seguintes os serviços especializados de apoio educativo em funcionamento na escola: 
 
 
2.3.1. Serviços de Psicologia e Orientação 
 
O Serviço de Psicologia e Orientação (genericamente designado por SPO) é uma unidade 
especializada de apoio educativo. 
 
2.3.1.1.Constituição 
 
O SPO é constituído por uma psicóloga / conselheira de orientação. 

 
2.3.1.2. Competências 
 

a)   O apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, docentes e não docentes, 
pais/encarregados de educação, no contexto das actividades educativas; 

b)   O desenvolvimento do sistema de relações interpessoais em articulação com outros 
intervenientes educativos, no interior da escola e entre esta e a comunidade; 

c)   Actividades de orientação escolar e profissional na sua comunidade educativa; 
d)   O encaminhamento de alunos com necessidades especiais de acordo com os 

pais/encarregados de educação e os próprios alunos e em colaboração com os serviços 
competentes para modalidades adequadas de resposta educativa. 
 
 

2.3.1.3. Funcionamento 
 

a)   O horário é elaborado anualmente em função dos horários dos alunos e do 
desenvolvimento das diferentes actividades previstas no projecto educativo de Escola, 
podendo sofrer adaptações ao longo do ano; 

b)   São utentes do SPO todos os elementos da comunidade educativa, sendo os 
atendimentos realizados em função da prioridade de casos e da disponibilidade do SPO; 

c)   Os atendimentos são realizados em instalações próprias do SPO, no pavilhão F da 
escola; 

d)   As actividades a desenvolver são definidas pelo SPO no respectivo plano anual de 
actividades integrado no projecto educativo de Escola; 

e)   No início do ano lectivo procede-se à divulgação das actividades do SPO através de 
modalidades diversas; 

f)   O pedido de atendimento, quando solicitado pelo director de turma / professor, deverá 
ser formalizado através do preenchimento de impresso próprio; 

g)   Quando o objectivo do atendimento é a elaboração de um plano educativo individual, o 
que pressupõe avaliação psicológica, deverá o mesmo ser solicitado, sempre que 
possível, durante o 1º período; 
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h)   O SPO apenas tem condições para emitir um parecer sobre retenção repetida do aluno 
que acompanhou directamente; 

i)   A articulação entre as diversas estruturas é realizada através de reuniões formais e 
contactos informais; 

j)   O SPO articula-se com o Núcleo de Apoio Educativo sempre que as características dos 
alunos ou da situação o exijam. 

 
 
2.3.1.4. Direitos 
 
São direitos do(s) elementos(s) do SPO: 
 

a)   Autonomia técnica, científica e deontológica; 
b)   Integrar equipas com técnicos em número suficiente para assegurar um trabalho com 

qualidade; 
c)   Instalações e condições de trabalho dignas e adequadas à especificidade das tarefas a 

desempenhar; 
d)   Apoio logístico e administrativo necessários à cabal prossecução dos seus objectivos; 
e)   Receber formação contínua sobre novas teorias, procedimentos de diagnóstico, técnicas 

de intervenção e aplicações informáticas; 
f)   Acesso privilegiado à informação escolar e/ou outra pertinente para o SPO, vindo do ME 

ou de outras fontes; 
g)   Eleger um coordenador de equipa; 
h)   Reunir com elementos de outras equipas / escolas para troca de experiências de 

trabalho e enriquecimento pessoal; 
i)   Eleger um coordenar inter-equipas que assegure a articulação com a DREL; 
j)   Convocar alunos, pais/encarregados de educação, ou outros elementos da comunidade 

educativa, sempre que o considere pertinente; 
k)   Usufruir das regras de inclusão no orçamento geral da escola; 
l)   Estar representado no conselho pedagógico da escola.    

 
 
2.3.1.5. Deveres 
 
São deveres do(s) elemento(s) do SPO: 
 

a)   Participar em acções de formação para actualização das competências profissionais; 
b)   Cumprir o horário estipulado pela legislação em vigor; 
c)   Participar em reuniões de coordenação do SPO/Escola; 
d)   Definir um plano de actividade e apresentá-lo para aprovação; 
e)   Respeitar princípios de confidencialidade e privacidade, inerentes à sua 

responsabilidade ética e profissional; 
f)   Colaborar com os órgãos da Escola, e especificamente com directores de turma e 

professores, em situações disciplinares de alunos que o SPO acompanhe, ou em outras 
situações; 

      g)   Colaborar nas diversas actividades da comunidade educativa, sem prejuízo  das suas   
funções. 

 
 
2.3.2. Núcleo de Apoio Educativo 
 
Tendo como pano de fundo a filosofia educativa da integração/inclusão, o Núcleo de Apoio 
Educativo (N.A.E.) tem como objectivo geral da sua intervenção fomentar e contribuir para a 
inclusão bem sucedida de todos os alunos na comunidade escolar, nomeadamente os alunos  
com necessidades educativas especiais. 
 



Regulamento Interno 

  28 
 

2.3.2.1. Constituição 
 
O N.A.E. é constituído por uma professora dos apoios educativos. 
 
 
2.3.2.2. Apoio Pedagógico Acrescido 
 
O apoio pedagógico acrescido será facultado, em pequenos grupos ou individualmente, aos 
alunos que revelem necessidades educativas especiais ao abrigo do D.L. nº 319/91. 
As aulas de apoio pedagógico acrescido, de carácter temporário, serão obrigatórias para os 
alunos que delas aceitem beneficiar, pelo que estes perderão esse direito se o número de faltas 
exceder um terço do número total de aulas previstas, salvo se devidamente justificadas. 
As aulas de apoio pedagógico acrescido deverão ser atribuídas preferencialmente aos docentes 
dos respectivos alunos. 
 
 
 
2.4.  Centro de Recursos/Biblioteca 
 
O Centro de Recursos/Biblioteca é um espaço aberto à comunidade escolar que deve  
funcionar como um elemento dinamizador do gosto pela leitura, informação e autoformação e 
de apoio ao estudo e aprendizagem. 
Trata-se de um espaço de convergência de um conjunto de informação existente na escola e 
fora dela, independentemente do seu suporte escrito, visual, sonoro ou Multimedia e Multimedia 
on-line  e dos meios necessários para a sua consulta.   
 
 
2.4.1. Competências 
  

a)   Criar um espaço físico agradável e funcional de forma a que toda a comunidade escolar 
aceda facilmente à diversa informação; 

b)   Desenvolver nos alunos competências no domínio da selecção, tratamento e produção 
de informação; 

c)   Criar um conjunto de recursos que permitam ajudar os alunos na realização de trabalhos 
individuais e em grupo, bem como o desenvolvimento de hábitos e métodos de trabalho; 

d)   Disponibilizar informação em diversos suportes que permita conjugar aprendizagens 
formais e informais. 

 
 
2.4.2. Funcionamento 

 
O regimento interno do centro de recursos/biblioteca, depois de aprovado pelo conselho 
pedagógico, será dado a conhecer à comunidade escolar e afixado em local visível. 
 
 
2.4.3. Coordenação 
 
As actividades e o modo de funcionamento do centro de recursos são coordenados por um 
professor designado pelo conselho executivo. 
O coordenador do centro de recursos é membro do conselho pedagógico e o seu mandato tem 
a duração de um ano. 
O coordenador deve orientar as actividades de forma a que o centro de recursos seja o pólo 
dinamizador da escola. 
O coordenador do centro de recursos deve promover a sua permanência activa na Rede de 
Bibliotecas Escolares e na Rede Concelhia de Bibliotecas de Loures. 
 

05410
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CAPÍTULO III – OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS 
 
Indispensáveis à concretização do projecto educativo e ao normal funcionamento das 
actividades escolares, existem ainda  na escola as seguintes estruturas e serviços: 
 
 
3.1. Secretaria 
 
A secretaria concentra e assegura os serviços administrativos e financeiros respeitantes a 
alunos, professores e funcionários e executa as decisões dos conselhos executivo e 
administrativo, colaborando para o bom funcionamento da  escola. 
O horário de atendimento é das 9:30 às 11:30  e das 14:15 às 16:30. 
 
 
3.2. Serviços de Acção Social Escolar - SASE 
 
A escola tem em funcionamento um Serviço de Acção Social Escolar, que se destina a apoiar 
alunos oriundos de famílias carenciadas. 
Este serviço funciona na Secretaria e com o mesmo horário. 
 
 
3.3.  Refeitório 
 
O refeitório é administrado por uma empresa privada contratada pelo Ministério da Educação, 
embora a escola assegure a sua orientação e supervisão como garantia suplementar de uma 
alimentação saudável. O refeitório serve almoços a todos os alunos, professores e funcionários 
que o desejem. 

Os almoços serão fornecidos mediante a apresentação da senha adquirida no dia anterior, ao 
preço normal, e acrescido de uma taxa adicional quando adquirida no próprio dia até às 10H30.  

Devem respeitar-se as eventuais filas de espera e contribuir, em todas as situações,  para um 
ambiente agradável e civilizado. 

O horário de funcionamento do refeitório para os utentes será decidido anualmente pelo 
conselho executivo de acordo com o horário dos alunos. 
 
 
3.4.  Bar 
 

No bar são servidos produtos alimentares ligeiros a todos os alunos, professores e funcionários 
que o desejem. 

O pagamento dos artigos consumidos será feito mediante a apresentação de senhas 
previamente compradas no local a isso destinado. 

Deve respeitar-se a ordem de chegada, evitando-se atitudes perturbadoras. 

O horário de atendimento é decidido anualmente pelo conselho executivo  de acordo com o 
horário dos alunos.  

 

3.5. Papelaria 

   
Os serviços da papelaria estão à disposição de toda a comunidade escolar e destinam-se a 
assegurar a aquisição dos impressos oficiais e em uso na escola e materiais escolares 
necessários ao desempenho de actividades pela comunidade escolar. 
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Estes serviços devem também fornecer, mediante pagamento, as senhas para uso no bar e no 
refeitório. 
O horário de atendimento é decidido anualmente pelo conselho executivo   
 
 
 
 
3.6. Reprografia 
 
A reprografia, a funcionar no pavilhão A, garante um serviço de fotocópias para materiais 
didácticos e de avaliação pedidos pelos professores e destinados aos alunos, o qual deve ser 
solicitado com 48 horas de antecedência. 
O horário de funcionamento da reprografia será determinado pelo conselho executivo no início 
do ano lectivo. 
Os serviços particulares prestados na reprografia são pagos de acordo com uma tabela de 
preços, afixada em local visível. 
Poderá haver serviço de fotocópias noutros espaços mediante o uso de cartão.  
 
 
 
3.7. Gabinete de Primeiros Socorros 

 
O gabinete de primeiros socorros tem algum material disponível para cuidados primários de 
natureza curativa e aí é feito o encaminhamento dos alunos para os serviços médicos 
competentes. 

O gabinete de primeiros socorros funciona no pavilhão A e está aberto durante todo o tempo de 
funcionamento da Escola. 

 

 

3.8.Portaria 

 

O acesso ao recinto escolar é controlado pela portaria a fim de se garantir a segurança pessoal 
e material da comunidade educativa. 

O funcionário da portaria, no uso das suas competências, deve exigir a identificação a todos 
aqueles que não sejam reconhecidos como pertencentes à instituição, a quem fornecerá um 
cartão de visitante. Deve ainda orientar o visitante, encaminhando-o para os serviços a 
contactar. O mesmo funcionário poderá exigir aos alunos, quando necessário, o cartão da 
escola. 

Os ciclomotores só podem ficar no espaço a eles reservado, estando expressamente proibida a 
sua circulação pelo recinto escolar.  
 
 
 
3.9.  Salas de convívio e actividades lúdicas 
 
Em salas de convívio especialmente reservadas para esse efeito, a escola proporciona aos 
alunos a prática de actividades lúdicas e jogos diversos. 

Os regulamentos específicos destas actividades estão afixados nos locais respectivos. 
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CAPÍTULO IV - DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
 
4.1. Alunos 
 
4.1.1. Direitos  
 
O aluno tem direito a: 
 

a)   Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade, em condições de efectiva igualdade 
de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem 
sucedidas; 

b)   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 e da sua capacidade de auto-aprendizagem e de crítica consciente 
sobre os valores, o conhecimento e a estética; 

c)   Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido, tendo o direito de constar do 
quadro de excelência da Escola; 

d)   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, tendo o direito de constar do quadro de valor da Escola; 

e)   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 cultural da comunidade. Deve ter as 
avaliações sumativas distribuídas de forma equilibrada ao longo dos períodos e não ser 
sujeito a mais do que um teste escrito por dia; 

f)   Beneficiar, no âmbito dos serviços de acção social escolar, de apoios concretos que lhe 
permitam superar ou compensar as carências de tipo socio-familiar, económico ou 
cultural que dificultem o acesso à escola ou o processo de aprendizagem; 

g)   Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou 
às suas aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros 
serviços especializados de apoio educativo; 

h)   Ser tratado com respeito, correcção e lealdade por qualquer elemento da comunidade 
escolar;  

i)   Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e 
moral; 

j)   Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 
ocorridos ou manifestados no decorrer das actividades escolares; 

k)   Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações, de natureza pessoal ou 
familiar, constantes do seu processo individual, a que poderá ter acesso na presença do 
director de turma; 

l)   Participar, através dos seus representantes, na assembleia de escola e no conselho 
pedagógico, na criação e execução do projecto educativo, bem como na elaboração do 
regulamento interno e acompanhar o respectivo desenvolvimento e concretização; 

m) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de 
representação no âmbito da escola, bem como ser eleito nos termos da lei e deste 
regulamento interno; 

n)   Apresentar críticas e  sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
professores, directores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em 
todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse; 

o)   Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação de 
tempos livres, nomeadamente através da associação de estudantes, cujo processo 
eleitoral deverão dinamizar anualmente; 

p)   Conhecer o regulamento interno e ser informado sobre todos os assuntos que 
justificadamente sejam do seu interesse, em termos adequados à sua idade e ano 
frequentado; 
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q)   Consultar o livro de registo diário da turma apenas na presença de um professor; 
r)   Conhecer o modo de organização de cursos e plano de estudos, através de informações 

adequadas prestadas pela secretaria, director de turma e serviços de psicologia e 
orientação; 

s)   Ter conhecimento dos programas e objectivos essenciais de cada disciplina ou área 
disciplinar, bem como ser informado claramente, por cada professor, dos processos e 
critérios de avaliação, com direito a participar activamente através da auto-avaliação; 

t)   Receber dos órgãos, serviços e pessoas competentes toda a informação sobre  
matrícula, abono de família e apoios socio-educativos, normas 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; 

u)   Participar nas demais iniciativas da escola e nas que são propostas por entidades 
exteriores a esta, sendo devidamente informado, através dos seus representantes, dos 
directores de turma ou de afixação na sala de alunos. 

v)   Participar na elaboração do regulamento interno. 
 

4.1.1.1. Direito à representação 
 
Independentemente do direito a constituírem-se em associação de estudantes, 

 
a)   Os alunos têm direito a participar na vida da escola nos termos fixados na lei. Têm 

representantes na assembleia de escola e no conselho pedagógico e participam na 
eleição do conselho executivo; 

b)   Os alunos eleitos para a assembleia de escola e para o conselho pedagógico deverão 
promover reuniões periódicas com os outros alunos, nomeadamente com os delegados 
das turmas; 

c)   Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos, sem prejuízo das actividades 
lectivas; 

d)   Os alunos são ainda representados pela assembleia de delegados. 
 
 
4.1.1.2. Órgãos de representação dos alunos. 

 
4.1.1.2.1. Assembleia de Turma 
 
Os alunos do 3º ciclo e do ensino secundário participam em reuniões de turma sem prejuízo das 
actividades lectivas. 
As reuniões são convocadas pelo delegado ou subdelegado de turma ou, por solicitação 
destes, pelo director de turma. 
As reuniões devem realizar-se pelo menos uma vez por período, antecedendo a reunião de 
conselho de turma em que participarão os delegados. 
As reuniões visam debater questões ligadas ao funcionamento da turma, do ciclo ou do ano / 
curso bem como criar a oportunidade de serem apresentadas críticas e sugestões. 
O director de turma pode solicitar a presença do representante dos encarregados de educação, 
por iniciativa dos alunos. 
 
 
4.1.1.2.2. Delegado e Subdelegado de turma 
 
O delegado e o subdelegado de turma são eleitos em assembleia de turma, no início do ano 
lectivo. 
 Os delegados de turma do ensino secundário constituem o colégio eleitoral que participa na 
eleição do Conselho Executivo. 
 
O delegado e subdelegado de turma deverão ter um perfil que obedeça às seguintes 
características: 
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• Sentido de responsabilidade, 
• Sentido crítico; 
• Autonomia; 
• Capacidade de ouvir os outros; 
• Capacidade de comunicar as suas opiniões e as dos colegas; 
• Bom relacionamento com colegas e outros elementos da comunidade escolar. 

 
Ao delegado de turma compete: 
 

a)   Representar a turma nos conselhos de turma, excepto naqueles em que se trate de 
avaliação, e nas reuniões do director de turma com os encarregados de educação, se 
estes assim o entenderem; 

b)   Informar o director de turma sobre a opinião dos colegas relativas a assuntos relevantes 
para a turma; 

c)   Coadjuvar o director de turma na elaboração do regulamento de sala de aula; 
d)   Apresentar as posições defendidas maioritariamente pela turma, mesmo que elas não 

coincidam com as suas próprias opiniões; 
e)   Colaborar com o director de turma na análise e resolução de situações problemáticas 

verificadas na turma; 
f)   Transmitir informações à turma; 
g)   Colaborar com os professores da turma na realização de tarefas que promovam o bom 

funcionamento das aulas; 
h)   Contribuir para a ordem e limpeza da sala de aula; 
i)   Ajudar e aconselhar os colegas, sempre que estes o solicitem; 
j)   Participar na assembleia de delegados. 

 
Ao subdelegado de turma compete: 
 

a)   Colaborar com o delegado no cumprimento das tarefas decorrentes do cargo; 
b)   Substituir o delegado  no caso de impossibilidade deste; 
c)   Participar na assembleia de delegados. 

 
     Os alunos têm o direito de destituir, em assembleia de turma, o delegado e o 

subdelegado quando haja motivos justificados e a maioria da turma assim o entenda. 
 

4.1.1.2.3. Assembleia de Delegados de Turma 
 
A assembleia de delegados e subdelegados de turma do 3º ciclo e do ensino secundário reúne-
-se ordinariamente uma vez por período e extraordinariamente sempre que metade dos 
delegados o solicitem. 
A assembleia de delegados de turma é convocada por um elemento do conselho executivo e 
presidida por um aluno do secundário, coadjuvado por um aluno do 3º ciclo, eleitos na primeira 
reunião ordinária. 
 
Competências: 

a)   Participar no processo de elaboração / reformulação do projecto educativo  e do 
regulamento interno, dando parecer nas questões que dizem respeito aos alunos; 

b)   Propor iniciativas recreativas, culturais, desportivas ou quaisquer outras que contribuam 
para a formação dos alunos; 

c)   Propor medidas que promovam o bom ambiente, o respeito e a disciplina na escola; 
d)   Colaborar com todos os órgãos da escola no sentido da resolução de problemas. 

 
           À Assembleia de delegados e subdelegados das turmas do secundário cabe a escolha 
anual dos seus representantes no conselho pedagógico. 
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4.1.2. Deveres  
 

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

a)   Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 
b)   Respeitar activamente o direito à educação dos outros alunos; 
c)   Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito 

do trabalho escolar, nomeadamente trazendo para a aula todo o material necessário; 
d)   Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino 

aprendizagem; 
e)   Cumprir o calendário das avaliações sumativas fixado com os professores. A falta a 

testes, quando não resultante de motivos de força maior explicados ao professor, 
corresponde a uma recusa de avaliação; 

f)   Tratar com respeito,  correcção e lealdade qualquer membro da comunidade educativa; 
g)   Não utilizar o telemóvel durante as aulas, mantendo-o desligado; 
h)   Respeitar normas e comportamentos sociais, em todas as formas de exteriorização ou 

manifestação, nomeadamente quando se trate de manifestações de carácter mais 
íntimo; neste último caso, deve ter-se em conta o respeito pela diferença de idades e 
sensibilidades dos vários alunos, bem como de professores e restantes funcionários; 

i)   Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 
j)   Em caso de atraso do professor, esperar à porta do pavilhão indicação do funcionário 

sobre o procedimento a tomar;  
k)   Não permanecer junto das salas de aula em funcionamento, respeitar a ordem de 

chegada, formando filas no acesso a qualquer serviço e não entrar sem autorização nas 
salas reservadas a professores e funcionários; 

l)   Não permanecer na sala de aula durante o intervalo, excepto com autorização expressa 
do professor e com merecimento comprovado dos alunos da turma  e sua 
responsabilização; 

m) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola 
de todos os alunos; 

n)   Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como 
nas demais actividades organizativas que requeiram a participação dos alunos, tendo 
em conta que está sujeito ao regulamento e à autorização do encarregado de educação 
quando estas actividades se realizam fora da escola; 

o)   Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa; 
p)   Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos; 
q)   Contribuir para a preservação, conservação e asseio das instalações, material didáctico, 

mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correcto dos mesmos, informando 
de imediato o professor ou o auxiliar de acção educativa quando detectar alguma 
anomalia; 

r)   Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa e 
entregar ao auxiliar responsável pelo pavilhão todos os objectos que encontrar 
abandonados; 

s)   Reparar os danos causados; 
t)   Permanecer na escola durante o seu horário, salvo em casos pontuais devidamente 

autorizados pelo encarregado de educação ou pelo conselho executivo; 
u)  Trazer sempre consigo a caderneta escolar e o cartão e facultá-los aos professores e 

funcionários quando tal lhes for solicitado; 
v)   Comparecer junto do director de turma ou do conselho executivo quando tal lhe for 

ordenado; 
w) Participar na eleição dos seus representantes e dar-lhes toda a colaboração; 
x)   Conhecer as normas de funcionamento de todos os serviços da escola e o regulamento 

da escola e cumpri-los integralmente; 
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y)   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; 

z)   Não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de, 
objectivamente, causarem danos físicos a si ou aos outros. 

aa)  Não praticar qualquer acto ilícito. 
 
 
4.1.3.Valorização de Comportamentos Meritórios 
 
De acordo com o Estatuto do aluno do ensino não superior ficam definidas as seguintes linhas 
orientadoras: 
 
Os alunos têm direito a: 

a)  ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar; 

b)  ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias em favor da comunidade em que 
está inserido ou da sociedade em geral, praticados na escola ou fora dela; 

c)   ver registadas no seu processo individual as informações relativas a comportamentos 
meritórios. 

 
São competentes para valorizar comportamentos meritórios dos alunos os membros do 
conselho executivo, da assembleia de escola, do conselho pedagógico e o conselho  de turma.  
Todos os membros da comunidade escolar devem incentivar os alunos a comportamentos que 
possam ser valorizados. 
O regulamento dos quadros de valor e excelência está em anexo. 
 
4.1.4. Regime de Faltas 

 
Sem prejuízo do estipulado nos normativos legais, os alunos deverão ter em conta o seguinte: 
 
Haverá lugar a marcação de falta no livro de ponto quando: 
 

a)   O aluno não comparecer a uma aula ou a outra actividade escolar de frequência 
obrigatória. Cada tempo lectivo de 45 minutos corresponde a uma falta; 

b)   O atraso for tão grande que determine a ausência a uma parte  significativa da aula, 
desde que o aluno seja repetidamente pouco pontual e tal atitude já haja sido 
comunicada ao encarregado de educação; 

c)   O aluno não se fizer acompanhar do material indispensável à realização das actividades 
lectivas, sem apresentar justificação aceitável. No 3º ciclo a falta será registada na 
caderneta do aluno com indicação do material em falta  que impediu o trabalho. No 
ensino secundário o próprio aluno escreve no caderno a informação ao encarregado de 
educação, indicando o material em falta. O professor, no prazo de dois dias, deve 
participar ao director de turma os motivos que levaram à marcação da falta. O director 
de turma deve convocar o encarregado de educação para estabelecerem estratégias 
com vista à solução do problema da falta de matérias necessário para que a 
aprendizagem do aluno se processe. 

d)   For dada ordem de saída da sala de aula na sequência de medida cautelar ou         
disciplinar. Neste caso, a falta não pode ser justificada e implica que haja uma 
participação escrita ao director de turma. 

 
4.1.4.1. Justificação de faltas 
 
As faltas dos alunos terão de ser justificadas por escrito ao director de turma pelos 
encarregados de educação ou pelo aluno, quando maior. 
Quando previsíveis, as faltas devem ser justificadas previamente. Nos restantes casos, até ao 
5º dia subsequente às mesmas. 
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A justificação deverá indicar os motivos da falta, podendo o director de turma solicitar 
comprovativos adicionais. 
Quando o motivo invocado for doença que provoque um impedimento superior a cinco dias 
úteis, terá de ser apresentada declaração médica. 
 
 
4.1.4.2. Faltas injustificadas e seus efeitos 
 
Quando não tiver sido apresentada justificação para as faltas, quando esta tiver sido 
apresentada fora de prazo ou não tiver sido aceite pelo director de turma e ainda quando a falta 
for resultante de ordem de saída da sala de aula, as faltas são consideradas injustificadas. 
Ultrapassado o limite de faltas injustificadas (o triplo do número de tempos lectivos semanais, 
por disciplina), verificado o cumprimento das disposições legais e depois de comunicação e 
convocatória ao encarregado de educação ou ao aluno, sendo maior, as faltas injustificadas 
determinam a retenção do aluno do 3º ciclo, excepto decisão em contrário do conselho 
pedagógico, ouvido o conselho de turma. Para o aluno do ensino secundário, a proposta de 
exclusão do conselho de turma será presente ao presidente do conselho executivo para decisão 
final. 
 
 
 
4.1.5. Regime disciplinar 
 
As medidas disciplinares visam, numa perspectiva pedagógica e preventiva, a preservação da 
autoridade dos professores e demais funcionários, o normal prosseguimento das actividades da 
escola, a correcção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, 
podendo também prosseguir finalidades sancionatórias. 
Não podem por qualquer forma ofender a dignidade física, psíquica e moral do aluno nem 
assumir natureza pecuniária, não se entendendo aqui a reparação do dano. 
Haverá sempre comunicação, registo e procedimentos de averiguação quando houver 
comportamentos passíveis de aplicação de medidas disciplinares. 
Depende de procedimento disciplinar, nos termos do definido pela lei 30/2002, a aplicação de 
medidas disciplinares de execução de actividades de integração na escola, transferência, 
suspensão de 6 a 10 dias úteis e expulsão da escola. 
 
 
4.1.5.1. Medidas disciplinares preventivas e de integração 
 
São medidas disciplinares preventivas e de integração:  
 
-  advertência 
-  ordem de saída da sala de aula 
- actividades de integração na Escola (que podem ser cumulativas com medidas sancionatórias 
e serão executadas fora do horário lectivo): 

        - limpeza de salas de aula 
   - reparação de material 
   - tarefas de jardinagem 
   - apoio a serviços administrativos 
   - tarefas na biblioteca 

- realização de trabalhos individuais no centro de recursos sobre temas   que 
visem a formação integral do aluno e que serão avaliados pelo conselho de turma 

- transferência de Escola. 
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4.1.5.1.1. Ordem de saída da sala de aula 
 
A ordem de saída da sala de aula  é uma medida cautelar ou disciplinar a utilizar pelo professor 
para prevenir que o comportamento de um aluno impeça o prosseguimento do processo de 
aprendizagem dos restantes alunos. Obriga à marcação de falta e a uma participação disciplinar 
escrita em impresso próprio da escola. O aluno  terá de se apresentar no centro de recursos, 
que determinará a sua ocupação numa das seguintes tarefas: 

  - execução de  trabalhos da matéria referente à aula a  que o aluno assistia;                                          
  - execução de trabalhos relacionados com outras disciplinas; 

     - arrumação de  livros e outros materiais no centro de recursos. 
 

O aluno deve, ainda, elaborar um relatório do seu comportamento na sala de aula motivador da 
ordem de saída da mesma. 
 
A marcação de três faltas ao mesmo aluno, ou de seis faltas a alunos da mesma turma, por 
motivo de ordem de saída da sala de aula, obriga à marcação de um conselho de turma 
extraordinário, para análise do comportamento dos alunos e o estudo de medidas disciplinares 
a aplicar eventualmente. 
    
4.1.5.2. Medidas disciplinares sancionatórias 
 
São medidas disciplinares sancionatórias: 
- repreensão 
- repreensão registada 
- suspensão da escola até cinco dias úteis 
- suspensão da escola de 6 a 10 dias úteis 
- expulsão da escola. 
 
 
 
4.1.6. Avaliação 
 
A avaliação deve corresponder à letra e ao espírito da legislação em vigor e pautar-se por 
critérios claramente definidos e do conhecimento da comunidade escolar, em particular dos 
alunos, professores e encarregados de educação, no início do ano lectivo. 
 
Tanto no ensino básico como no secundário, a avaliação deve traduzir práticas de ensino-
aprendizagem em que é assumida em todas as suas dimensões – diagnóstica, reguladora, 
aferidora, classificativa e, sempre, formativa. 
 Para se conseguir chegar a uma avaliação sumativa o mais justa e rigorosa possível há 
que privilegiar a transparência, a cooperação e a corresponsabilização, desenvolvendo-se 
práticas de auto, hetero e co-avaliação. 
A avaliação sumativa terá sempre em conta dados de outras dimensões avaliativas, numa 
perspectiva holística e integradora, visando todo o desenvolvimento do aluno, as suas 
competências, capacidades, conhecimentos, atitudes e valores e tendo em conta, entre outros, 
aspectos como: 
 - respeito por toda a comunidade 
 - responsabilidade e autonomia, iniciativa e criatividade 
 - aquisição de conhecimentos essenciais e/ou de desenvolvimento 
 - interesse e empenho nas actividades propostas 
 - participação organizada na aula 
 - hábitos de trabalho e persistência 
 - trabalhos de casa 
 - trabalhos individuais e em grupo 
 - fichas e testes 
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 - capacidade de comunicação verbal e não verbal (oral, escrita, plástica, motora, 
sensorial) 
 - domínio da língua materna, com enfoque particular na transversalidade do Português. 
 
Independentemente da disciplina, será feita a correcção a nível da expressão escrita. 
A avaliação sumativa – sempre da responsabilidade do conselho de turma – terá em conta todo 
o trabalho do ano, nomeadamente na avaliação final do 3º período. 
 
 
4.1.6.1. Avaliação no  Ensino Básico 
 
É importante não esquecer os regimes de classe e ciclo em que se organiza e desenvolve o 
ensino básico em que as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares contribuem para 
uma formação integral, numa perspectiva temporal de três anos (com respeito por ritmos 
individuais diversificados). 
Os alunos do 7º ano realizam provas diagnósticas iniciais em Português, Inglês e Matemática. 
Os alunos que são transferidos para a Escola no 8º e 9º ano realizam testes diagnósticos 
iniciais em todas as disciplinas. 
Por decisão do conselho pedagógico, o portfolio dos alunos do ensino básico, a incluir no 
processo individual do aluno, incluirá um trabalho por disciplina e por período, escolhido em 
negociação com o aluno e passível de substituição na mesma base. 
Para cada teste, o professor deve referir os conteúdos e competências a avaliar, sendo o 
resultado expresso quantitativamente em percentagem. Deve ainda informar sobre as 
aprendizagens não conseguidas.  
A classificação resultante do conselho de turma de avaliação exprime-se na escala de 1 a 5, 
acompanhada de uma síntese descritiva.  
 
 
4.1.6.1.1. Condições de transição definidas pela Escola 
 
O conselho pedagógico definirá as condições de transição nos anos não terminais, que serão 
revistas anualmente e que constam do plano curricular de escola. 
  
 
4.1.6.2. Avaliação no Ensino Secundário 
 
No 10º Ano, e tendo em conta a diversidade de percursos, os alunos realizarão provas 
diagnósticas nas componentes de formação geral e específica ou área disciplinar, abrangendo 
aquisição de conhecimentos e competências previstos para a saída do 3º ciclo. 
A classificação exprime-se na escala de 0 a 20 valores. O resultado dos testes é expresso 
quantitativamente. 
O regime de transição é misto. Para completarem o ensino secundário, os alunos terão de ter 
aprovação em todas as disciplinas, estando nalgumas delas sujeitos a provas de validação 
externa. 
 
 
4.2. Pessoal Docente 
 
O pessoal docente, enquanto principal responsável pela condução do processo de ensino e 
aprendizagem, desempenha um papel singular nos processos do domínio pedagógico da 
escola, nomeadamente, na construção dos instrumentos de autonomia, no desenvolvimento 
das actividades curriculares, na organização e funcionamento do conselho pedagógico, das 
estruturas de orientação educativa e dos serviços especializados de apoio educativo. 
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4.2.1. Direitos 
  

a)   À integração num clima de trabalho propício à sua realização profissional e pessoal; 

b)   À intervenção na elaboração do projecto educativo, do projecto curricular da Escola e na 
definição do plano anual de actividades, quer pela discussão dos problemas, quer pela 
participação nas estruturas de gestão; 

c)   A conhecer o regulamento Interno da escola; 

d)   Ao apoio na sua formação profissional, científica e pedagógica e a ver aproveitadas pela 
Escola as competências adquiridas; 

e)   Ao respeito e boa educação de todos os elementos que integram a comunidade escolar; 

f)   A dispor de material suficiente e em condições de funcionamento e de instalações 
adequadas  ao desempenho da sua função lectiva; 

g)   A dispor de um crédito de um número determinado de fotocópias para material didáctico 
de apoio aos alunos; 

h)   À existência e utilização de espaços para desempenho de actividades não lectivas; 

i)   A boas condições de funcionamento das actividades lectivas, nomeadamente: 

• Pessoal auxiliar disponível para fornecer apoio quando solicitado; 

• Silêncio no interior dos pavilhões e espaços circundantes, durante o funcionamento 
das aulas; 

• Colaboração e apoio dos colegas e órgãos de gestão da escola; 

j)   A reunir de acordo com a lei geral, para discussão de toda a problemática que diga 
respeito à sua actividade educativa, profissional ou sindical; 

k)   A tomar conhecimento das convocatórias para reuniões, ordens de serviço e 
comunicações internas; 

l)   À informação interna actualizada, nomeadamente sobre: 

• Projectos, propostas, deliberações dos órgãos de gestão, a divulgar em reuniões 
gerais, plenários de departamento, reuniões de grupo ou outras afixadas em lugar 
próprio; 

• Legislação que diga respeito ao ensino ou acção profissional em geral (circulares, 
despachos, ofícios/circulares) disponibilizada oralmente ou em dossiers temáticos. 

m)  A que lhe seja fornecido mensalmente um extracto do respectivo vencimento e lhe seja 
dado a conhecer o mapa das faltas que será afixado na sala de professores; 

n)   A conhecer a distribuição de tarefas de todos os membros da comunidade educativa; 

o)   A ser ordenado, dentro do seu grupo disciplinar, tendo em conta a legislação de 
concurso;  

p)   A dar parecer, dentro do grupo disciplinar, sobre a distribuição de serviço lectivo ou 
equiparado a lectivo; 

q)   A ser consultado antes de ser nomeado para qualquer cargo ou tarefa específica e 
ouvido nas suas razões;  

r)   A verificar anualmente as notações no seu registo biográfico; 

s)   A defender-se perante queixas de cujo teor deve ser informado por escrito. 
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4.2.2.Deveres 
 
Os professores devem participar na elaboração do projecto educativo, do projecto curricular de 
Escola, do plano anual de actividades, conhecê-los e envolver-se na sua aplicação 
Devem cumprir o regulamento interno e zelar pelo seu cumprimento. 
 
Tendo em conta os deveres profissionais  dos professores consignados no artigo 10º do 
Estatuto da Carreira Docente, que a seguir se discriminam, deverão ser adoptados os seguintes 
comportamentos: 
 
4.2.2.1. Contribuir para a formação e realização integral dos alunos 
 

a)   Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos; 
b)   Alargar a sua actuação a todo o espaço escolar não o restringindo à sala de aula; 
c)   Definir nas primeiras aulas de cada ano o conjunto de regras a observar na sala de aula, 

de acordo com o estabelecido quer no presente regulamento, quer no conselho de 
turma, e ser exigente no seu cumprimento; 

d)   Ajustar em conjunto com os alunos os critérios de avaliação previamente estabelecidos 
que possam servir como norma para o trabalho a desenvolver durante o ano lectivo e 
utilizar a nomenclatura de classificações dos instrumentos de avaliação aprovada em 
conselho pedagógico; 

e)   Informar os alunos de todos os elementos disponíveis à sua avaliação; promover a auto, 
hetero e co-avaliação sempre antes do final de cada período e através de debates orais 
e participados por todos os presentes; 

f)   Proporcionar, na sala de aula, um ambiente adequado ao desenvolvimento de um 
trabalho produtivo, cumprindo e fazendo cumprir o regulamento de sala de aula e  
aplicando as normas estabelecidas aos alunos que exibam comportamento impeditivo 
ou perturbador; 

g)   Consciencializar os alunos da necessidade de preservação dos espaços escolares em 
geral e em particular na sala de aula; 

h)   Verificar o estado da sala no princípio e no fim da aula, comunicando ao funcionário 
auxiliar respectivo qualquer anomalia; 

i)   Não utilizar o telemóvel durante as aulas; 
j)   Comunicar por escrito ao director de turma quando mandar sair um aluno da sala, 

quando verificar qualquer ocorrência que considere importante ou quando aplicar 
qualquer medida disciplinar; 

k)   Sempre que realizar testes sumativos, entregar a informação escrita das respectivas 
classificações ao director de turma e informá-lo também sobre o comportamento dos 
alunos; 

l)   Verificar a assiduidade dos alunos, marcando as faltas e comunicando ao director de 
turma situações anómalas detectadas; 

m) Cumprir o horário de  entrada e saída da aula, sendo o primeiro a entrar e o último a 
sair, não permitindo, salvo casos de força maior, a saída dos alunos antes de a aula 
terminar; 

n)   Não alterar o seu horário nem o dos alunos sem prévio acordo dos mesmos e 
autorização do conselho executivo;  

o)   Incutir nos alunos o sentido da responsabilidade e atitudes de respeito pelo ser humano, 
pela natureza e pelo património. 

 
  
4.2.2.2. Participar na organização das actividades educativas e assegurar a sua realização 
 

a)   Empenhar-se nas actividades do seu grupo disciplinar e respeitar as decisões tomadas; 
b)   Propor estratégias de leccionação, participando na construção de materiais didácticos e 

de avaliação; 
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c)   Propor metodologias de organização escolar, particularmente quanto à formação de 
turmas, elaboração de horários e funcionamento de diversos serviços; 

d)   Executar as tarefas que lhe forem destinadas pelos órgãos de gestão, dentro das suas 
competências legais. 

 
 
4.2.2.3. Gerir o processo de ensino aprendizagem  

 
a)   Participar activamente na elaboração do projecto curricular das turmas que lecciona, na 

sua aplicação, ajustamentos e avaliação; 
b)   Programar as matérias em grupo definindo estratégias /actividades variadas  que 

despertem e incentivem a participação do aluno; 
c)   Estabelecer, em grupo, critérios de avaliação e confrontá-los com os estabelecidos por 

outros grupos disciplinares; 
d)   Ser receptivo às críticas e sugestões dos alunos quanto aos métodos e estratégias 

utilizadas na actividade lectiva; 
e)   Estabelecer, de acordo com os alunos, o calendário da aplicação dos testes, evitando a 

realização de mais de um teste no mesmo dia e a sua marcação na última semana de 
cada período, na semana anterior ao Carnaval e na semana de actividades da escola; 

f)   Ter sempre em conta relativamente aos testes de avaliação sumativa que: 
 

• Nunca se deverá proceder à realização de um teste de avaliação sem que tenha sido 
feita a entrega do anterior; 

• A entrega dos testes de avaliação, ou qualquer outro tipo de trabalho, deverá fazer-
se no mais curto intervalo de tempo; em caso algum deverá a entrega dos testes 
transitar para o período seguinte; 

• A entrega dos testes deverá ser feita pelo professor durante a aula da respectiva 
disciplina;  

g)   Organizar visitas de estudo, preparando-as criteriosamente, definindo os seus objectivos 
e concretizando-as de modo a que possam contribuir para um enriquecimento cultural e 
humano. 

 
 
4.2.2.4. Desenvolver e partilhar os 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 ensino 
 

a)   Rentabilizar os recursos existentes na escola, procurando informar-se acerca da 
utilização dos mesmos; 

b)   Organizar no dossier de grupo os instrumentos de avaliação que utiliza; 
c)   Requisitar com antecedência mínima de 48 horas, os recursos audiovisuais, tendo em 

conta as necessidades de outros professores; 
d)   Informar os funcionários, em tempo útil, da necessidade de alteração da sala de aula. 

 
 
4.2.2.5. Co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e 
equipamentos e propor medidas de melhoramento e renovação 
 

a) Participar a quem de direito as anomalias que constate, quer no uso, quer na conservação 
do equipamento; 

b) Solicitar a aquisição e renovação do equipamento indispensável. 
 
 
4.2.2.6. Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na detecção da 
existência de casos de jovens com necessidades educativas especiais ou carências de outro 
tipo 
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a) Comunicar ao director de turma a sua preocupação com os alunos individualmente 
considerados; 
a)   Preencher e entregar, dentro do prazo estipulado, documentos e informações solicitadas 

pelos órgãos de gestão e pelo SPO/NAE; 
b)   Estar atento a possíveis dificuldades materiais dos alunos.  
 
 
 

4.3. Pessoal Não Docente 
 
 
4.3.1. Direitos 
 

a)   À integração num clima de trabalho propício à sua realização profissional e pessoal; 

 

b)   À intervenção na elaboração do projecto educativo e participação na assembleia de 
Escola e conselho pedagógico através de  representantes democraticamente eleitos; 

c)   A ser informado com clareza de todas as funções que lhe são atribuídas e a receber o 
apoio e a formação necessários para as desempenhar; 

d)   A usufruir de todo o material e instalações necessários ao desempenho das suas 
funções; 

e)   Ao respeito e boa educação de todos os elementos que integram a comunidade escolar; 

f)   A ser integrado no tipo de trabalho mais de acordo com as suas aptidões e interesses 
tendo em conta as necessidades da escola; 

g)   A um horário estabelecido de acordo com a lei e os interesses da comunidade escolar 
que tenha em conta, na medida do possível, os condicionalismos pessoais; 

h)   A reunir-se, de acordo com a lei geral, para discutir problemas que lhe digam respeito, 
nomeadamente distribuição de serviço, horários, negociação colectiva e actividade 
sindical; 

i)  À informação sobre toda a legislação que lhe diga respeito ou ao ensino em geral (no 
caso de envolver o seu trabalho); 

j)  A que lhe seja fornecido um extracto mensal do seu vencimento; 

k)  A defender-se perante queixas, de cujo teor deve ser informado por escrito; 

l)  À segurança na actividade profissional; 

m) A ser informado das faltas através do mapa devidamente afixado. 

 
 
4.3.2.Deveres 
 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais em vigor, Estatuto, Regulamento Interno e 
as orientações do conselho executivo e outros órgãos de gestão da escola; 

b) Ser assíduo, pontual e cumprir as tarefas que lhe forem atribuídas; 

c) Marcar o ponto; o controle do cumprimento do horário será feito pelo registo automático ou 
mecânico; 

d) Empenhar-se e responsabilizar-se no cumprimento das tarefas que lhe foram atribuídas;  

e) Colaborar activamente na manutenção do ambiente de disciplina na Escola; 
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f) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos; orientá-
los com correcção, firmeza e serenidade, 

g) Comportar-se sempre com correcção e dignidade; 

h) Contribuir para um bom clima de trabalho, cooperação e convivência na escola; 

i) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na identificação de 
situações de qualquer carência ou necessidade de intervenção urgente; 

j) Comunicar aos professores, director de turma ou conselho executivo qualquer problema 
surgido com um aluno; 

k)  Intervir quando presencie atitudes menos correctas, brincadeiras violentas, danos 
causados a equipamentos ou pessoas por parte dos alunos nos espaços escolares. 

 

4.3.2.1. Deveres específicos do pessoal administrativo 
a)   Fornecer às entidades escolares todas as informações por elas solicitadas: 

• Disponibilizando toda a informação oral relevante para o funcionamento da escola; 

• Organizando, e mantendo actualizados, “dossiers” com a legislação em vigor sobre os 
vários aspectos da vida escolar; 

• Afixando a legislação recente nos locais a tal destinados.  

 
4.3.2.2. Deveres específicos do pessoal auxiliar de acção educativa  

a) Contribuir para a limpeza, manutenção e conservação do material didáctico e outro e 
instalações, de acordo com as normas estabelecidas; 

b) Zelar pela conservação e manutenção dos espaços ajardinados; 
c) Usar a identificação e as batas fornecidas pela escola, durante o período de serviço; 
d) Colaborar no bom funcionamento das actividades escolares, nomeadamente:  
 
• Verificando a existência de giz e o estado de limpeza do quadro e restante material; 
• Permanecendo no sector que lhe foi distribuído, sendo responsável pelo mesmo; quando 

tiver que se ausentar deverá garantir a presença de outro funcionário no sector;  
• Assegurando o transporte do material didáctico solicitado pelos professores para as aulas; 
• Garantindo o silêncio no interior dos pavilhões e nos espaços circundantes durante as 

actividades escolares; 
• Abrindo as portas dos pavilhões no momento do toque de entrada e saída dos alunos; 
• Controlando o acesso dos alunos às instalações sanitárias durante os intervalos; 
• Vigiando os pátios e espaços envolventes dos pavilhões; 
• Executando os serviços eventuais que lhe sejam solicitados sem prejuízo das suas 

atribuições normais; 
• Dando a conhecer as ordens de serviço e convocatórias. 

 
 
4.4. Pais e Encarregados de Educação 
 
Incumbe aos pais uma especial responsabilidade inerente ao seu poder-dever de dirigirem a 
educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem activamente o 
seu desenvolvimento físico, intelectual e moral. 
Aos pais e encarregados de educação são reconhecidos a importância e o direito à participação 
na vida da escola. 
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4.4.1. Direitos 
 

a)   Participar por direito próprio nos conselhos de turma, excepto quando os mesmos se 
destinam à avaliação sumativa dos alunos. 

b)   Participar, através dos seus representantes, na assembleia de Escola, conselho 
pedagógico e fazer parte da assembleia eleitoral para o conselho executivo. 

c)   Conhecer o projecto educativo, projecto curricular de Escola, plano anual de actividades, 
regulamento interno e projecto curricular das turmas dos seus educandos; 

d)   Participar na vida da escola e nas actividades da associação de pais e encarregados de 
educação; 

e)   Eleger e ser eleito como representante dos encarregados de educação da turma do seu 
educando, sendo, nessa qualidade,  convocado para participar em conselhos de turma 
que não se destinem a avaliação sumativa de alunos; 

f)   Informar-se, ser informado e informar a escola sobre todas as matérias relevantes no 
processo educativo do seu educando; 

g)   Comparecer na escola por sua iniciativa; 
h)   Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino aprendizagem do seu 

educando; 
i)   Reunir com o director de turma e ter conhecimento da hora semanal de atendimento; 
j)   Ser informado, no final de cada período escolar ou sempre que for considerado 

necessário, do aproveitamento e comportamento do seu educando; 
k)   Consultar o dossier individual do seu educando, quando o solicite previamente ao 

director de turma; 
l)   Participar a título consultivo no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que 

as estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 
m) Ser ouvido no que respeita a uma segunda retenção do seu educando no 3º ciclo. 
n)   Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de 

uma cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de 
convivência na escola; 

o)   Ser respeitado por todos os elementos da comunidade escolar. 
 

 
4.4.2. Deveres 
 

a)   Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando; 
b)   Assinar todas as informações enviadas pelos docentes ou órgãos de gestão da escola; 
c)   Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar; 
d)   Diligenciar para que o seu educando beneficie efectivamente dos seus direitos e cumpra 

pontualmente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de 
assiduidade, de correcto comportamento escolar e de empenho no processo de 
aprendizagem; 

e)   Justificar as faltas do seu educando; 
f)   Contribuir para a criação e execução do projecto educativo e do regulamento interno da 

escola e participar na vida da escola; 
g)   Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de administração e gestão e pelas 

estruturas de orientação educativa, bem como pela Associação de pais e encarregados 
de educação; 

h)   Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem 
dos seus educandos; 

i)   Manter actualizados o endereço e o telefone; 
j)   Apetrechar, dentro do possível, o seu educando com o material didáctico solicitado pelo 

professor e comunicar ao director de turma eventuais dificuldades; 
k)   Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia da comunidade 

educativa, em especial quando para tal forem solicitados; 
l)   Respeitar todos os elementos da comunidade educativa; 
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m) Cooperar com todos os elementos no desenvolvimento de uma cultura de cidadania;  
n)   Contribuir para o correcto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida 

sobre o seu educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, diligenciar para que a 
mesma prossiga os objectivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento 
equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da 
sua plena integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

o)   Responsabilizar-se pela reposição de bens danificados pelo seu educando, 
nomeadamente assinando termo de responsabilidade no acto de matrícula; 

p)   Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que 
participam na vida da escola; 

q)   Comparecer prontamente, na escola ou no hospital, sempre que se  verifique uma 
situação de emergência com o seu educando; 

r)   Integrar activamente a comunidade educativa no desempenho das demais 
responsabilidades desta, em especial informando-se, sendo informado e informando 
sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

s)   Assinar autorizações de participação nas visitas de estudo e actividades extra-escolares; 
t)   Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado; 
u)   Respeitar o horário de atendimento aos encarregados de educação; 
v)   Conhecer o regulamento interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente 

aos seus filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de 
compromisso activo quanto ao seu cumprimento integral. 

 
 
4.4.3. Representante dos Pais e Encarregados de Educação da Turma 
 
Compete ao Representante dos Pais e Encarregados de Educação da Turma: 
 

a)   Colaborar com os restantes membros do conselho de turma na organização, 
acompanhamento e avaliação das actividades a desenvolver no âmbito do projecto 
curricular da turma;  

b)   Representar os encarregados de educação da turma nas reuniões de conselho de turma 
para que for convocado; 

c)   Informar o director de turma sobre as opiniões dos outros pais e encarregados de 
educação relativas a assuntos relevantes para a turma; 

d)   Coadjuvar o director de turma na elaboração das actas de reuniões plenárias com 
encarregados de educação; 

e)   Colaborar com o director de turma na análise e resolução de eventuais situações 
problemáticas verificadas na turma; 

f)   Presidir a eventuais reuniões com os encarregados de educação da turma; 
g)   Promover a articulação entre os encarregados de educação e o director de turma. 

 
 
 
4.5. Parcerias 
 
A escola deve privilegiar a constituição de parcerias com as entidades e forças vivas da 
comunidade, de modo a favorecer as aprendizagens e contribuir para a formação integral de 
todos os alunos, nomeadamente: 
 
Centro de Saúde 
Elo Social 
Escolas da zona 
Rotary Clube da Portela 
Centro Social e Paroquial da Portela 
Associação de Moradores 
Centro de Emprego e Formação Profissional. 
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4.5.1. Autarquia 
 
A autarquia é uma das estruturas que assegura a interligação da comunidade com a escola. 
Será um parceiro privilegiado nos contratos de autonomia que se venham a estabelecer. 
A autarquia participa, através de um seu representante, na Assembleia de Escola e é  um 
parceiro importante da escola pelo apoio material e humano que presta ou pode prestar a 
projectos de desenvolvimento educativo. 
A autarquia permite a articulação da política educativa com outras políticas sociais, 
nomeadamente apoios socio-educativos. 
 
 
 
 
CAPÍTULO V -  ESTRUTURAS AUTÓNOMAS 
 
5.1. Associação de Pais e Encarregados de Educação 
   
É a forma organizada de os pais e encarregados de educação participarem no sistema 
educativo, garante dos direitos e deveres dos pais como primeiros e principais responsáveis 
pela educação dos filhos/educandos. 
 
 
5.1.1. Formas de participação 
 
A associação de pais  e encarregados de educação participa nos seguintes órgãos de 
organização e gestão escolar: 

• Assembleia de escola; 
• Conselho pedagógico (excepto quando se trate de matéria de provas de exame e de 

avaliação global); 
• Conselhos de turma de natureza disciplinar. 

 
Para além desta participação nos órgãos de gestão e administração da escola e nas estruturas 
de orientação educativa, a associação de pais e encarregados de educação participa na 
assembleia eleitoral para a eleição do conselho executivo. 
 
 
5.1.2. Relação Escola / Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 
5.1.2.1. Deveres da escola 
 

a)   Criar condições para reunir com os membros da associação, com os pais e 
encarregados de educação dos alunos; 

b)   Disponibilizar locais próprios para eventuais reuniões e publicitação de documentos 
importantes; 

c)   Apoiar a Associação de pais e encarregados de educação no acto de matrícula para 
inscrição de sócios nesta mesma associação; 

d)   Enviar pelos alunos as convocatórias e outra correspondência para os pais e 
encarregados de educação que a associação considere necessária; 

e)   Prestar todos os esclarecimentos solicitados desde que estes sejam legalmente aceites; 
f)   Fazer chegar à Associação de pais e encarregados de educação toda a correspondência 

que lhe é dirigida; 
g)   Disponibilizar os serviços de reprografia; 
h)   Convocar com o mínimo de 4 dias úteis as reuniões ordinárias, indicando a ordem de 

trabalhos. 
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5.1.2.2. Deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 

a)   Reunir-se, no mínimo, uma vez por trimestre com o conselho executivo, em horário a 
combinar; 

b)   Solicitar com a antecedência mínima de cinco dias instalações para reuniões alargadas; 
c)   Confirmar junto do conselho executivo a presença de membros da associação nos dias 

de reuniões para as quais tenham sido convocados; 
d)   Entregar com a antecedência mínima de 3 dias úteis toda a documentação a distribuir 

aos alunos; 
e)   Convocar com quatro dias de antecedência o conselho executivo para reuniões com a 

associação, mediante apresentação prévia da ordem de trabalhos. 
 
 
 
5.2.Associação de Estudantes 
 
A Associação de Estudantes é uma estrutura organizada e representativa de todos os alunos 
matriculados na escola, tendo um papel fundamental na integração dos alunos na vida da 
escola. 
Os seus estatutos estão publicados no Diário da República, III Série, de 1 de Março de 1993. 
A direcção da Associação de estudantes é eleita, anualmente, por voto secreto e directo de 
todos os alunos, de entre as listas de alunos que se constituam como candidatas. 
 
 
5.2.1. Direitos e deveres da Associação de Estudantes 
 

a)   Dispor de instalações  próprias cedidas pelo órgão de gestão, cabendo--lhe zelar pela 
sua manutenção e asseio; 

b)   Gerir independente e exclusivamente o seu património; 
c)   Colaborar na divulgação de informação aos alunos; 
d)   Participar em todas as actividades para que seja convidada; 
e)   Receber 75% das contribuições dos estudantes do ensino secundário para as 

actividades circum-escolares, sendo da sua responsabilidade a gestão destas verbas. 
 
 
 
5.3. Núcleos e actividades sindicais 

 
 

Os professores e os funcionários têm o direito de desenvolver na escola actividades de 
natureza sindical, no quadro da legislação vigente. 

Para a prossecução das actividades referidas no ponto anterior, a escola disponibiliza espaços 
para afixação de informação e propaganda, bem como para a realização de actividades e 
reuniões sindicais que sejam devidamente solicitadas e convocadas, garantindo sempre 
igualdade de tratamento para as diversas organizações sindicais existentes. 
 
 
 
CAPÍTULO VI -  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. A consulta deste regulamento não invalida o conhecimento do normativo legal e a consulta 
da legislação mais importante, nomeadamente, a Lei de Bases do Sistema Educativo, o 
Decreto-Lei nº 115-A/ 98, a Lei 24/99, o Decreto Regulamentar 10/98 (sobre o regime de 
autonomia das escolas e sua regulamentação), os Decretos-Lei nºs 1/98 (Estatuto da Carreira 
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Docente), 515/99 e Anexo XXI do 223/87 (Regime do pessoal não docente), 442/91 (Código de 
Procedimento Administrativo) e a Lei 30/2002 (Estatuto do aluno do ensino não superior). 
 
6.2. O regulamento interno será revisto de 3 em 3 anos, ressalvando alterações decorrentes da 
legislação que venha a ser publicada ou de alterações na realidade da Escola. 
 
6.3. A divulgação deste regulamento será feita de modo a ser garantido o seu perfeito 
conhecimento a todos os elementos da comunidade educativa. Está disponível para consulta na 
Biblioteca da Escola, na Secretaria e na página da escola na Internet, estando afixadas as 
disposições relativas aos alunos. 
O regulamento interno, no que diz respeito aos alunos, é fornecido gratuitamente aos mesmos 
quando iniciam a frequência da escola e sempre que o regulamento seja objecto de 
actualização.  
Os pais e encarregados de educação devem no acto da matricula conhecer o regulamento 
interno da escola e subscrever, fazendo-a subscrever igualmente aos seus filhos e educando-
os, declaração anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de compromisso activo quanto 
ao seu cumprimento integral. 
 
CAPÍTULO VII - ANEXOS 
 
Este regulamento interno contém ainda os seguintes Anexos: 
 
Regulamentação das Visitas de Estudo; 
Regulamentação dos Clubes; 
Regulamentação das Instalações Desportivas. 
Regulamentação do Núcleo de Apoio Educativo; 
Regulamentação dos Serviços de Psicologia e Orientação. 
Regulamentação do Centro de Recursos/Biblioteca. 
Regulamentação dos  Quadros de Valor e Excelência  
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