
Regulamento Interno 

Na mesma linha que o Ideário e o Projecto Educativo, a versão apresentada on-line é apenas um resumo 
do documento, como tal, não dispensa a consulta integral do mesmo. 

Este documento está dividido em quatro partes: 

 Organização: define a orgânica de funcionamento da direcção e dos diversos órgãos de 
orientação/apoio e participação educativa;  

 Alunos: conjunto de normas mais significativas relativamente aos alunos;  
 Funcionários: direitos e deveres dos funcionários (docentes e não docentes);  
 Espaços: caracterização dos espaços 
  

ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO …. 

DIRECTORA 

NOMEAÇÃO 

1. A Directora Pedagógica é nomeada pela Superiora Provincial do Instituto … em Portugal.  

COMPETÊNCIAS 

1. Representar o Colégio em todos os assuntos de natureza pedagógica e junto de todas as 
entidades ligadas ao Ministério da Educação;  

2. Garantir a aplicação das directrizes, de carácter obrigatório, emanadas do Ministério da 
Educação ou dos seus órgãos;  

3. Presidir à direcção, bem como a outros órgãos de carácter pedagógico;  
4. Assegurar a elaboração, actualização e cumprimento do Projecto Educativo, do Projecto 

Curricular e do Regulamento Interno do Colégio;  
5. Responsabilizar-se pela elaboração e cumprimento do plano global de actividades do Colégio;  
6. Coordenar e animar toda a actividade pedagógica do Colégio;  
7. Distribuir o trabalho docente e não docente;  
8. Assegurar a avaliação anual das actividades do Colégio e o desempenho de todos os que nele 

colaboram, bem como a implementação de programas de desenvolvimento da qualidade;  
9. Decidir sobre a admissão de alunos e, com base na lei geral e neste regulamento, sobre a sua 

exclusão;  
10. Tomar iniciativas que visem o estreitamento das relações entre o Colégio, outras instituições e 

o meio envolvente;  
11. Manter informada a Superiora … sobre o trabalho realizado, apresentando-lhe ainda os 

projectos do Colégio, suas possibilidades e carências;  
12. Zelar pela educação integral dos alunos e pela qualidade de ensino;  
13. Detectar carências, apreciar projectos e participar na definição de melhoramentos, renovação 

ou criação de novas instalações e aquisição de novos equipamentos;  
14. Proceder à selecção e recrutamento do pessoal docente tendo presente os princípios, valores e 

ideais decorrentes do Ideário e do Projecto Educativo do Colégio;  
15. Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar em relação ao pessoal 

docente e não docente;  
16. Presidir às reuniões da Direcção Pedagógica, do corpo docente ou quaisquer outras, sempre que 

julgue necessária a sua presença ou para tal seja solicitada;  
17. Coordenar as actividades decorrentes das competências próprias da Direcção Pedagógica;  
18. Coordenar a acção do conjunto dos funcionários;  
19. Garantir a implementação de programas de formação contínua para docentes e não docentes;  
20. Ajudar a resolver problemas pedagógicos e humanos, promovendo entre todos os membros da 

Comunidade Educativa relações de respeito mútuo e colaboração efectiva no trabalho, de modo a 
salvaguardar a unidade do Colégio e oferecer aos alunos exemplos da leal e activa cooperação;  

21. Estar a par de toda a documentação relativa ao bom funcionamento do Colégio;  
22. Responsabilizar-se por toda a documentação enviada em nome do Colégio.  



  

VICE-DIRECTORA 

NOMEAÇÃO 

1. A Vice-Directora é nomeada pela Directora em diálogo com a … 
2. A Vice-Directora coadjuva e coordena a actividade pedagógica do Colégio em íntima 

colaboração com a Directora Pedagógica.  

COMPETÊNCIAS 

1. Colaborar directamente com a Directora de quem recebe delegação de funções;  
2. Representar a Directora pedagógica em todas as situações que lhe forem solicitadas;  
3. Reflectir, em íntima colaboração com a Directora, sobre toda a actividade educativa em ordem 

a dar respostas concretas, à luz do Ideário, aos desafios que vão surgindo;  
4. Elaborar, implementar e avaliar, em íntima colaboração com a Directora, o Projecto Educativo;  
5. Propor, em íntima colaboração com a Directora, novos caminhos em ordem à consecução dos 

objectivos do Projecto Educativo, Projecto Curricular e do presente Regulamento Interno.  

  

ADMINISTRADORA 

NOMEAÇÃO 

1. A Administradora é a representante da entidade titular para todos os assuntos de natureza 
administrativa. É nomeada pela Superiora … 

COMPETÊNCIAS 

1. Gerir económica e financeiramente as infra-estruturas físicas, equipamentos e o funcionamento 
dos serviços de apoio à actividade escolar;  

2. Contratar e gerir o pessoal não directamente envolvido na acção pedagógica;  
3. Investir para benefício actual e/ou futuro da Comunidade Educativa e do Colégio;  
4. Contrair responsabilidades em nome do Colégio.  

  

DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

ESTRUTURA 

1. Órgão colegial de reflexão e acompanhamento de toda a actividade do Colégio, especialmente 
da acção educativa. A Direcção é constituída pela Directora, Vice-Directora, Administradora e pelos 
Coordenadores dos diferentes ciclos.  

COMPETÊNCIAS 

1. Assegurar a concretização do Projecto Educativo e do Plano Global de Actividades;  
2. Actualizar e assegurar o cumprimento do Regulamento Interno;  
3. Assegurar a qualidade de ensino e prática da interdisciplinaridade e o eficaz funcionamento dos 

órgãos e estruturas educativas.  
4. Garantir a implementação de programas de formação contínua para docentes e não docentes.  

  

COORDENAÇÃO DE CICLOS 

NOMEAÇÃO 



1. Consiste em estruturas de acompanhamento próximo dos diferentes ciclos de ensino, 
superintendendo a toda a actividade dos mesmos em representação da Directora. Cada um dos 
coordenadores é escolhido e nomeado pela Directora, após auscultados os membros da Direcção.  

COMPETÊNCIAS 

1. Acompanhar a execução das directrizes da Direcção Pedagógica;  
2. Coordenar a actuação dos Directores de Turma/Professores Titulares;  
3. Acompanhar a actuação dos respectivos docentes e dos não docentes;  
4. Orientar as actividades lectivas e não lectivas;  
5. Acompanhar as questões disciplinares;  
6. Assegurar um relacionamento aberto e colaborante com as famílias dos alunos;  
7. Garantir a articulação do seu ciclo com os restantes sectores do Colégio;  
8. Presidir às reuniões de docentes dos ciclos respectivos.  

  

ÓRGÃOS DE ORIENTAÇÃO/APOIO E PARTICIPAÇÃO EDUCATIVA 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

ESTRUTURA 

1. Órgão consultivo, prestando apoio à Direcção Pedagógica. É composto pela Directora 
Pedagógica, Administradora, Vice-Directora, Coordenadores de Ciclo, Coordenadores dos Departamentos 
Curriculares, Coordenadora do Serviço de Psicologia, Representante das Educadoras de Infância e 
Representante dos Docentes do 1º Ciclo. Poderão estar presentes representantes dos Pais/Encarregados 
de Educação, em discussão de matérias que a Direcção considere oportuno, não podendo participar nas 
reuniões referentes à avaliação específica dos alunos. Reúne de ordinário quinzenalmente e, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pela Directora Pedagógica, que preside à reunião, ou 
quem ela delegar. O presidente dispõe de voto de qualidade.  

COMPETÊNCIAS 

1. Contribuir para a elaboração e revisão do Projecto Educativo e proceder à sua aprovação;  
2. Implementar o Regulamento Interno e contribuir para a sua actualização;  
3. Apresentar propostas para a elaboração do Plano Global de Actividades e proceder à sua 

aprovação;  
4. Elaborar propostas e emitir pareceres no domínio da gestão de currículos, programas e 

actividades de enriquecimento curricular;  
5. Emitir pareceres de natureza pedagógica, em matéria de formação de pessoal docente e não 

docente;  
6. Analisar e aprovar os critérios gerais de Avaliação;  
7. Definir os critérios gerais de elaboração, realização e correcção de provas, sob proposta dos 

Departamentos Curriculares;  
8. Discutir e decidir, sempre que solicitado pela Direcção Pedagógica, sobre qualquer matéria de 

natureza pedagógica;  
9. Exercer as demais competências que lhe forem solicitadas pela Direcção Pedagógica.  

  

DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

ESTRUTURA 

1. Cada Departamento Curricular é uma estrutura de coordenação educativa, a quem incumbe, 
essencialmente, definir medidas e desencadear acções que reforcem a qualidade pedagógica e didáctica 
das respectivas áreas curriculares.  

COMPETÊNCIAS 



1. Proceder à análise crítica dos programas e de qualquer outra documentação específica 
proveniente da Direcção Pedagógica e/ou dos Serviços Centrais do Ministério da Educação;  

2. Reflectir sobre a avaliação dos alunos elaborando a proposta de critérios a submeter ao 
Conselho Pedagógico;  

3. Elaborar o Plano Global de Actividades do Departamento, tendo por referência o Ideário e o 
Projecto Educativo do Colégio e o tema do ano, bem como proceder à avaliação da sua concretização no 
final de cada no lectivo;  

4. Participar no intercâmbio pedagógico com outros estabelecimentos de ensino;  
5. Realizar o levantamento do material didáctico e bibliográfico ao dispor dos respectivos 

docentes;  
6. Elaborar um dossier do qual conste: relação nominal de todos os professores do departamento, 

identificados por disciplina e ano; cópia dos horários dos respectivos professores; exemplares dos 
programas; relação dos livros e outros instrumentos de trabalho e de apoio; planificação dos trabalhos 
das disciplinas e áreas não disciplinares durante o ano lectivo; resumo das resoluções tomadas nas 
reuniões de departamento; exemplares de todas as provas de avaliação e matrizes realizadas durante o 
ano.  

  

COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CURRICULAR 

NOMEAÇÃO 

1. O Coordenador do Departamento Curricular deverá ser um professor portador de habilitação 
própria e, de preferência, profissionalizado, nomeado pela Direcção Pedagógica por um período de um 
ano, podendo ser sucessivamente prorrogado.  

COMPETÊNCIAS 

1. Participar nas reuniões de Conselho Pedagógico ou quaisquer outras para que seja convocado;  
2. Convocar reuniões ordinárias de Departamento;  
3. Propor à Direcção Pedagógica a convocação de reuniões extraordinárias;  
4. Transmitir ao Conselho Pedagógico os pareceres emitidos pelo Departamento e à Direcção 

Pedagógica as necessidades inventariadas;  
5. Transmitir aos professores do Departamento as directivas pedagógicas recebidas;  
6. Orientar e coordenar a acção pedagógica de todos os professores do Departamento, 

nomeadamente, o trabalho de actualização científica e pedagógica, a análise crítica dos programas, a 
planificação das actividades escolares, o estudo e aplicação dos processos e critérios de avaliação, a 
racionalização do trabalho docente, procedendo conjuntamente com os outros professores à escolha de 
material didáctico e bibliográfico, à organização de dossiers de documentação e à inventariação de 
outras necessidades.  

  

OS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

OS DEPARTAMENTOS 

1. Departamento de Ciências Exactas: 

Matemática; Técnicas de Organização de Empresas; Métodos Quantitativos; Introdução às Tecnologias de 
Informação. 

2. Departamento de Ciências Experimentais: 

Ciências Físico – Químicas, Química, Física, Técnicas Laboratoriais de Química; Ciências Naturais, 
Ciências da Natureza, Ciências da Terra e da Vida, Biologia, Técnicas Laboratoriais de Biologia. 

3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 



História; Geografia; Filosofia; Psicologia; Economia e Introdução ao Desenvolvimento Económico e 
Social. 

4. Departamento de Língua Portuguesa: 

Língua Portuguesa e Português 

5. Departamento de Línguas Estrangeiras: 

Francês; Inglês; Alemão e Técnicas de Tradução de Inglês.  

6. Departamento de Artes e Expressões: 

Educação Visual, Educação Visual e Tecnológica, Desenho e Geometria Descritiva, Pintura, Educação 
Musical, Expressão Dramática e Educação Tecnológica. 

7. Departamento de Evangelização e Animação Pastoral: 

Educação Moral e Religiosa Católica.  

8. Departamento de Educação Física e Desporto: 

Educação Física.  

O DELEGADO 

1. Sempre que o número de docentes justifique desdobramento do Departamento em disciplinas 
existirá um delegado de grupo que reportará as suas actividades ao Coordenador do Departamento a que 
pertence.  

  

CONSELHO DE DIRECTORES DE TURMA 

ESTRUTURA 

1. É composto pelo Coordenador do Ciclo respectivo, o qual preside às reuniões que forem 
convocadas, e por todos os professores com funções de directores de turma.  

COMPETÊNCIAS 

1. Coordenar, em geral, a acção dos Directores de Turma, ao nível dos alunos, professores, 
vigilantes e encarregados de educação;  

2. Informar e uniformizar estratégias de actuação nos Conselhos de Turma;  
3. Propor acções de formação para Directores de Turma;  
4. Definir estratégias que promovam um maior envolvimento dos Delegados de Turma;  
5. Reflectir sobre medidas que visem o acompanhamento e a formação integral dos nossos alunos.  

  

DIRECTOR DE TURMA 

FUNÇÕES 

1. O Director de Turma é o elo fundamental no diálogo permanente entre o Colégio e a Família, 
cabendo-lhe promover contactos frequentes, que possibilitem a colaboração recíproca. Tem também um 
papel essencial no apoio, acompanhamento e formação integral do grupo de alunos que lhe está 
confiado. É nomeado anualmente pela Direcção Pedagógica, entre os professores de cada turma dos 2º, 
3º ciclos do ensino básico e secundário.  



COMPETÊNCIAS 

1. Promover a integração dos alunos na turma, nos grupos e no Colégio;  
2. Conhecer a legislação em vigor bem como todos os documentos considerados úteis para o bom 

desempenho da sua missão;  
3. Planificar e orientar as reuniões de Educação para a Cidadania/ Direcção de Turma;  
4. Coordenar a elaboração e implementação do Projecto Curricular de Turma;  
5. Presidir às reuniões do respectivo Conselho de Turma;  
6. Comunicar ao Coordenador de Ciclo as situações/problemas que ultrapassam as suas 

competências;  
7. Manter o dossier de turma actualizado;  
8. Garantir, no âmbito das suas competências, aos professores da turma a existência de meios e 

documentos de trabalho, bem como a orientação necessária ao desempenho das actividades educativas;  
9. Informar, regularmente, os Pais/Encarregados de Educação do percurso escolar e educativo do 

seu educando;  
10. Elaborar actas de todas as entrevistas com os Encarregados de Educação.  

  

CONSELHOS DE TURMA 

ESTRUTURA 

1. Órgão que reúne todos os professores de cada turma do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário. Reúne ordinariamente para avaliação dos alunos da turma, análise do estado e 
evolução do grupo sobre os diferentes pontos de vista relacionados com a acção educativa e para 
coordenação do Projecto Curricular de Turma, bem como de outras actividades. Reúne 
extraordinariamente para análise de situações de natureza disciplinar, por convocação da Directora 
Pedagógica.  

COMPETÊNCIAS 

1. Elaborar, coordenar e implementar o Projecto Curricular de Turma;  
2. Analisar os problemas pedagógicos, educativos e disciplinares dos alunos e propor soluções;  
3. Actuar conforme o estabelecido na lei e no regulamento em questões de natureza disciplinar;  
4. Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar dos alunos, apresentadas nas reuniões 

de avaliação, de acordo com os critérios estabelecidos;  
5. Decidir da transição ou retenção dos alunos no mesmo ano de escolaridade;  
6. Decidir da relevação de faltas dos alunos;  
7. Colaborar com o Director de Turma na elaboração dos relatórios e planos de apoio necessários;  
8. Propor medidas de apoio e/ou de complemento educativo a proporcionar aos alunos, de modo a 

possibilitar a concretização do Projecto Curricular de Turma e o sucesso educativo dos mesmos;  
9. Colaborar com o secretário da reunião na elaboração da respectiva acta que deve conter a 

análise da situação escolar dos alunos e as estratégias de recuperação;  
10. Apreciar e procurar soluções para todas as questões pedagógicas e disciplinares da turma;  
11. Dar cumprimento às orientações da Direcção, do Conselho Pedagógico e do Conselho de 

Directores de Turma;  
12. Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar dos alunos, apresentadas nas reuniões 

de avaliação por cada um dos professores da turma, de acordo com os critérios de avaliação 
estabelecidos;  

13. Actuar conforme o previsto na lei e neste regulamento em questões de natureza disciplinar.  

  

CONSELHO DE EDUCADORES 

ESTRUTURA 

1. Órgão que reúne todas as educadoras e sempre que necessário os professores coadjuvantes 
deste nível educativo, podendo, sempre que tal se justifique, contar com a presença de um 
representante do Serviço de Psicologia. Reúne sempre que for convocado pela Coordenadora do sector 
que preside ao mesmo.  



COMPETÊNCIAS 

1. Elaborar o Plano Global de Actividades do sector;  
2. Programar, acompanhar e avaliar as actividades desenvolvidas;  
3. Contribuir para a reflexão e resolução de todos os problemas que digam respeito a este nível de 

ensino;  
4. Reflectir as orientações curriculares adoptadas para este nível educativo e modos de 

planificação das actividades.  
5. Definir estratégias concertadas de actuação e diálogo junto das famílias dos alunos;  
6. Dar sugestões de aquisição de equipamentos e materiais que permitam optimizar a acção 

educativa que desenvolvem.  

  

CONSELHO DE DOCENTES 

ESTRUTURA 

1. Órgão que reúne todos os Professores Titulares dos diferentes anos do 1º ciclo do Ensino Básico, 
representantes dos professores coadjuvantes deste nível educativo, e um representante do Serviço de 
Psicologia. Reúne ordinariamente, com periodicidade mensal, ou sempre que for convocado pela 
coordenadora de ciclo, que preside ao mesmo.  

COMPETÊNCIAS 

1. Elaborar o plano global de actividades do sector;  
2. Dar o parecer sobre o plano de formação e fazer a respectiva avaliação;  
3. Programar, acompanhar e avaliar as actividades desenvolvidas;  
4. Contribuir para a reflexão e resolução de todos os problemas que digam respeito a este nível de 

ensino;  
5. Reflectir as orientações curriculares adoptadas para este ciclo e modos de planificação das 

actividades, assegurando a necessária articulação com os diferentes docentes;  
6. Definir critérios para a observação e avaliação do processo ensino/aprendizagem dos alunos 

que lhes estão confiados, garantindo o seu carácter globalizante e integrador;  
7. Participar no intercâmbio pedagógico com outros estabelecimentos de ensino;  
8. Realizar o levantamento do material didáctico e bibliográfico ao dispor dos respectivos 

docentes e dar sugestões de aquisição de equipamentos e materiais que permitam optimizar a acção 
educativa que desenvolvem;  

9. Proceder à análise e escolha dos manuais escolares de acordo com os critérios e periodicidade 
previstos legalmente;  

10. Apreciar casos de natureza disciplinar.  

  

SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

ATRIBUIÇÕES 

1. Funciona como estrutura de apoio, orientação e promoção do desenvolvimento, adaptação e 
sucesso escolar dos alunos. Proporciona acompanhamento dos alunos com dificuldades de 
desenvolvimento, aprendizagem, rendimento escolar, adaptação, integração ou comportamento. 
Trabalha sob as orientações da Direcção, articulando a sua actuação com a coordenação dos diferentes 
ciclos de ensino.  

COMPETÊNCIAS 

1. Elaborar o seu Plano Global de Actividades, proporcionar formação e orientação científica, 
técnica e humana aos elementos da equipa (incluindo estágios), avaliando conjuntamente todos os 
processos implicados, definindo funções e competências.  

2. Fazer o levantamento de dificuldades de aptidão, atitudes e comportamentos. Proporcionar 
orientação e aconselhamento aos alunos em função das suas características, capacidades e necessidades 



específicas de acordo com os requisitos individuais, planificando e implementando alternativas 
pedagógicas.  

3. Realizar uma orientação escolar especializada dos alunos, que promova o amadurecimento 
psicológico, social e intelectual; acompanhar e orientar o desenvolvimento psicológico, pedagógico e 
vocacional destes, recorrendo a programas e acções específicos.  

4. Conhecer a adaptação e a personalidade dos alunos, dos grupos, em geral, assim como o seu 
padrão de comportamento, observando a sua evolução e intervindo na profilaxia e resolução de 
possíveis problemas, em articulação com a Direcção, Coordenadores de Ciclo, Professores 
Titulares/Directores de Turma e suas famílias.  

5. Assessorar a Direcção na área organizacional e no desenvolvimento e implementação de 
estratégias de resolução de conflito ou desenvolvimento profissional, bem como em assuntos de 
metodologia, psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, projectos e estratégias de promoção 
educativa, definição, elaboração e implementação de processos de formação para a Comunidade 
Educativa.  

6. Colaborar na promoção da cooperação entre as famílias e o Colégio, procurando aconselhar, 
orientar e formar no sentido de uma maior eficácia e coerência educativa, assim como manter contactos 
regulares com os Encarregados de Educação que o solicitem e/ou cujos educandos sejam seguidos pelo 
Serviço, concertando estratégias educativas conjuntas.  

7. Cooperar com os Directores de Turma, os docentes e os agentes de acção educativa na 
orientação da sua actividade pedagógica e educativa, partilhando actividades, orientações e 
aconselhamento.  

  

DELEGADOS DE TURMA 

NOMEAÇÃO 

1. O Delegado e Subdelegado de Turma são os representantes dos alunos da turma; serão eleitos 
por estes, por voto secreto, no decorrer das duas primeiras semanas de aulas de cada ano lectivo, sob 
orientação do Director de Turma. Só podem ser eleitos os alunos que não tenham sido objecto de 
aplicação de medidas disciplinares no ano anterior. O aluno mais votado será o Delegado e o segundo 
será o Subdelegado. A votação será nominal e, caso haja igualdade de votos, será feita uma segunda 
volta entre os dois alunos mais votados. Os Delegados e Subdelegados podem ser substituídos em 
qualquer altura, sendo suficiente que 2/3 dos alunos requeiram, por escrito ao Director de Turma, a 
realização de nova eleição. Ao aluno destituído é concedido apresentar a sua defesa no prazo de 48 
horas após a notificação. Em caso de extrema gravidade poderá o Conselho de Turma proceder à 
suspensão e substituir o Delegado de Turma. O Delegado e Subdelegado devem estar conscientes da 
responsabilidade do cargo e da isenção necessária ao seu bom desempenho.  

COMPETÊNCIAS 

1. Representar a turma nas relações com qualquer órgão do Colégio;  
2. Participar nas reuniões para que sejam convocados;  
3. Solicitar a realização de reuniões com o respectivo Director de Turma para apreciação de 

matérias relacionadas com o funcionamento da turma;  
4. Colaborar directamente com o Director de Turma na resolução de problemas que tenham a ver 

com a turma;  
5. Encorajar a turma para o estudo e para o sucesso escolar.  
6. Fomentar um bom clima de relação entre todos os alunos da turma e todos os agentes 

educativos do Colégio, assumindo o papel de interlocutor dos alunos da turma com todos os órgãos do 
Colégio;  

7. Promover a responsabilidade de todos na manutenção da limpeza e conservação do material da 
sala de aula.  

 

 

 

ALUNOS E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  



ALUNOS 

DIREITOS DOS ALUNOS 

O direito à educação e a uma escolaridade bem sucedida, numa perspectiva de formação integral do 
cidadão, deve compreender entre outros os seguintes direitos: 

1. Usufruir de um ambiente de trabalho estimulante e criativo(…);  
2. Receber meios de formação e desenvolvimento físico, artístico, científico, cultural, social, 

humano e cristão (…);  
3. Ser informado de todo o processo ensino/aprendizagem(…);  
4. Pronunciar-se sobre o que julgue serem as lacunas, dificuldades e ineficiências existentes no 

Colégio(…);  
5. Beneficiar dos serviços de apoio existentes no Colégio;  
6. Ser informado sobre as normas de utilização das instalações específicas;  
7. Frequentar actividades de enriquecimento curricular(…);  
8. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo individual;  
9. Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação;  
10. Constituir-se em Associação de Estudantes(…);  
11. Tomar conhecimento do presente Regulamento Interno.  

DEVERES DOS ALUNOS 

Uma escolaridade bem sucedida, numa perspectiva de formação integral do cidadão implica a 
responsabilização do aluno, enquanto elemento do processo educativo que o leva ao dever de: 

1. Respeitar todos aqueles que exercem funções no Colégio(…);  
2. Participar nas actividades desenvolvidas pelo Colégio;  
3. Ser assíduo, pontual e responsável(…);  
4. Ser portador do cartão de estudante (…);  
5. Permanecer no Colégio durante o seu horário lectivo, salvo autorização escrita do encarregado 

de educação;  
6. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;  
7. Conhecer as normas e horários de funcionamento (…);  
8. Participar na eleição dos seus representantes (…) trazendo para cada aula os livros e/ou 

instrumentos de trabalho necessários;  
9. Promover um bom ambiente (…);  
10. Contribuir para a conservação das instalações(…);  
11. Conhecer e cumprir as disposições deste regulamento (…).  

NORMAS DE CONDUTA 

De acordo com a especificidade própria do Colégio, os alunos deverão ter a seguinte conduta: 

1. Assumir, de forma personalizada e de acordo com o seu nível etário, as atitudes e valores 
decorrentes do Ideário e do Projecto Educativo do Colégio;  

2. Usar vestuário adequado às actividades em que estão envolvidos, em cada momento;  
3. Ter atitudes correctas nos diferentes espaços do Colégio, de acordo com as regras próprias de 

funcionamento dos mesmos e respeitando as indicações dos funcionários;  
4. Abster-se de colar ou afixar qualquer tipo de cartazes ou documentos nas paredes, expositores 

ou outros locais, sem autorização superior.  

ENQUADRAMENTO DAS MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES 

O comportamento do aluno que contrarie as normas de conduta e de convivência e (…) deve ser objecto 
de intervenção, sendo passível de aplicação de medida educativa disciplinar. A saber: 

1. ADVERTÊNCIA AO ALUNO  
2. ORDEM DE SAÍDA DA SALA OU DO ESPAÇO ONDE DECORREM ACTIVIDADES EDUCATIVAS  
3. ADVERTÊNCIA COMUNICADA AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO  
4. REPREENSÃO REGISTADA  
5. ACTIVIDADES DE INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE EDUCATIVA  



6. SUSPENSÃO DA FREQUÊNCIA DAS ACTIVIDADES LECTIVAS  
7. EXCLUSÃO DA FREQUÊNCIA DO COLÉGIO  

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

(…)compete à Directora Pedagógica decidir da necessidade de instaurar ou não um processo disciplinar, 
de acordo com a lei. 

AVALIAÇÃO 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

Em matéria de avaliação e aprovação dos alunos, o Colégio segue, em geral, as regras definidas pelo 
Ministério da Educação.(…) 

ASSIDUIDADE E FALTAS 

DEVER DE ASSIDUIDADE 

(…) Em matéria de assiduidade e faltas, o Colégio segue as regras definidas pelo Ministério da Educação 
(Lei 30/2002). 

MATRÍCULAS 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

O Colégio reserva-se o direito de não aceitar a matrícula dos alunos: 

1. Que não manifestem um comportamento/atitude conforme os valores expressos no Ideário;  
2. Que não tenham manifestado interesse e aproveitamento na disciplina de Educação Moral e 

Religiosa Católica;  
3. Que fiquem retidos mais do que uma vez, ainda que em anos não consecutivos;  
4. Em Agrupamentos do 10º ano de escolaridade, quando ao longo do ensino básico, obtiverem 

classificações negativas nas disciplinas estruturantes dos cursos;  
5. Cujos pais/encarregados de educação manifestamente apresentem uma conduta contrária aos 

princípios presentes no Ideário do Colégio;  
6. Cujos pais/encarregados de educação não tenham as mensalidades regularizadas.  

DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

4. Dentro do período definido, os pais devem efectivar a renovação da matrícula do seu educando 
apresentando para o efeito toda a documentação necessária e pagando a respectiva propina;  

5. Caso os Encarregados de Educação não cumpram com o estabelecido no ponto anterior, o Colégio não 
garante para o ano lectivo seguinte a continuidade dos alunos(…);  

6. (...)  
7. O Colégio reserva-se o direito de decidir após a aceitação da matricula, ou sua renovação, com base no 

número de alunos inscritos em cada uma das disciplinas opcionais do ensino secundário e nas 
disponibilidades do corpo docente, quais as que irão ser efectivamente leccionadas.  

ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 

1. As pré-inscrições no Colégio são aceites nos seguintes prazos:  
1. Última semana de aulas do primeiro período para os irmãos dos actuais alunos e 

familiares de funcionários;  
2. Primeira semana do segundo período para filhos de antigos alunos do Colégio e todos 

os outros que queiram ser admitidos como alunos do Colégio;  
2. A pré-inscrição não confere o direito a ser admitido.  
3. Não havendo lugares disponíveis para todos os alunos pré-inscritos, em cada ano lectivo e para 

cada ano de escolaridade, actuarão os seguintes critérios, em termos de prioridade:  
1. Irmãos de actuais alunos do Colégio;  
2. Filhos ou familiares de funcionários do Colégio;  



3. Filhos de antigos alunos do Colégio;  
4. Ordem de inscrição  

ENCONTROS DE FORMAÇÃO 

1. De carácter obrigatório, promovidos pelo Departamento de Evangelização e Animação Pastoral, 
(…);  

VISITAS DE ESTUDO 

1. São actividades de carácter pedagógico/cultural relevante na educação dos alunos. (…);  

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

1. São actividades que visam complementar a formação integral dos alunos.  
2. A adesão a estas actividades é facultativa, estando a inscrição sujeita ao pagamento de uma 

propina trimestral.  

  

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

DIREITOS DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Os que lhe são consignados pelo estatuto da sua própria Associação (Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Colégio do Sagrado Coração de Maria);  

2. Os que são outorgados pelas disposições deste regulamento interno;  
3. Os que lhe são outorgados pela legislação em vigor.  

DEVERES DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Assumir e respeitar os princípios, valores e ideais decorrentes do Ideário e do Projecto 
Educativo do Colégio;  

2. Responsabilizar os seus educandos pelo cumprimento do presente Regulamento Interno;  
3. Colaborar activamente com o Colégio (…);  
4. Responsabilizar-se pela assiduidade e pontualidade do seu educando(…);  
5. Comparecer no Colégio sempre que para tal sejam solicitados (…);  
6. Intervir e colaborar no processo de avaliação do seu educando (…);  
7. Intervir e colaborar no processo da avaliação através da Associação de Pais(…);  
8. Conhecer e assumir o presente Regulamento Interno;  
9. Co-responsabilizar-se pelos danos causados pelo seu educando no Colégio 

 

FUNCIONÁRIOS 

CORPO DOCENTE 

DIREITOS 

1. Encontrar, na sua actividade de educador, um ambiente em que se sinta realizado, confiante e 
apoiado;  

2. Actualizar-se permanentemente, quer no aspecto científico quer no âmbito pedagógico, (…);  
3. Intervir na orientação pedagógica(…);  
4. Ter acesso aos meios existentes no Colégio de forma a cumprir os objectivos educativos(…);  
5. Dispor do espaço físico da sala de aula da forma que considere mais eficaz para os objectivos 

educacionais definidos(…);  
6. Pedir identificação a qualquer aluno quando achar necessário;  



7. Ser avaliado e contribuir para a avaliação do seu desempenho;  
8. Pertencer a associações profissionais ou sindicais;  
9. Conhecer o Contrato Colectivo de Trabalho.  
10. Ser informado e ter acesso(…) a toda a legislação que diga respeito ao ensino e à sua actividade 

profissional;(…)  

DEVERES 

1. Colaborar activamente na construção de uma autêntica comunidade educativa(…);  
2. Ser testemunho dos princípios, valores e atitudes decorrentes do Ideário e do Projecto 

Educativo do Colégio;  
3. Cumprir, no plano profissional, as disposições legais e as resoluções tomadas pelos órgãos 

competentes;  
4. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respectivas famílias;  
5. Assegurar o normal funcionamento das aulas ou das actividades em que participe;  
6. Co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos (…);  
7. Colaborar com o Director de Turma ou com o professor responsável(…);  
8. (...)  

11. Desenvolver todos os esforços no sentido de tornar o processo ensino/ aprendizagem mais 
personalizado(…);  

12. Aos professores é vedada a prática de explicações remuneradas a alunos matriculados neste 
estabelecimento de ensino, conforme o previsto no C.C.T.(…)  

NÃO DOCENTES 

DIREITOS 

3. Ser informados das actividades promovidas pelo Colégio;  
4. Participar em cursos de formação e aperfeiçoamento sugeridos pelo Colégio ou outras entidades;  
5. Pertencer a associações profissionais ou sindicais;  
6. Conhecer, no plano profissional, as disposições legais e as decisões que lhes dizem respeito, tomadas 

pelos órgãos competentes;  
7. Conhecer o Contrato Colectivo de Trabalho.  

DEVERES 

2. Ser testemunho dos princípios, valores e ideais decorrentes do Ideário e do Projecto Educativo 
do Colégio;  

3. (...)  
4. Assumir que em todos os espaços do Colégio se pode e deve exercer uma função educativa;  
5. Não permitir a entrada ou permanência no Colégio de elementos estranhos (…);  
6. Comunicar aos órgãos de gestão qualquer ocorrência que contrarie este Regulamento Interno(…);  
7. Manter sigilo sobre todas as matérias, que pelo seu teor, não se destinem ao conhecimento público; (…)  

CASOS OMISSOS 

1. Os casos omissos no presente Regulamento Interno serão resolvidos pelo órgão competente para 
cada uma das situações. Na impossibilidade ou na dúvida da atribuição da competência referida será 
considerado competente, para resolver qualquer caso pendente:  

1. Em todas as matérias, a Direcção Pedagógica;  
2. Em matéria pedagógica, a Direcção Pedagógica ouvindo o Conselho Pedagógico 

 

ESPAÇOS DIVERSOS 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. Tem como objectivo responder às necessidades de informação, pesquisa, educação e formação 
devendo, por isso, adquirir, organizar e disponibilizar para a Comunidade Educativa todos os recursos 
visuais e escritos existentes no Colégio. (…)  



AUDITÓRIOS E SALA MULTIMÉDIA 

1. Têm como função disponibilizar recursos de âmbito audiovisual, servir para intervenções 
didácticas para um número alargado de pessoas.  

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. As instalações e equipamentos de educação física compreendem os campos polidesportivos, 
ginásios, auditório I, sala de Ballet, balneários, gabinete dos professores de Educação Física e 
arrecadações para o material desportivo.  

LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, CIÊNCIAS, FÍSICA E QUÍMICA 

1. São utentes dos laboratórios os professores do Departamento de Ciências Experimentais e os 
alunos das respectivas disciplinas. A nomeação do responsável por cada um dos laboratórios é feita pela 
Direcção Pedagógica, ouvido o Departamento Curricular.  

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, SALAS DE EDUCAÇÃO VISUAL, EDUCAÇÃO VISUAL E 
TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

1. Cabe aos respectivos Coordenadores definir normas de utilização e funcionamento das salas, 
bem como atender à conservação, bom estado e operacionalidade de todo o equipamento informático e 
audiovisual nelas existente. (…)  

SECRETARIA / TESOURARIA  

OBJECTIVOS 

1. Manter actualizados os ficheiros com os registos biográficos (…);  
2. Receber as pré-inscrições para frequência do Colégio, matrículas e inscrições (…);  
3. Emitir avisos de pagamento e cobrança de todas as propinas relativas à componente lectiva, 

bem como a outras actividades e serviços.  

BAR 

1. O bar funciona na sala de refeitório. Esta sala é um espaço polivalente onde podem ser 
desenvolvidas outras actividades, desde que devidamente autorizadas.  

REFEITÓRIO 

1. Existem três refeitórios: um para a infantil, outro para o 1º ciclo, que funcionam no pavilhão II, 
e um terceiro para os restantes alunos e funcionários, no pavilhão I; (…)   

RECEPÇÃO 

1. No Colégio existem duas recepções; a do pavilhão I e a do pavilhão II.  

PAPELARIA  

1. Funciona como espaço de venda de equipamento e de material escolar.  

REPROGRAFIA 

1. Destina-se a serviços de reprografia e fotocópia.  

CENTRO DE RECURSOS 

OBJECTIVOS 

1. Tem como objectivo proporcionar, de forma lúdica, a aprendizagem em diversas áreas e 
permitir que os seus utilizadores empreguem o seu tempo livre de forma construtiva. Este local 
disponibiliza recursos do âmbito audiovisual, tecnológico, documental, didáctico e lúdico.  

 


