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GLOSSÁRIO DE SIGLAS 

 

 

ADD – Avaliação do Desempenho Docente 

ASE- Acção Social Escolar 

CP – Conselho Pedagógico 

CG – Conselho Geral 

CNO – Centro Novas Oportunidades 

ECD – Estatuto da Carreira Docente 

ESSA – Escola Secundária de Santo André 

FCT - Formação em Contexto de Trabalho 

GAPE- Gabinete de Apoio à Preparação para os Exames 

PAP – Prova de Aptidão Profissional 

PAA- Plano Anual de Actividades 

PEE- Projecto Educativo de Escola 

PCT- Projecto Curricular de Turma 

RI – Regulamento Interno 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL 

 

A Escola Secundária de Santo André situa-se na freguesia de Santo André, concelho do Barreiro, e 

iniciou a sua actividade em 1977. Designada inicialmente por Escola Secundária do Barreiro, recebeu 

o seu actual nome pela Portaria nº15 de 6 de Janeiro de 1985.  

A existência, na freguesia, de uma igreja dedicada a Santo André, local de acolhimento de 

peregrinos contribuiu para que aquela, toponimicamente, se designasse por Santo André e que a escola 

acolhesse este santo como patrono. Situada em pleno coração da freguesia, próximo do Parque da 

Cidade, beneficia de uma localização geográfica extremamente favorável, servida pela rede municipal 

de transportes rodoviários. 

A construção da escola obedeceu a uma concepção modelar, de linhas rectas, a qual está em 

reconstrução ao abrigo do programa de modernização das escolas do ensino secundário, levado a cabo 

pelo Ministério da Educação, através da ―E.P.E. - Parque Escolar‖. Dispõe de laboratórios 

experimentais para disciplinas como Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas e Informática, tendo 

sido constante a preocupação com a sua preservação e actualização. O espaço exterior é amplo, com 

várias zonas verdes e por trás corre um braço do rio Coina. O logótipo da escola representa um pássaro 

– que pode ser associado a um mocho, símbolo da sabedoria – cujo corpo e cujas asas assumem a 

forma de um livro. O bico é associado a um aparo e as patas animam a figura. Está presente nos 

cabeçalhos das folhas de teste e em outros materiais, como elemento identificativo. 

Actualmente existem cerca de 1700 alunos, repartidos entre o turno diurno e o nocturno, para além 

dos adultos em formação, frequentando diferentes opções: cursos científico-humanísticos, cursos 

profissionais, cursos de educação e formação, ensino recorrente por módulos capitalizáveis, de 

Educação e Formação de Adultos. Existe ainda um Centro de Reconhecimento e Validação de 

Competências (Centro Novas Oportunidades), a funcionar desde o ano lectivo de 2006/07, que trouxe 

de novo à escola, uma população que dela andava afastada e que, por esta via, reconhece a necessidade 

da aprendizagem continuada ao longo da vida. A Escola é frequentada por alunos da freguesia mas 

também por alunos das freguesias e dos concelhos vizinhos, em virtude da variedade da sua oferta 

educativa.  

O corpo docente é constituído por cerca de 140 professores, na generalidade profissionalizados, 

caracterizando-se por uma estabilidade bastante satisfatória. O pessoal não docente é composto por 

cerca de 42 elementos, entre administrativos e auxiliares de acção educativa. 

A Escola de Santo André tem-se caracterizado por um grande dinamismo, fruto do envolvimento de 

toda a comunidade educativa na consecução dos vários projectos enquadrados pelo Projecto Educativo 
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 da Escola e contemplados no Plano Anual de Actividades. Toda a vivência da comunidade escolar 

reflecte as premissas enunciadas no Projecto Educativo, cujo conteúdo abrange um período temporal 

de três anos, e que servem de mote à actuação dos agentes educativos. Este documento revela a ideia 

de uma cultura própria que procura envolver todos os participantes que, por sua vez, deverão 

contribuir activamente para se alcançarem os objectivos definidos. O PE define a identidade da escola 

e contém as directrizes fundamentais para a condução das actividades educativas, de forma a adequá-

las aos desafios educativos e formativos dos alunos e da comunidade em que a escola se insere e que 

pretende servir. Através do PE pretende-se reflectir, questionar e identificar problemas, avaliar 

resultados, cooperar nas soluções e mobilizar a comunidade escolar no seu conjunto, em torno de 

objectivos comuns de forma a perspectivar o futuro, tendo em vista a qualidade e o sucesso.  

A tradição educativa e formativa desta escola tem-se pautado por princípios humanistas de 

educação para a cidadania e por procedimentos pedagógicos actualizados e coerentes. Na medida do 

possível e na esteira de uma gestão estratégica e participativa, a escola tem baseado a sua actuação no 

respeito por todos os intervenientes no processo educativo, fundamentando-se na Lei 46/86, de 14 de 

Outubro e no Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de Abril, pronta a encarar novos desafios em prol dos 

alunos e a procurar mudanças sustentadas, sempre que possível, em consensos. Nos seus trinta e dois 

anos de actividade, inscreve-se um vasto historial de acontecimentos que são fruto do entusiasmo e 

dinamismo dos órgãos directivos, dos seus professores, alunos e funcionários. 

A principal finalidade da Escola, na sociedade actual, é a de formar cidadãos responsáveis, 

participativos, informados e críticos, capazes de assumir e exercer plenamente a sua cidadania – 

defensores da vivência democrática, do respeito pelos outros e por si próprios, abertos às diferenças de 

ideias e culturas, ao diálogo e à tolerância. 
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 CAPÍTULO I 

REGULAMENTO INTERNO 

Art.º 1.º – Definição 

Este Regulamento Interno, enquanto instrumento operacionalizado do Projecto Educativo de 

Escola, deve ser entendido como documento definidor do regime de funcionamento de cada um dos 

órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação educativa e dos serviços especializados 

de apoio educativo da escola, bem como dos direitos e dos deveres dos membros da comunidade 

escolar. Nele se enuncia um conjunto de normas, orientado por um ideal de competência/excelência 

que se materializa no princípio de que toda a comunidade educativa visa a qualidade constante no 

ensino e na aprendizagem, tendo por base um funcionamento regular, eficaz e harmonioso e uma 

uniformização de processos. 

Art.º 2.º – Objecto 

O presente Regulamento Interno define o regime de funcionamento da Escola Secundária de Santo 

André, de cada um dos seus Órgãos de Administração e Gestão, das Estruturas de Orientação 

Educativa e dos Serviços de Apoio Educativo, bem como os direitos e os deveres dos diferentes 

membros de toda a comunidade escolar, no sentido de conformar as regras de convivência e de 

resolução de conflitos.  

Art.º 3.º – Âmbito 

1. O presente diploma aplica-se a todos os membros da comunidade escolar e demais utentes dos 

espaços e instalações da Escola. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se membros da comunidade escolar: 

2.1. Os órgãos de direcção, administração e gestão; 

2.2. Os órgãos e estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo; 

2.3. Os docentes; 

2.4. Os alunos; 

2.5. Os pais, encarregados de educação e suas estruturas representativas; 

2.6. O pessoal administrativo e do ASE; 

2.7. O pessoal auxiliar de acção educativa e demais funcionários; 

2.8. Representantes das actividades de carácter cultural, artístico, económico, desportivo, 

ambiental, científico, etc., com assento no Conselho Geral da Escola; 

2.9. Demais utentes dos espaços e instalações da Escola. 
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 CAPÍTULO II 

REGIME DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

SECÇÃO I 

OFERTA EDUCATIVA 

Art.º 4.º – Oferta educativa curricular 

A oferta educativa da Escola concretiza-se na seguinte estrutura curricular: 

1. Ensino diurno (Ensino Secundário): 

 Cursos Científico-Humanísticos: 

̶ Curso de Ciências e Tecnologias 

̶ Curso de Línguas e Humanidades 

̶ Curso de Artes Visuais 

̶ Curso de Ciências Sócio económicas 

  Cursos Profissionais 

  Cursos de Educação e Formação (tipo 6, nível 3 – 12º ano) 

2. Ensino nocturno: 

 Módulos Capitalizáveis – 10º, 11º e 12 º Ano: 

̶ Ciências e Tecnologias  

̶ Ciências Sociais e Humanas 

 Cursos de Educação e Formação de Adultos – básico e secundário 

  Formações Modulares (de acordo com o CNQ – Catálogo Nacional para a Qualificação) 

 Centro Novas Oportunidades (CNO) 

Art.º 5.º –  Matrículas/Admissão de alunos 

Cabe ao Director organizar o serviço de matrículas, bem como autorizar as transferências e a 

anulação de matrículas. 

Art.º 6.º – Oferta educativa de complemento curricular 

1. A criação de clubes e a elaboração de projectos que contribuam para o enriquecimento da escola a 

nível pedagógico, cultural, científico e material, deve ser apoiada e incentivada, assegurando-se, 

quando possível, os meios humanos e materiais necessários. 

2. As actividades de complemento curricular desenvolvem-se no âmbito de: 

2.1. Clubes; 

2.2. GAPE – Gabinete de Apoio e Preparação para os Exames; 

2.3. Clube desporto escolar; 
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 2.4. Projectos / actividades socioeducativas;  

2.5. Publicações escolares; 

2.6. Projectos europeus; 

2.7. Outros que venham a ser aprovados no âmbito do Plano Anual de Actividades. 

3. As estruturas de suporte das actividades de complemento curricular referidas no número anterior 

elaborarão regulamento próprio em articulação com o Projecto Educativo e o Plano Anual de 

Actividades. 

SECÇÃO II 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

Art.º 7.º – Actividades lectivas 

 As actividades lectivas decorrem de 2ª a 6ª feira, em 3 turnos, dentro do seguinte horário: 

1. Turno da manhã:  Das 8 horas e 20 minutos  Às 13 horas e 15 minutos 

2. Turno da tarde:  Das 13 horas e 30 minutos  Às 18 horas e 25 minutos 

3. Turno da noite:  Das 19 horas  Às 23 horas e 45 minutos 

Art.º 8.º – Início e termo da aula 

1. O início e o termo de cada aula são estabelecidos por um toque de campainha. 

2. As aulas diurnas e nocturnas funcionam em blocos de 90 minutos, sendo estes constituídos por dois 

segmentos de 45 minutos. Em situações particulares regulamentadas pela lei existem aulas de 135 e de 45 

minutos. 

3. A primeira aula de cada turno tem uma tolerância de 10 minutos e as restantes uma tolerância de 5 

minutos, sendo em ambos os casos o final desta assinalado pelo segundo toque. 

4. A tolerância não poderá ser interpretada como redução do tempo de aula, pelo que não será permitido nem o 

atraso sistemático, nem a antecipação do final da aula. 

Art.º 9.º – Director 

O Director fará afixar, anualmente, o seu horário de atendimento, em local visível. 

Art.º 10.º – Directores de Turma 

O horário de atendimento dos directores de turma deverá ser afixado no Gabinete do órgão de 

gestão, na sala dos professores, na sala dos directores de turma e no PBX. Deverá ser comunicado, por 

escrito, ao Encarregado de Educação e constar na página electrónica da escola. 



 

  
11 / 78 

 

Escola Secundária de Santo André 

 Art.º 11.º – Serviços Especializados de Apoio Educativo 

O horário de atendimento dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) será afixado, anualmente, 

no local de funcionamento dos mesmos e publicitado na sala dos professores, no átrio da Escola e 

deverá constar na página electrónica da Escola. 

Art.º 12.º – Serviços Administrativos 

O horário de atendimento ao público dos serviços administrativos é o abaixo-indicado e consta na 

página electrónica da escola. 

De 2ª a 6ª feira 

A) Período diurno:   

Das 9.30  

Das 14.00  

Às   12.00  

Às 16:30  

B) Período nocturno:  

Às 2
as, 

4
as 

e 6 
as

 feiras Das 18:45  Às 20.45 

Art.º 13.º – Serviços de Acção Social Escolar 

O horário de atendimento ao público do A. S. E. É o abaixo indicado e consta na página electrónica 

da escola. 

De 2ª a 6ª feira: 
Manhã 9.30 às 12:00 

Tarde  14:00 às  16.30  

Art.º 14.º – Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) funciona de 2ª a 6ª feira, a tempo 

inteiro nos períodos diurno e nocturno, em horário a determinar anualmente.  

Art.º 15.º – Desporto Escolar 

1. As actividades do Desporto Escolar decorrem de 2ª a 6ª feira, em horário definido, anualmente, 

pela equipa responsável, que o divulgará e afixará, para conhecimento geral, estando os sábados 

reservados às competições. 

2. As actividades do Desporto Escolar poderão desenrolar-se, ainda, noutros períodos e horários, quer em 

tempo escolar, quer em momentos de interrupções lectivas e férias.    

Art.º 16.º – Outras actividades escolares 

As actividades dos clubes, bem como de outros projectos / actividades socioeducativas, 

desenvolvem-se em períodos, dias e horários estabelecidos de acordo com o Projecto Educativo e o 

Plano Anual de Actividades da Escola. 
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 Art.º 17.º – Seguranças do Ministério da Educação 

O horário dos Seguranças do M.E. será estabelecido pelo órgão coordenador do programa, em 

articulação com o Director, privilegiando o período em que decorrem as aulas, de acordo com o Desp. 

Nº 105-A/2005, de 2 de Fevereiro. 

SECÇÃO III 

ORGANIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

Art.º 18.º – Actividades escolares 

1. As actividades lectivas, de complemento curricular e outras, decorrem nas instalações escolares 

definidas para o efeito, sem prejuízo das que forem autorizadas para o exterior, nomeadamente 

visitas de estudo, aulas de campo, actividades no âmbito dos clubes, bem como outros projectos. 

1.1.  Sem prejuízo das actividades lectivas, podem realizar-se visitas de estudo desde que estas se 

revistam de um carácter didáctico-pedagógico no âmbito do desenvolvimento curricular ou, 

tendo outro carácter educativo ou cultural decorrente do Projecto Educativo da Escola, se 

enquadrem no Projecto Curricular de Turma, em actividades previstas para decorrerem fora do 

espaço físico da escola. 

1.2.  As visitas de estudo devem ser planeadas em Conselho de Turma, órgão responsável pela 

gestão eficaz dos recursos e do tempo. 

1.3.  As visitas de estudo devem estar previstas no Plano Anual de Actividades e serem propostas 

ao Conselho Pedagógico que julgará da sua pertinência pedagógica. 

1.4.  A proposta da visita de estudo é formalizada pelo preenchimento de impressos próprios, 

competindo aos proponentes efectuar todos os contactos necessários à sua realização bem 

como zelar pelo acompanhamento dos alunos participantes. 

1.5.  As visitas de estudo ao estrangeiro ou as que tiverem duração superior a dois dias, em 

território nacional, bem como os intercâmbios, regem-se pelo disposto na legislação em vigor. 

1.6.  Os docentes que organizam e participam em visitas de estudo sumariam a aula explicitando o 

teor da visita. 

SECÇÃO IV 

BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E SALA DE ESTUDO 

Art.º 19.º – Missão e Objectivos da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos, abreviadamente designado por BE/CRE é um 

dos recursos fundamentais para o desenvolvimento curricular e para a promoção da leitura e das 

literacias, aspectos essenciais para o sucesso na sociedade actual. Enquanto núcleo dinâmico da 
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 organização pedagógica da escola, está vocacionado para a promoção de actividades culturais, 

recreativas e de informação.  

Constitui um espaço de livre acesso aos professores, alunos/formandos e demais agentes educativos. 

Local de encontro e partilha de aprendizagens e saberes, de acesso ao conhecimento, deve desenvolver 

a sua actividade no quadro das finalidades e objectivos definidos no Projecto Educativo da Escola e 

operacionalizados no Plano Anual de Actividades. 

À BE/CRE compete nomeadamente: 

1. Contribuir para a consecução dos objectivos educacionais da escola, trabalhando em conjunto com 

os órgãos de gestão, professores, estudantes e pais/EE; 

2. Trabalhar em conjunto com as estruturas de Coordenação e Departamentos de modo a responder às 

exigências colocadas pelos projectos curriculares das turmas ou decorrentes das várias disciplinas 

ou áreas não disciplinares; 

3. Desenvolver nos alunos e formandos as várias literacias, criando hábitos de trabalho baseados na 

consulta, tratamento, produção e avaliação de informação; 

4. Ajudar os professores na planificação de actividades e na diversificação de estratégias e situações 

de aprendizagem; 

5. Promover a leitura, a criatividade e curiosidade intelectual; 

6. Favorecer o espírito de cooperação e partilha, a formação de uma cidadania responsável e o 

exercício da democracia através do acesso à informação; 

7. Divulgar os seus recursos e serviços junto da comunidade; 

8. Promover projectos em parceria com outras bes e entidades da região; 

9. Ampliar o núcleo documental existente, em função das actividades da escola e das necessidades 

dos utentes; 

10.  Informatizar o núcleo documental, de modo a garantir um acesso rápido à informação. 

Art.º 20.º – Organização funcional do espaço 

A BE/CRE constitui-se como um centro multifuncional, compreendendo diferentes áreas e serviços: 

zona de recepção e acolhimento, zona de leitura informal, zona das TIC, zona de audiovisuais, zona de 

consulta de documentação e trabalho individual e em grupo. 

Art.º 21.º – Gestão dos recursos humanos 

1. Para que a biblioteca desempenhe, de forma plena, as suas funções enquanto elemento central e 

transversal das actividades da Escola, o seu coordenador deve estar presente no Conselho 

Pedagógico. 
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 2. O coordenador da BE/CRE, seleccionado por concurso externo, exerce funções pelo período de 

quatro anos lectivos. 

3. O perfil e o recrutamento do professor bibliotecário encontram-se previstos no art. 8º, da Portaria 

nº 756/2009, de 14 de Julho. 

4. Para o coadjuvar nas suas funções, o professor bibliotecário pode ter uma equipa, mandatada pelo 

órgão de gestão. Caso se reúnam condições a equipa poderá ser complementada por colaboradores 

- professores, alunos ou outros – cujas atribuições serão definidas no regimento da biblioteca. 

5. Os funcionários da biblioteca deverão ser auxiliares da acção educativa indicados pelos órgãos de 

gestão, com formação nas áreas da biblioteconomia, das tecnologias de informação e comunicação 

e das relações interpessoais. O número e horário de trabalho dos funcionários da biblioteca deverão 

assegurar o seu funcionamento a tempo inteiro. 

Art.º 22.º – Regimento da BE/CRE 

As questões de rotina e as regras de funcionamento serão regulamentadas no Regimento da 

Biblioteca a aprovar pelo Conselho Pedagógico. 

 

SECÇÃO V 

HIGIENE, SEGURANÇA, ACESSO E CIRCULAÇÃO 

Art.º 23.º – Higiene e Segurança 

1. Devem ser garantidas medidas que visem prevenir acidentes, furtos, agressões ou outras situações 

que ponham em risco a integridade física e moral da comunidade escolar e o normal 

funcionamento da escola. 

2. Para garantir a segurança de todos quantos utilizem as instalações escolares, é obrigatória a 

apresentação de identificação, junto da portaria, e sempre que o funcionário de serviço a solicite. 

3. Todos os locais devem manter-se limpos e de acordo com as normas de higiene. As instalações 

sanitárias devem ser objecto de cuidada utilização e a sua conservação, embora a cargo dos 

auxiliares de acção educativa, não dispensa a melhor colaboração dos utentes. 

4. Todos os papéis inutilizados, embalagens, objectos de vidro, bem como o lixo indiferenciado 

devem ser depositados em recipientes próprios. 

Art.º 24.º – Acesso e circulação 

1. Aos alunos portadores de velocípedes com ou sem motor é facultado o estacionamento no interior 

da Escola, em espaço próprio, declinando o Órgão de Gestão qualquer responsabilidade por 

eventuais danos. 

2. Não é permitido o estacionamento de viaturas frente a qualquer dos portões de acesso à escola. 
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 3. Sempre que seja detectado, no interior das instalações, um elemento perturbador, não pertencente à 

comunidade escolar, deverá ser chamada, pelo Director, a autoridade policial que actuará em 

conformidade com a lei. 

4. Aos visitantes será fornecido, pelo Director, através do responsável pela portaria, um cartão 

identificativo. 

5. É proibida a posse e/ou utilização de quaisquer objectos ou materiais susceptíveis de provocar 

danos a pessoas e bens, assim como ao espaço físico da Escola. 

6. Compete ao Director a definição das normas de aplicação do Plano de Emergência da Escola, 

nomeadamente, no que respeita à sua actualização e divulgação junto de toda a comunidade 

escolar, tendo em vista garantir a segurança da escola, de acordo com a legislação em vigor. 

7. Os espaços de estacionamento junto aos acessos principais da Escola são reservados, 

exclusivamente, a professores e funcionários da escola, cabendo ao funcionário de serviço na 

portaria, avisar a Direcção que agirá em conformidade. 

8. O órgão de gestão, com o apoio directo dos demais funcionários, deve providenciar o 

desimpedimento dos espaços de circulação, bem como de todos os portões de acesso, permitindo a 

circulação das viaturas de emergência e veículos prioritários. 

9. Aos utentes do espaço de estacionamento junto aos acessos principais da Escola cabe a garantia de 

acesso aos veículos referidos no ponto anterior. 

10. Não é permitida a circulação de qualquer veículo (incluindo patins ou skates), dentro do recinto 

escolar. 

11. Só os elementos do pessoal docente e não docente têm acesso à sala de professores, salvo qualquer 

situação, devidamente autorizada. 

12. Deverão ser escrupulosamente cumpridas todas as orientações emanadas do Director, se for 

necessário implementar o Plano de Evacuação revisto, actualizado anualmente e devidamente 

aprovado pelo Serviço Nacional de Protecção Civil, nomeadamente no que respeita a: 

12.1.Obediência aos regulamentos específicos dos espaços laboratoriais, salas de informática, 

instalações desportivas ou outras; 

12.2.Verificação anual do estado das bocas externas e internas de incêndio, dos prazos de 

operacionalidade dos extintores, das redes de distribuição de gás, energia eléctrica e da água; 

12.3.Ameaças de bomba ou de outros engenhos explosivos. 
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 SECÇÃO VI 

ORGANISMO AUTÓNOMO – GRUPO DESPORTIVO DA ESSA 

Art.º  25.º  – Definição, objecto e âmbito 

1. O Organismo Autónomo Grupo Desportivo da Escola Secundária de Santo André, adiante 

designado por GDESSA, foi criado no seio da Escola Secundária de Santo André no ano de 1981, 

tendo o processo de constituição de uma Associação Desportiva Autónoma e de pleno direito sido 

concluído em Dezembro de 1989. Em 14 de Fevereiro de 1990, foram publicados em Diário da 

República (III série, n.º 38) os estatutos do GDESSA, de forma a permitir a representação da escola 

em competições federadas. 

2. O GDESSA é uma associação que tem por objecto a divulgação e dinamização da prática 

desportiva federada e a promoção de actividades de carácter desportivo e recreativo. 

3. O GDESSA é constituído pelos seguintes órgãos sociais: 

3.1. Assembleia Geral; 

3.2. Direcção; 

3.3. Conselho Fiscal. 

4. O Presidente da Assembleia Geral será sempre o Presidente do Conselho Geral da ESSA ou o seu 

Director, sendo as suas funções as que constam nos estatutos do GDESSA. 

5. A articulação entre a escola e o GDESSA foi objecto de um protocolo o qual especifica os direitos 

e deveres de cada uma das partes. 

SECÇÃO VII 

OUTRAS ENTIDADES 

Art.º  26.º  – Partidos Políticos 

Não são permitidas, no interior do espaço escolar, quaisquer campanhas de índole política ou outra, 

que prejudiquem o normal funcionamento da escola. 

Art.º  27.º  – Comércio de bens e serviços 

Não é permitido a entidades alheias à escola a venda de qualquer tipo de materiais/equipamentos, 

bem como de serviços, no interior do espaço escolar, exceptuando o considerado de interesse 

pedagógico ou de solidariedade social. 
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 CAPÍTULO III 

PARCERIAS 

Art.º 28.º – Parcerias 

1.  A Escola cooperará com diversas instituições para a realização de projectos que se articulem com 

o Projecto Educativo e criação de estágios para os alunos dos cursos profissionais e de Educação e 

Formação. 

2. No desenvolvimento do disposto no número anterior, a Escola poderá estabelecer parcerias com 

entidades públicas ou privadas de âmbito local, nacional ou internacional. 

3. O estabelecimento de qualquer parceria será formalizado por protocolo e sujeito à aprovação do 

Conselho Geral, após emissão de parecer do Conselho Pedagógico. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E 

ADMINISTRATIVA 

 

SECÇÃO I  

DIRECÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

Art.º 29.º – Órgãos de direcção, administração e gestão escolar 

1. São órgãos de direcção, administração e gestão escolar os seguintes:  

1.1. O Conselho Geral; 

1.2. O Director; 

1.3. O Conselho Pedagógico; 

1.4. O Conselho Administrativo. 

 

2. A escola organiza-se de acordo com o seguinte organograma: 
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SECÇÃO II 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

SUB-SECÇÃO I 

Conselho Geral 

Art.º 30.º – Definição 

1. O Conselho Geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da actividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade 

educativa, nos termos e para os efeitos do nº 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a articulação com o município faz-se ainda através 

das câmaras municipais no respeito pelas competências dos conselhos municipais de educação, 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n. º 7/2003, de 15 de Janeiro. Para além do estabelecido na lei, a 

Director 

Conselho 

Administrativo 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho de 

Directores 

Subdirector e 

Adjuntos 

Coordenadores 

Conselhos de 

Turma 
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19 / 78 

 

Escola Secundária de Santo André 

 Escola Secundária de Santo André define ainda, no âmbito da sua autonomia, o que consta dos 

artigos seguintes. 

Art.º 31.º – Composição 

1. O Conselho Geral é composto por 21 elementos, distribuídos da seguinte forma: 

 Representantes do corpo docente .............................................................................. 7 

 Representante dos alunos do Ensino Secundário (diurno e nocturno) ...................... 2 

 Representantes do pessoal não docente ..................................................................... 2 

 Representantes dos pais e encarregados de educação ............................................... 4 

 Representantes do município ..................................................................................... 3 

 Representantes da comunidade.................................................................................. 3 

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

Art.º32.º – Competências 

1. As competências do Conselho Geral são as consignadas no ponto 1 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 

75 /08, de 22 de Abril. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e das competências que lhe sejam cometidas por 

Regulamento Interno, ao Conselho Geral compete: 

2.1. Eleger o respectivo Presidente, de entre os seus membros, à excepção dos representantes dos 

alunos; 

2.2. Eleger o Director, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do decreto-lei n.º 75 /08, de 22 de Abril; 

2.3. Aprovar o Projecto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

2.4. Aprovar o Regulamento Interno da Escola; 

2.5. Elaborar e aprovar o seu próprio Regimento, no qual constarão as regras de organização e 

funcionamento interno, salvaguardando as disposições legais das suas atribuições, respeitando 

o estipulado no RI e contribuindo para o respeito mútuo dos vários órgãos de administração e 

gestão da Escola. 

2.6. Aprovar os planos anual e plurianual de actividades; 

2.7. Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de 

Actividades; 

2.8. Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

2.9. Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

2.10.Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Director, das actividades no 

domínio da acção social escolar; 

2.11.Aprovar o relatório de contas de gerência; 
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 2.12.Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação; 

2.13.Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

2.14.Acompanhar a acção dos demais órgãos de administração e gestão; 

2.15.Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

2.16.Definir os critérios para a participação da escola em actividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; 

2.17.Autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas; 

2.18.Em tudo o não explicitado neste Regulamento Interno, aplica-se a legislação em vigor, 

nomeadamente o Dec. Lei nº75/2008 de 22 de Abril. 

3. O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em 

efectividade de funções. 

4. No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos 

restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a 

avaliação do funcionamento da escola e de lhes dirigir recomendações, com vista ao 

desenvolvimento do Projecto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de Actividades. 

5. O Conselho Geral pode constituir, no seu seio, uma comissão permanente, na qual pode delegar 

competências de acompanhamento da actividade da escola entre as suas reuniões ordinárias. 

6. A comissão permanente constitui-se como uma fracção do Conselho Geral, respeitada a 

proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

Art.º 33.º – Outras Disposições 

Para as restantes disposições, designadamente a direcção, o funcionamento, a designação dos 

representantes, as eleições e os mandatos do Conselho Geral, aplica-se a legislação em vigor, 

nomeadamente o disposto no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril. 

 

SUB-SECÇÃO II 

Director 

Art.º 34.º – Definição 

O Director é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, administrativa, 

financeira e patrimonial. 

Art.º 35.º Subdirector, adjuntos e assessorias do Director 

1. O Director é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdirector e por dois adjuntos 

nomeados por si. 
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 2. Para apoio à actividade do Director e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode autorizar a 

constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes em 

exercício de funções na escola, de acordo com indicações emanadas pelo ministério. 

Art.º 36.º – Competências 

1. Compete ao Director submeter à aprovação do Conselho Geral o Projecto Educativo.  

2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Director: 

2.1. Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: 

2.1.1. As alterações ao Regulamento Interno; 

2.1.2. O plano anual e plurianual de actividades; 

2.1.3. O relatório anual de actividades; 

2.1.4. As propostas de celebração de contratos de autonomia; 

2.2. Aprovar o plano de formação e de actualização do pessoal docente e não docente, ouvido 

também, no último caso, o município. 

2.3. Dirigir o Centro Novas Oportunidades. 

3. No acto de apresentação ao Conselho Geral, o Director faz acompanhar os documentos referidos 

na alínea a) do número anterior, dos pareceres do Conselho Pedagógico. 

4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou por Regulamento Interno, no 

plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao Director, 

em especial: 

4.1. Definir o regime de funcionamento da escola; 

4.2. Elaborar o projecto de orçamento, de acordo com as linhas orientadoras definidas pelo 

Conselho Geral; 

4.3. Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

4.4. Distribuir o serviço docente e não docente; 

4.5. Nomear os Coordenadores dos Departamentos Curriculares e os Directores de Turma; 

4.6. Planear e assegurar a execução das actividades no domínio da acção social escolar, em 

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

4.7. Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 

4.8. Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas 

e instituições de formação, autarquias e colectividades, em conformidade com os critérios 

definidos pelo Conselho Geral nos termos da alínea p) do n.º 2 do artigo 27.º; 

4.9. Proceder à selecção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais 

aplicáveis; 

4.10.Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos; 
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 4.11.Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no actual RI. 

5. Compete ainda ao Director: 

5.1. Representar a escola; 

5.2. Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente; 

5.3. Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

5.4. Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente; 

5.5. Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente. 

5.6. Nomear os Coordenadores e Subcoordenadores dos departamentos, auscultados os respectivos 

conselhos de docentes. 

6. O Director exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa. 

7. O Director pode delegar e subdelegar no Subdirector e nos adjuntos as competências referidas nos 

números anteriores; 

8. Nas suas faltas e impedimentos, o Director é substituído pelo Subdirector. 

Art.º 37.º – Outras Disposições 

Para as restantes disposições, designadamente o recrutamento, o procedimento concursal, a eleição, 

a posse, o mandato, o regime e exercício de funções, os direitos e deveres do Director e a assessoria da 

direcção, aplica-se a legislação em vigor, nomeadamente o disposto no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 

de Abril. 

 

SUBSECÇÃO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

Art.º 38.º – Definição 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa 

do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, nomeadamente nos domínios pedagógico-

didáctico, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal 

docente e não docente. 

Art.º 39.º – Composição 

1. A composição do Conselho Pedagógico é a seguinte:  

1.1. O Director, que é, por inerência, o presidente do Conselho Pedagógico; 

1.2. Os 4 Coordenadores dos Departamentos Curriculares; 

1.3.  7 representantes, garantes da participação das demais estruturas de coordenação e supervisão 

pedagógica e de orientação educativa, assim designados: 

1.3.1.O coordenador dos cursos científico-humanísticos. 
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 1.3.2.O coordenador dos cursos profissionais. 

1.3.3.O coordenador dos cursos de Educação e Formação (básico/ secundário). 

1.3.4.O coordenador do CNO. 

1.3.5.O coordenador do Ensino Recorrente. 

1.3.6.O coordenador da Biblioteca/CRE 

1.3.7.1 psicólogo do SPO. 

1.4. 1 representante dos pais e encarregados de educação 

1.5. 2 representantes dos alunos, neste caso do ensino secundário, um do ensino diurno e outro do 

nocturno. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são designados pelo órgão representativo e, 

quando este não exista, serão eleitos de entre os representantes dos encarregados de educação de 

cada turma. 

3. Os representantes dos alunos, nos termos da alínea d) do n.º 1, são eleitos anualmente pela 

assembleia de delegados de turma, de entre os seus membros. 

4. Os representantes do pessoal docente, dos pais e encarregados de educação e dos alunos no 

conselho geral não podem ser membros do Conselho Pedagógico. 

Art.º 40.º – Competências 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento interno, ao 

Conselho Pedagógico compete:  

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

2. Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de 

actividade e emitir parecer sobre os respectivos projectos; 

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

4. Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de actualização 

do pessoal docente e não docente; 

5. Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

6. Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional 

e local, bem como as respectivas estruturas programáticas; 

7. Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

8. Adoptar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares; 
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 9. Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, em articulação 

com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a 

investigação;  

10. Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;  

11. Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;  

12. Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com o 

disposto na legislação aplicável;  

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

Art.º 41.º – Funcionamento 

1. No funcionamento do Conselho Pedagógico aplica-se a legislação em vigor, nomeadamente o 

disposto no Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de Abril. 

2.  A representação dos pais e encarregados de educação e dos alunos, no Conselho Pedagógico, faz-

se igualmente de acordo com a legislação em vigor. 

3. No seu próprio regimento interno, o Conselho Pedagógico define as regras de organização e 

funcionamento, salvaguardando as disposições legais das suas atribuições, respeitando o estipulado 

no RI e contribuindo para o respeito mútuo dos vários órgãos de administração e gestão da Escola. 

4. No exercício das suas competências, o Conselho Pedagógico organiza-se nos termos definidos no 

seu regimento interno. 

Art.º 42.º – Designação dos membros e respectivos mandatos 

1.  A designação dos membros do Conselho Pedagógico, para além dos que exercem o cargo por 

inerência de funções, faz-se da seguinte forma: 

1.1.  O Director é, por inerência, o presidente do Conselho Pedagógico; 

1.2. Os coordenadores dos Departamentos Curriculares são nomeados pelo Director, de acordo 

com o disposto na legislação em vigor; 

1.3. Quando não existam professores titulares no grupo disciplinar, o Director nomeia outro 

docente; 

1.4. Os representantes dos alunos dos cursos diurnos e dos cursos nocturnos são eleitos, 

anualmente, pela Assembleia de Delegados de turma, de entre os seus membros; 

1.5. Além dos coordenadores referidos na alínea b, os demais coordenadores e representantes das 

estruturas educativas são nomeados pelo Director. 

2. A cessação de mandato de qualquer dos representantes, decorrente de sua iniciativa ou determinada 

pelo Director, implica a sua substituição. 
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 SUBSECÇÃO IV  

Conselho Administrativo 

Art.º 43.º – Definição 

O Conselho Administrativo é o órgão de administração e gestão da escola com competência deliberativa 

em matéria administrativo-financeira, nos termos da legislação em vigor. 

Art.º 44.º – Composição 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

1. O Director, que preside; 

2. O Subdirector ou um dos Adjuntos do Director, por ele designado para o efeito; 

3. O Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o substitua. 

Art.º 45.º – Competências 

Compete ao Conselho Administrativo: 

1. Aprovar o projecto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas 

pelo conselho geral;  

2. Elaborar o relatório de contas de gerência; 

3. Autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 

verificar a legalidade da gestão financeira; 

4. Zelar pela actualização do cadastro patrimonial. 

Art.º 46.º -Funcionamento 

O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre 

que o Director o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 

 

SECÇÃO III 

ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

Art.º 47.º – Definição 

1. Com vista ao desenvolvimento do Projecto Educativo, as estruturas que colaboram com o 

Conselho Pedagógico e com o Director, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 

acompanhamento das actividades escolares, promovem o trabalho colaborativo e realizam a 

avaliação de desempenho do pessoal docente. 

2. A sua constituição visa, nomeadamente: 
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 2.1. A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e 

orientações curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa da escola; 

2.2. A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades de turma ou grupo de alunos; 

2.3. A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso; 

2.4. A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

3. A redução horária para o exercício do cargo de coordenação é regulamentada anualmente, por 

despacho ministerial. 

Art.º 48.º – Composição 

Constituem as estruturas de orientação educativa da escola os Departamentos Curriculares, 

Conselhos de Turma, Coordenações de Cursos. 

Art.º 49.º – Departamentos Curriculares 

Os Departamentos Curriculares são as estruturas de orientação educativa que asseguram a 

articulação curricular, de acordo com os cursos leccionados e as dinâmicas a desenvolver pela escola. 

Art.º 50.º – Constituição dos Departamentos Curriculares 

Os Departamentos Curriculares da escola são os seguintes: 

1. Departamento de Matemática e de Ciências Experimentais; 

2. Departamento de Expressões; 

3. Departamento de Línguas; 

4. Departamento de Ciências Sociais e Humanas. 

Art.º 51.º – Nomeação dos Coordenadores e  

Subcoordenadores dos Departamentos Curriculares 

1. Os Departamentos Curriculares são coordenados por professores titulares. 

2. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares são nomeados pelo Director, de entre os 

docentes que os integram que sejam professores titulares; 

3. Os Grupos de Recrutamento que integram os Departamentos Curriculares são coordenados por um 

docente desse grupo, preferencialmente titular, designado por Subcoordenador. 

4. Os Subcoordenadores dos Departamentos Curriculares são nomeados pelo Director, 

preferencialmente de entre os docentes que sejam professores titulares que integram o respectivo 

grupo disciplinar; 

5. Os Coordenadores dos Departamentos e os Subcoordenadores podem ser exonerados a todo o 

tempo por despacho fundamentado do Director. 
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 Art.º 52.º – Conselhos de Turma 

1. Os Conselhos de Turma são estruturas de orientação educativa que irão assegurar o 

acompanhamento e a avaliação das actividades a desenvolver com os alunos, através de planos de 

trabalho que integrarão estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular, 

promovendo a melhoria das condições de aprendizagem. Serão, ainda, responsáveis pela 

articulação escola-família. 

2. Fazem parte dos Conselhos de Turma os professores da turma, o delegado dos alunos e 1 ou 2 

representantes dos pais e encarregados de educação. 

3. Podem participar nos Conselhos de Turma outros elementos, nomeadamente, elementos da 

estrutura de orientação educativa, sempre que tal se justifique. 

4. O Conselho de Turma é coordenado pelo Director de Turma, designado pelo Director, de entre os 

professores da turma, sempre que possível pertencente ao quadro da escola. Na ausência do 

Director de Turma, a coordenação será assegurada por um docente designado pelo Director. 

5. Nas reuniões do Conselho de Turma, destinadas à avaliação sumativa, os alunos participam na 

primeira parte, destinada à discussão de assuntos relacionados com a sua vida escolar, retirando-se 

em seguida. 

6. O Director pode nomear um professor tutor para acompanhamento em particular do processo 

educativo de um grupo de alunos. 

7. Os Directores de Turma são designados anualmente pela direcção executiva da escola, de entre os 

professores da turma. 

8. Compete ao Director de Turma: 

8.1. Presidir ao Conselho de turma; 

8.2. Promover, junto do Conselho de Turma, a realização de acções conducentes à aplicação do 

Projecto Educativo da Escola; 

8.3. Assegurar a adopção de estratégias coordenadas relativas aos alunos da turma bem como a 

criação de condições para a realização de actividades interdisciplinares; 

8.4. Promover o acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores da 

turma a informação necessária à adequada orientação educativa dos alunos; 

8.5. Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar, mantendo 

os alunos informados da sua existência; 

8.6. Analisar as candidaturas a subsídios escolares e proceder aos registos necessários ao 

acompanhamento administrativo e pedagógico da turma; 

8.7. Conservar o processo individual do aluno actualizado, em termos de registo de assiduidade e 

de aproveitamento; 
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 8.8. Analisar a justificação das faltas apresentada pelos alunos e tomar decisão sobre o respectivo 

deferimento; 

8.9. Accionar planos de recuperação de aula, sempre que as faltas justificadas comprometam 

seriamente os objectivos da aprendizagem, mediante proposta dos docentes das disciplinas 

onde foram registadas as faltas; 

8.10.Apreciar situações de insucesso e propor a aplicação das medidas de apoio educativo 

consideradas mais ajustadas à situação detectada; 

8.11.Acompanhar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu carácter globalizante e 

integrado; 

8.12.Integrar o júri de avaliação da Prova de Aptidão Profissional (3º. Ano); 

8.13.Colaborar com o Director de curso no sentido de optimizar o processo de ensino-

aprendizagem; 

8.14.Elaborar um relatório descritivo de cada aluno que contenha, nomeadamente, referência 

explícita a parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de 

iniciativa, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação com os outros, de 

articulação com o meio envolvente e de concretização de projectos; 

8.15.Anexar, quando necessário, ao relatório descritivo, uma síntese das principais dificuldades 

evidenciadas por cada aluno, com indicações relativas a actividades de remediação e 

enriquecimento; 

8.16.Anexar ao relatório descritivo o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de 

cada módulo e na progressão registada em cada disciplina. 

Art.º 53.º – Coordenação e Direcção de Cursos 

1. Para assegurar a articulação das actividades das turmas, no âmbito da coordenação pedagógica e no 

âmbito da formação tecnológica (estágios e projectos) o Director nomeia os seguintes 

Coordenadores: 

1.1. Dos Cursos Científico-Humanísticos e Tecnológicos do Ensino Secundário; 

1.2. Dos Cursos Profissionais; 

1.3. Dos Cursos de Educação e Formação, a funcionar no regime diurno;  

1.4. Dos Cursos de Educação e Formação de Adultos;  

1.5. Dos Cursos do Ensino Recorrente; 

1.6. Do CNO. 

2. Para assegurar a articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes de 

formação, o Director nomeia os Directores de Curso. 
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 SECÇÃO IV 

APOIOS EDUCATIVOS 

Art.º 54.º – Natureza e Processo 

As modalidades de apoio pedagógico e acções de acompanhamento e complemento pedagógico, 

orientadas para a satisfação de necessidades específicas do aluno, previstas para o ensino secundário 

no art.º 8º, do Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de Março, decorrem da análise do Conselho de Turma 

e/ou proposta individual do professor. 

1. A escola oferece, de acordo com os diferentes tipos de necessidades, várias formas de apoios 

educativos: Apoio Pedagógico; Apoio Tutorial e Apoio à Preparação para os Exames Nacionais. 

2. O Director de Turma será informado pelo Director da escola dos alunos a quem foi concedido 

apoio, do(s) professor(es) responsáveis e do respectivo horário. 

3. O Director de Turma deve obter, através de impresso próprio, a autorização dos pais/encarregados 

de educação para a frequência do apoio pelos seus educandos. 

4. A assiduidade dos alunos é controlada pelo professor responsável pelo apoio, tendo em atenção o 

limite de faltas possível – o triplo de horas atribuídas por semana. 

Art.º 55.º – Apoio Pedagógico 

No âmbito da legislação em vigor, o Apoio Pedagógico visa o enriquecimento e complemento 

curricular dos alunos em uma ou mais disciplinas, a fim de superar lacunas diagnosticadas, devendo 

por isso, sempre que possível, ser prestado pelo(s) docente(s) do próprio aluno. 

Art.º 56.º – Apoio Tutorial 

No âmbito do art.º 44º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, o Apoio Tutorial visa contribuir 

para o sucesso dos alunos e para a prevenção do abandono escolar. Pretende-se, no âmbito deste apoio, 

proporcionar o desenvolvimento de um leque diversificado de competências sócio-afectivas, de auto-

estima, de hábitos de estudo e de construção de um percurso próprio, numa perspectiva holística do 

tutorado. 

Art.º 57.º – GAPE- Gabinete de Apoio à Preparação para os Exames 

1. O GAPE é um espaço onde é facultado apoio na orientação de estudos e na preparação para os 

exames nacionais, através de metodologias diferenciadas. 

2. São funções do GAPE: 

2.1. Proporcionar ao aluno actividades, de carácter facultativo, que permitam melhorar o seu 

desempenho nos exames nacionais; 

2.2. Permitir a aquisição de competências que permitam a apropriação, pelo aluno, de métodos de 

estudo e de trabalho que proporcionem o desenvolvimento das suas capacidades; 
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 2.3. Articular com a BE/CRE. 

3. O material que faz parte destas instalações é para uso de toda a comunidade escolar, de acordo com 

as normas específicas existentes no seu regimento interno de funcionamento. 

 

SECÇÃO V 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 

Art.º 58.º – Definição e enumeração. 

1. Os Serviços Especializados de Apoio Educativo destinam-se a promover a existência de condições 

que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua actividade com as 

estruturas de orientação educativa. 

2. Constituem serviços especializados de apoio educativo: 

2.1. Os Serviços de Psicologia e Orientação; 

Art.º 59.º – Serviços de Psicologia e Orientação 

1. Os Serviços de Psicologia e Orientação (S.P.O.) são unidades especializadas de apoio educativo, 

consagradas na Lei de Bases do Sistema Educativo, às quais é reconhecida autonomia técnico-

científica, dispondo de um regimento próprio e desenvolvendo a sua actividade de acordo com um 

plano específico, integrado no Plano Anual de Actividades da escola. 

2. Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, o pessoal técnico superior que integra estes serviços 

está sujeito aos direitos e deveres específicos estatuídos na lei. 

3. Em termos gerais, compete ao S.P.O: 

3.1. Promover actividades que permitam aos jovens desenvolver a sua maturidade e as suas 

competências sociais, cognitivas e técnicas, nomeadamente através da orientação para a 

definição de um projecto de carreira. 

3.2. Desenvolver acções no domínio dos apoios psico-pedagógicos a alunos ou professores. 

3.3. Apoiar o desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre 

esta e a comunidade. 

4. Constituem direitos e deveres do coordenador do SPO: 

4.1. Ter acesso privilegiado à informação escolar e/ou outras, vindas do ME, a fornecer aos alunos; 

4.2. Elaborar, anualmente, um relatório final de actividades; 

4.3. Respeitar princípios de confidencialidade e privacidade e ter responsabilidades éticas para com 

os seus utentes. 
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 CAPÍTULO V 

CURSOS PROFISSIONAIS, DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO E DO 

ENSINO NOCTURNO 

SECÇÃO I 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Art. 60.º Definição 

Os Cursos Profissionais foram criados ao abrigo do Decreto – Lei n.º 74/2004, de 26 de Março e a 

sua criação, organização, bem como gestão do currículo, avaliação e certificação das aprendizagens 

estão regulamentados pela Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio em conjugação com o Despacho n.º 

14758/2004 (2.ª série), de 23 de Julho. O seu regulamento obedece à legislação em vigor. 

Sem prejuízo das restantes normas legais aplicáveis, serão de sublinhar os seguintes aspectos: 

Art.º 61.º Selecção e recrutamento de formandos 

1. Conforme determinado no artigo 6º do Decreto-Lei nº 4/98, de 8 de Janeiro, têm acesso aos cursos 

profissionais os candidatos que concluam o 3º ciclo do ensino básico, ou equivalente. 

2. A Escola reserva-se o direito de elaborar anualmente um processo de orientação vocacional e 

selecção dos alunos para as respectivas turmas a constituir. 

3. As vagas existentes na escola para matrícula no curso ou cursos pretendidos são preenchidas de 

acordo com as prioridades definidas na legislação em vigor. 

Art.º 62.º Selecção e recrutamento de formadores 

1. A selecção do pessoal docente reger-se-á pelo princípio da adequação dos perfis dos candidatos às 

exigências profissionais previamente definidas.  

2. Para a docência das áreas de formação científica e sócio-cultural, os professores/formadores 

deverão possuir as habilitações legalmente exigidas para os graus correspondentes do ensino 

secundário regular. Dar-se-á preferência aos professores dos quadros de nomeação definitiva e 

zona pedagógica para garantir a continuidade do trabalho por um período mínimo de três anos. 

3. Para a docência das áreas técnicas, dar-se-á preferência a formadores que tenham formação 

específica na área ou mantenham actividades profissionais/ empresariais efectivas.  

Art.º 63.º Competências do Director de Curso 

Os Directores de Curso são designados pelo Director, preferencialmente de entre os professores 

profissionalizados que leccionam as disciplinas da componente de formação técnica. 

1. Compete ao Director de Curso: 

1.1. Presidir ao Conselho de Curso; 
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 1.2. Propor regras de funcionamento e plano de formação dos respectivos cursos; 

1.3. Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação 

do curso; 

1.4. Organizar e coordenar as actividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 

1.5. Participar nas reuniões do conselho de turma no âmbito das suas funções; 

1.6. Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, os procedimentos necessários à realização da Prova de 

Aptidão Profissional (PAP); 

1.7. Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, 

seleccionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e dos 

contratos de formação, procedendo à distribuição dos formandos por aquelas entidades e 

coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o 

monitor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; 

1.8. Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 

socioeducativo; 

1.9. Integrar o júri de avaliação da Prova de Aptidão Profissional. 

1.10.Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

2. São ainda competências do Director de Curso as designadas no nº10, do artigo 73, deste 

Regulamento. 

3. Para o exercício das suas funções, o Director de Curso tem direito a uma redução da componente 

lectiva, que será gerida de forma flexível ao longo do ano escolar, em função das necessidades 

concretas, a qual, salvo casos excepcionais devidamente justificados, deverá conter-se dentro dos 

seguintes limites: 

3.1. Uma turma — três horas; 

3.2. Duas turmas — quatro horas e meia; 

3.3. Três turmas — seis horas. 

Art.º 64.º Mandato 

1.  O mandato do Director de Curso é assegurado pelos docentes providos em quadro de escola, 

preferencialmente os titulares, de modo a garantir estabilidade de trabalho e viabilizar planos ou 

projectos anuais e plurianuais.  

2. O Director de Curso será designado, pelo Director, de entre os docentes que reúnam competências, 

ao nível pedagógico e técnico, adequadas às funções a desempenhar;  

3. A duração do mandato, a que se refere o número anterior, será de um ano.  
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 4. Até nova designação, manter-se-á em funções o docente em exercício, salvo se, entretanto, mudar 

de escola ou manifestar comprovado impedimento.  

Art.º 65.º Composição e funcionamento do Conselho de Curso 

1. O Conselho de Curso é o órgão que estuda e debate as orientações, métodos e resultados das 

actividades técnico-pedagógicas. É composto pelo Director de Curso, que preside e pelos docentes 

responsáveis pelas disciplinas do respectivo curso. 

2. Compete ao Conselho de Curso: 

2.1. Analisar e debater questões relativas à adopção de modelos pedagógicos, de avaliação e de 

classificação do mérito dos alunos; 

2.2. Analisar e organizar os conteúdos das disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso 

de forma a assegurar uma boa coordenação interdisciplinar; 

2.3. Propor ao Conselho Pedagógico a adopção de medidas e o desenvolvimento de acções 

tendentes à melhoria do ensino no curso; 

2.4. Definir e incentivar acções pedagógicas e circum-escolares que valorizam o curso (visitas de 

estudo, estágios, intercâmbios culturais, etc.); 

2.5. Pronunciar-se sobre todos os assuntos que, dentro das suas competências, lhe sejam 

submetidos para apreciação pelo Director de Curso. 

3. O Conselho de Curso reunirá sempre que for convocado pelo Director. 

4. Cabe ao Director de Escola, de acordo com o regime jurídico aplicável, fixar as datas de realização 

dos conselhos de turma, bem como designar o respectivo secretário responsável pela elaboração da 

acta. 

5. A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida à ratificação do Director, de acordo com 

o regime jurídico aplicável. 

6. As deliberações do Conselho de Curso serão aprovadas por maioria simples, dispondo o Director 

de Curso de voto de qualidade. 

7. De todas as reuniões do Conselho de Turma serão lavradas actas que, depois de devidamente 

aprovadas, devem ser assinadas por todos os participantes. 

Art.º 66.º Regime de assiduidade 

1. Aos formandos será dado conhecimento, pelo Director de Curso, do regime de assiduidade e 

avaliação estipulados pela legislação em vigor. 

2. São consideradas faltas justificadas as dadas: 
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 2.1. Por doença do aluno, declarada presencialmente pelo Encarregado de Educação, se a mesma 

não determinar impedimento superior a três dias úteis, ou declarada pelo médico, para 

impedimento de duração superior; 

2.2. Por isolamento profilático determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que coabite 

com o aluno, comprovada através de declaração de autoridade sanitária da área; 

2.3. Por realização de tratamento ambulatório em virtude de doença ou deficiência e que não possa 

realizar-se fora do período de actividades lectivas; 

2.4. Por nascimento de irmão do aluno, até um dia de faltas; 

2.5. Por falecimento de familiar, durante o período legal de luto; 

2.6. Por assistência na doença a membros do agregado familiar do aluno, declarada por médico; 

2.7. Por impedimento decorrente da religião professada pelo aluno. 

2.8. Por participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em 

vigor; 

2.9. Por facto não imputável ao aluno, designadamente determinado por motivos imprevistos ou 

por cumprimento de obrigações legais, implicando sempre a respectiva justificação. 

3. A justificação apresentada será objecto de análise pelo Director de Turma, que é responsável pelo 

seu deferimento. 

4. A justificação deve ser apresentada até ao 3º dia útil subsequente à falta, em impresso próprio e 

adequado, sob pena de não ser aceite. 

5. As faltas justificadas são consideradas para efeitos de apreciação do desempenho do formando. 

6. Quando as faltas justificadas comprometem seriamente os objectivos de aprendizagem, deve o 

Director de Turma accionar um plano de recuperação. Este plano caracteriza-se por: 

6.1. Resultar da proposta dos docentes das disciplinas nas quais foram registadas as faltas e visa o 

cumprimento dos objectivos de aprendizagem não atingidos em virtude da falta; 

6.2. Ser formalizado através do preenchimento de um impresso próprio; 

6.3. Ser objecto de acompanhamento pelos docentes das disciplinas referidas em a) que procederão 

ao registo do mesmo num livro de ponto específico; 

6.4. As aprendizagens desenvolvidas no seu âmbito serem objecto de avaliação; 

6.5. Levar o aluno a ser objecto de novas estratégias de remediação, caso este não atinja os 

objectivos de aprendizagem definidos. 

7. Consideram-se faltas injustificadas as não compreendidas no número 2, bem como aquelas para as 

quais não tenha sido apresentada a tempo a respectiva justificação, ou que não tenham sido 

deferidas pelo Director de Turma. 
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 8. As faltas injustificadas são consideradas para efeitos de exclusão e para a apreciação do 

desempenho do formando. 

9. Se o aluno ultrapassar o número limite de faltas (10% do total de horas definidas no plano 

curricular por disciplina, desde que não exceda 7% de faltas exclusivamente injustificadas) será 

sujeito a uma prova de recuperação, ouvido o Conselho Pedagógico. 

10. O aluno não pode exceder 5% de faltas na FCT. 

11. O Director de Turma deve informar o aluno (ou o seu Encarregado de Educação, caso o formando 

seja menor), por escrito, quando este:  

11.1.Atingir um terço do limite de faltas injustificadas nos termos do ponto 7; 

11.2.Atingir metade do limite das faltas injustificadas nos termos do ponto 7; 

11.3.Atingir dois terços das faltas injustificadas nos termos do ponto 7; 

11.4.Ultrapassar o limite de faltas injustificadas a uma disciplina nos termos do ponto 7. 

12. Na recuperação dos módulos, por motivo de excesso de faltas, serão relevadas as faltas em 

excesso, ficando o aluno no número limite das mesmas.  

12.1.Se esta situação se repetir, será convocado um Conselho de Turma extraordinário onde será 

ponderada a situação do aluno. 

Art.º 67.º Regime de avaliação 

1. A avaliação dos formandos enquadra-se no regime de avaliação em vigor para o Ensino 

Profissional, no que concerne às aprendizagens, aos princípios da organização modular e à 

prestação obrigatória de uma prova final de aptidão profissional e formação em contexto de 

trabalho. 

2. O formando é avaliado ao longo do processo de aprendizagem, no final de cada módulo, na Prova 

de Aptidão Profissional e na Formação em Contexto de Trabalho. 

3. A avaliação efectuada ao longo do processo de aprendizagem terá em consideração: 

3.1. A circunstância pessoal e o grau de desenvolvimento global do formando; 

3.2. O reconhecimento do sucesso ou identificação das causas de insucesso; 

3.3. Sugestões estratégicas tendentes à remediação ou à optimização. 

4. A avaliação efectuada ao longo do processo de aprendizagem é formalizada em reuniões do 

Conselho de Turma. 

5. A avaliação efectuada no final de cada módulo e no final do Curso remete para: 

5.1. A realização de testes, trabalhos e outros elementos de avaliação, de acordo com os critérios 

de avaliação da escola; 

5.2. A realização de exames, quando a tal houver lugar;  

5.3. A realização da Prova de Aptidão Profissional; 



 

  
36 / 78 

 

Escola Secundária de Santo André 

 5.4. A realização da Formação em Contexto de Trabalho. 

6. A avaliação efectuada no final de cada módulo, na Prova de Aptidão Profissional e na Formação 

em Contexto de Trabalho é quantitativa e terá de ter em consideração: 

6.1. O alcance dos objectivos definidos; 

6.2. A ponderação dos vários elementos portadores de informação para a avaliação. 

7. A avaliação efectuada no final de cada módulo, no final da Prova de Aptidão Profissional e da 

Formação em Contexto de Trabalho, expressa-se na escala de zero a vinte valores. 

8. Os resultados da avaliação efectuada no final de cada módulo, na Prova de Aptidão Profissional e 

na Formação em Contexto de Trabalho são dados a conhecer ao formando através de publicação 

adequada visada por um membro da Direcção. 

9. Na recuperação dos módulos em atraso, frequentados durante o ano lectivo, o aluno poderá realizar 

dois exames por disciplina e por módulo, excepto o último módulo de cada disciplina para 

conclusão do Curso, que poderá ser feito em qualquer altura do ano lectivo. 

10. O aluno poderá recuperar os módulos em atraso, referentes a anos lectivos anteriores, na época de 

Setembro, devendo inscrever-se, nos serviços administrativos da escola, entre 1 e 8 de Julho, 

pagando por cada por módulo três euros.  

11. As matrizes deverão ser divulgadas até ao dia 15 de Julho. Os exames e os critérios de correcção 

deverão ser entregues no Gabinete da Direcção até ao fim do mês de Julho. 

12. Decorrerá uma época especial, em Julho, para os alunos que quiserem candidatar-se ao ensino 

superior. As inscrições serão realizadas, na secretaria da escola, quinze dias antes das datas dos 

exames. O calendário de exames será afixado, atempadamente, pela Direcção da Escola. 

Art.º 68.º Prova de Aptidão Profissional (PAP) – Regulamento 

1. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projecto, consubstanciado num 

produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa actuação, consoante a natureza dos 

cursos, bem como do respectivo relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de 

saberes e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro 

profissional do jovem.  

2. O projecto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas perspectivados e 

desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob 

orientação e acompanhamento de um ou mais professores.  

3. Tendo em conta a natureza do projecto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, 

em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição 

individual específica de cada um dos membros da equipa.  

4. A concretização do projecto compreende três momentos essenciais: 
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 4.1.  Concepção do projecto; 

4.2.  Desenvolvimento do projecto devidamente faseado; 

4.3.  Auto-avaliação e elaboração do relatório final.  

5. Concepção do projecto 

5.1.  A concepção do projecto deverá ser realizada durante o primeiro período. 

5.2. O aluno, apoiado pelo(s) professor(es) acompanhante(s), concebe o seu pré-plano estruturado 

da seguinte forma:  

5.2.1.Identificação do aluno; 

5.2.2.Tema do projecto; 

5.2.3.Justificação e pertinência do projecto; 

5.2.4.Resumo das actividades a desenvolver; 

5.2.5.Calendarização das actividades a desenvolver; 

5.2.6.Equipamento/material necessário para a realização do projecto. 

5.2.7.Locais onde serão desenvolvidas as actividades. 

5.3.  O projecto deverá ser aprovado por: 

5.3.1.O Director de Curso; 

5.3.2.O professor acompanhante; 

5.3.3.O Encarregado de Educação, quando a realização da PAP envolva actividades fora da 

Escola; 

5.3.4.Um monitor da empresa/faculdade quando a PAP for realizada em articulação com uma 

destas entidades; 

5.3.5.O Conselho Pedagógico da Escola.  

6. O desenvolvimento e acompanhamento do projecto deverá decorrer após a sua aprovação.  

7. Relatório final 

7.1. O relatório final deverá ser defendido em época normal até ao final do ano lectivo ou em 

época especial, no início do ano lectivo seguinte.  

7.2. O aluno deverá facultar duas cópias do relatório final, com pelo menos cinco dias úteis de 

antecedência, para que os elementos do júri possam efectuar uma primeira leitura dos mesmos.  

7.3. O relatório final integra, nomeadamente:  

7.3.1.A fundamentação da escolha do projecto; 

7.3.2.As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projecto; 

7.3.3.A análise crítica global da execução do projecto, considerando as principais dificuldades 

e obstáculos encontrados e as formas encontradas para os superar; 
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 7.3.4.Os anexos, designadamente os registos de auto-avaliação das diferentes fases do projecto 

e das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.  

7.4. A defesa do relatório final será composta de duas partes:  

i) Apresentação do projecto; 

ii) Discussão pelo júri 

7.5. A defesa do relatório final deverá ser inferior a 45 minutos. 

7.6. Nos casos em que o projecto revista a forma de uma actuação perante o júri, os momentos de 

concretização previstos nos números anteriores poderão ser adaptados em conformidade. 

7.7. Em caso de falta do aluno à apresentação do relatório final, compete ao Director de Curso, 

decidir sobre a justificação dos argumentos apresentados pelo aluno.   

7.8. Em caso de falta do aluno, este dispõe de 48 h para apresentar justificação. 

7.9. Caso a falta seja considerada justificada, deverá convocar novo júri.  

7.10.Caso a falta seja considerada não justificada, o aluno apenas poderá apresentar a sua PAP na 

época seguinte.  

8. Júri da prova de aptidão profissional  

8.1. O júri de avaliação da PAP é designado pela direcção da escola e terá a seguinte composição: 

8.1.1.O presidente do Conselho Pedagógico da escola, por inerência o Director, que preside; 

8.1.2.O Director ou Coordenador do Departamento ou estrutura pedagógica intermédia 

competente; 

8.1.3.O Director de Curso; 

8.1.4.O Director de Turma; 

8.1.5.Um professor orientador do projecto; 

8.1.6.Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao 

curso; 

8.1.7.Um representante das associações sindicais dos sectores de actividade afins ao curso; 

8.1.8. Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 

sectores de actividade afins ao curso. 

8.2. O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos, 

estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) a d) e 

dois dos elementos a que se referem as alíneas f) a h) do número anterior, tendo o presidente 

voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

8.3. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto 

nos termos regimentais ou regulamentares internos, ou, na omissão destes ou na 
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 impossibilidade daquele, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se referem as 

alíneas de b) a d) do número 1.  

9. Competências dos professores orientadores  

9.1. Os professores orientadores e acompanhantes do projecto conducente à PAP previstos no nº 2 

do artigo 1º, do Regulamento da Prova de Aptidão Profissional, são designados pela direcção 

executiva, de entre os professores que leccionam as disciplinas da componente de formação 

técnica.  

9.2. Aos professores orientadores e acompanhantes das PAP compete, em especial:  

9.2.1.Orientar o aluno na escolha do projecto a desenvolver e do produto a apresentar, na sua 

realização e na redacção do relatório final; 

9.2.2.Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

9.2.3.Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

9.2.4.Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 

9.2.5.Lançar a classificação da PAP na respectiva pauta. 

9.3. Para o exercício das suas funções, os professores orientadores e acompanhantes do projecto 

conducente à PAP têm direito, durante o período de acompanhamento do projecto, a uma 

redução da componente lectiva de um bloco lectivo por cada quatro alunos, durante o qual 

realizarão o acompanhamento da PAP 

10. Competências do Director do Curso 

10.1.Aos professores Directores de Curso compete, em especial: 

10.1.1.Em articulação com a direcção executiva e com os demais órgãos e estruturas de 

articulação e coordenação pedagógica, designadamente o Director de Turma, assegurar a 

articulação entre os professores das várias disciplinas, em especial, com os orientadores 

da PAP e com o professor acompanhante da FCT, de modo que sejam cumpridos, de 

acordo com os calendários estabelecidos, todos os procedimentos conducentes à 

realização da PAP.  

10.1.2.Informar os alunos e os professores acompanhantes sobre os documentos criados para a 

elaboração e para a avaliação da PAP. 

10.1.3.Articular e supervisionar o trabalho dos alunos e dos professores acompanhantes.  

10.1.4.Sugerir elementos para o júri da prova de aptidão profissional. 

10.1.5.Propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois 

de ouvidos os professores das disciplinas da componente de formação técnica e 

acompanhantes da PAP. 
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 11. Competências do Director de Turma 

11.1.Algumas das competências do DT dos cursos profissionais são as de qualquer director de 

turma mas outras são específicas e, segundo o Decreto-Lei 550-C, devem ser regulamentadas 

no RI. Compete especificamente ao Director de Turma dos cursos profissionais para além do 

disposto no nº8 do art.º60º: 

11.1.1.Integrar o júri de avaliação da Prova de Aptidão Profissional (3º. Ano); 

11.1.2.Colaborar com o Director de Curso no sentido de optimizar o processo de ensino-

aprendizagem; 

11.1.3.Elaborar um relatório descritivo de cada aluno que contenha, nomeadamente, referência 

explícita a parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, 

de iniciativa, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação com os outros, de 

articulação com o meio envolvente e de concretização de projectos; 

11.1.4.Anexar, quando necessário, ao relatório descritivo, uma síntese das principais 

dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações relativas a actividades de 

remediação e enriquecimento; 

11.1.5.Anexar, ao relatório descritivo, o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na 

avaliação de cada módulo e na progressão registada em cada disciplina. 

12. Competências dos órgãos de gestão: 

12.1. À direcção do órgão de gestão compete, em especial: 

12.1.1.Designar o júri de avaliação da PAP; 

12.1.2.Efectuar o planeamento necessário à realização da PAP, em colaboração com as 

estruturas de coordenação pedagógica;  

12.1.3.Proporcionar aos alunos e aos professores acompanhantes a possibilidade de 

desenvolveram as PAP em articulação com o Director de Curso e de acordo com os 

calendários estabelecidos. 

12.2. Ao Conselho Pedagógico da Escola compete em especial: 

12.2.1.Aprovar o projecto de PAP;  

12.2.2. Presidir, na figura do seu presidente, ao júri de avaliação da PAP;  

12.2.3.Aprovar os critérios de avaliação da PAP.  

13. Competências dos alunos 

13.1. Aos alunos compete, em especial: 

13.1.1.A concepção do projecto; 

13.1.2.O desenvolvimento do projecto devidamente faseado; 

13.1.3.O relatório final; 



 

  
41 / 78 

 

Escola Secundária de Santo André 

 13.1.4.A apresentação e discussão final. 

14. Avaliação 

14.1. A aprovação na PAP depende da obtenção de uma classificação igual ou superior a 10 

valores em cada um dos momentos de avaliação  

14.2. A classificação da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores, arredondada às décimas 

14.3. A classificação final da PAP é determinada pela seguinte expressão:  

C. PAP= 0,5 x Elaboração da PAP + 0,2 x Relatório + 0,3 x Apresentação final 

Sendo: 

C. PAP – classificação da PAP 

Elaboração da PAP – classificação do trabalho desenvolvido. 

Relatório – Classificação do relatório final. 

Apresentação final – Classificação da apresentação e discussão final.  

14.4. Os critérios de avaliação de cada uma das classificações a que se refere o número anterior 

terão de ser aprovado em Conselho Pedagógico.  

14.5. A classificação da ―Elaboração da PAP‖ e do ―Relatório‖ é da responsabilidade do Director 

de Curso, sob proposta do professor orientador. 

14.6.A classificação da ―Apresentação final‖ é da responsabilidade do júri. 

15. As matérias não previstas no presente diploma, ou não expressamente remetidas para 

regulamentação subsequente, são resolvidas mediante aplicação da regulamentação em vigor que o 

não contrarie e, quando se justifique, através das orientações definidas pelos serviços competentes 

do Ministério da Educação.  

 

Art.º 69.º Formação em Contexto de Trabalho 

1. A formação em contexto de trabalho tem o seguinte âmbito e a seguinte definição 

1.1. O presente documento regula a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) dos Cursos 

Profissionais criados ao abrigo do Decreto – Lei n.º 74/2004, de 26 de Março e cuja criação, 

organização e gestão do currículo, bem como a avaliação e certificação das aprendizagens 

foram regulamentados pela Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio em conjugação com o 

Despacho n.º 14758/2004 (2.ª série), de 23 de Julho. 

1.2. A FCT é um conjunto de actividades profissionais desenvolvidas sob a coordenação e 

acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências 

técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso 

frequentado pelo aluno. 
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 1.3.  A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 

experiências de trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a 

forma de estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. Quando a FCT se realizar, 

excepcionalmente, na Escola Secundária Sto. André, o Director de Curso deverá colocar esta 

situação à consideração do Director fundamentando-a de forma detalhada. 

1.4.  A FCT pode assumir, parcialmente, a forma de simulação de um conjunto de actividades 

profissionais relevantes para o perfil de saída do curso, a desenvolver em condições similares à 

do contexto real de trabalho. 

1.5. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos 

previstos na Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio. 

2. São intervenientes a envolver na formação em contexto de trabalho: 

2.1.  O Director da Escola; 

2.2.  O Director de Curso; 

2.3.  O professor orientador da Formação em Contexto de Trabalho; 

2.4.  O monitor na entidade da FCT; 

2.5.  O aluno formando; 

2.6.  O Encarregado de Educação do aluno formando menor de idade; 

2.7.  O professor ou professores orientador(es) e acompanhante(s) do projecto conducente à PAP. 

3. Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na lei, definidas 

no regulamento interno ou delegadas, são competências e atribuições: 

3.1.  Do Director: 

3.1.1.Designar o professor orientador da FCT, ouvido o Director de Curso, de entre os 

professores que leccionam as disciplinas da componente de Formação Técnica; 

3.1.2.Assinar o protocolo e o Plano de Formação com a entidade da FCT; 

3.1.3.Servir de elo de ligação entre a escola e a entidade da FCT. 

3.1.4.Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos 

aplicáveis; 

3.1.5.Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos formandos pelas diferentes entidades 

da FCT ou outros locais em que deva realizar-se a referida formação; 

3.1.6.Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades da FCT; 

3.1.7.Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus 

encarregados de educação, se aqueles forem menores; 

3.1.8.Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como respectiva assinatura por parte de 

todos os intervenientes; 
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 3.1.9.Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT; 

3.1.10.Assegurar a avaliação do desempenho do aluno formando, em colaboração com a 

entidade da FCT; 

3.1.11.Assegurar que o aluno formando se encontra coberto por seguro em todas as actividades 

da FCT; 

3.1.12.Assegurar, em conjunto com a entidade da FCT e o aluno formando, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

3.2. Do Director de Curso: 

3.2.1. Articular com a Direcção da escola, bem como com as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à 

realização da FCT; 

3.2.2. Organizar e supervisionar as diferentes acções, articulando-se com os professores 

acompanhantes, monitores e alunos formandos; 

3.2.3. Manter a Direcção, bem como o Conselho Pedagógico, ao corrente das acções 

desenvolvidas, apresentando-lhes os problemas que surgirem e que necessitem de 

resolução pontual; 

3.2.4. Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de estágio, identificando-as, 

seleccionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e 

dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos formandos por aquelas 

entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o 

orientador e o monitor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos formandos; 

3.2.5. Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes. 

3.3. Do professor orientador da FCT: 

3.3.1.Elaborar o plano da FCT, em articulação com a Direcção da escola, o Director de Curso, 

bem como, quando for o caso, com os demais órgãos ou estruturas de coordenação 

pedagógica, restantes professores e monitor designado pela entidade da FCT; 

3.3.2.Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações 

periódicas, previamente definidas no plano da FCT, aos locais da sua realização; 

3.3.3.Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade da FCT, o desempenho do 

aluno formando; 

3.3.4.Orientar o aluno formando na elaboração dos relatórios da FCT; 

3.3.5.Colaborar com o professor orientador e acompanhante do Projecto conducente à PAP; 

3.3.6.Manter a caderneta /dossier do aluno actualizada(o); 
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 3.3.7.Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno formando na 

FCT; 

3.3.8.Avaliar as entidades da FCT. 

3.4. Da entidade acolhedora da FCT: 

3.4.1.Designar o monitor; 

3.4.2.Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

3.4.3.Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno formando; 

3.4.4.Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente 

no que diz respeito à integração sócio – profissional do aluno formando na instituição; 

3.4.5.Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano de formação; 

3.4.6.Controlar a assiduidade do aluno formando; 

3.4.7.Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno formando, as condições logísticas 

necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

3.5. Do monitor da entidade acolhedora da FCT: 

3.5.1.Prestar apoio; 

3.5.2.Colaborar com o professor orientador da FCT; 

3.5.3.Colaborar na elaboração do plano da FCT; 

3.5.4.Ser agente transmissor de saberes; 

3.5.5.Avaliar quantitativamente o aluno formando em conjunto com o professor acompanhante 

da FCT. 

3.6. Do aluno formando: 

3.6.1.Colaborar na elaboração do plano da FCT; 

3.6.2.Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT; 

3.6.3.Respeitar a organização do trabalho na entidade da FCT e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações; 

3.6.4.Não utilizar, sem prévia autorização da entidade da FCT, a informação a que tiver acesso 

durante a FCT; 

3.6.5.Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas relações de trabalho; 

3.6.6.Justificar as faltas perante o monitor e o professor orientador, que as comunicará ao 

Director de Turma que agirá de acordo com as normas internas da escola e da entidade da 

FCT; 

3.6.7.Elaborar relatórios semanais e o relatório final da FCT, de acordo com o estabelecido no 

presente regulamento; 

3.6.8.Manter a caderneta do aluno actualizada. 
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 4.  Disposições gerais sobre a FCT: 

4.1. Entende-se por FCT o desenvolvimento supervisionado, em contexto real de trabalho, de 

práticas profissionais relevantes para o perfil de saída do curso profissional visado. 

4.2. A FCT visa: 

4.2.1.Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos e as 

competências profissionais adquiridos durante a frequência do curso; 

4.2.2.Proporcionar experiências de carácter sócio – profissional que facilitem a futura 

integração dos jovens no mundo do trabalho; 

4.2.3.Desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho. 

4.3. A FCT realiza-se numa entidade pública ou privada, adiante designada por entidade de FCT, 

na qual se desenvolvam actividades profissionais relacionadas com a componente de formação 

técnica. 

4.4. A FCT é supervisionada pelo professor orientador, em representação da escola, e pelo 

monitor, em representação da entidade de FCT. 

4.5. A FCT deverá orientar-se para as saídas profissionais correspondentes ao curso visado. 

5.  Organização da FCT 

5.1. A FCT inclui-se na componente de formação técnica dos cursos profissionais, e articula-se, em 

cada um dos cursos, com as disciplinas da componente de formação referida. 

5.2. A FCT tem a duração de, no mínimo, quatrocentas e vinte horas. 

5.3. Sempre que a FCT se realize no final da formação, o aluno formando irá para a FCT quando 

tiver a frequência nas horas previstas, em todos os módulos, embora podendo ter no máximo 2 

módulos em atraso, seja numa só disciplina, seja em duas disciplinas diferentes. Em qualquer 

dos casos, a decisão de permitir que o aluno formando vá para a FCT, é da responsabilidade do 

Conselho de Turma, no qual deve estar presente o Director de Curso. 

6.  Protocolo de colaboração 

6.1. A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a escola, a entidade da FCT e o 

aluno formando. 

6.2. No caso de o aluno formando ser menor de idade, o protocolo é igualmente subscrito pelo 

Encarregado de Educação. 

6.3. O protocolo inclui o plano da FCT, as responsabilidades das partes envolvidas e as normas do 

seu funcionamento. 

6.4. O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no presente regulamento, sem 

prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do curso e das características 

próprias da entidade da FCT em causa. 
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 7.  Planificação da FCT 

7.1. A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado, que fará parte integrante do 

protocolo referido no n.º 1 do artigo 3.º, do presente regulamento. 

7.2. O plano da FCT é elaborado pelo professor orientador, pelo monitor e pelo aluno formando. 

7.3. O plano da FCT identifica: 

7.3.1.Os objectivos enunciados no n.º 2 do artigo 4.º, do presente regulamento e os objectivos 

específicos decorrentes da saída profissional visada e das características da entidade da 

FCT; 

7.3.2.Os conteúdos a abordar; 

7.3.3.A programação das actividades; 

7.3.4.O período ou períodos em que a FCT se realiza, fixando o respectivo calendário; 

7.3.5.O horário a cumprir pelo aluno formando; 

7.3.6.O local ou locais de realização; 

7.3.7.As formas de acompanhamento e de avaliação. 

7.4. O plano da FCT deverá ser homologado pelo Director da escola, mediante parecer favorável 

do Director de Curso, durante a primeira semana do período de formação efectiva na entidade 

da FCT. 

8.  Etapas do Desenvolvimento da FCT 

8.1. 1.ª Etapa: sensibilização, pelo Director de Curso, do aluno formando para a diferença na 

aprendizagem dentro da sala de aula e para a situação vivida no local de trabalho. 

8.2. 2.ª Etapa: desenvolvimento do plano da FCT. 

8.3. 3.ª Etapa: apresentação do relatório final, onde deve constar: 

8.3.1.Introdução; 

8.3.2.Resumo; 

8.3.3.Finalidades; 

8.3.4.Metodologia; 

8.3.5.Cronograma; 

8.3.6.Enquadramento teórico; 

8.3.7.Requisitos; 

8.3.8. Desenvolvimento – opções estratégicas, problemas e soluções encontrados; 

8.3.9.Desenvolvimento futuro; 

8.3.10.Auto – avaliação; 

8.3.11.Reflexão final; 

8.3.12.Bibliografia; 
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 8.3.13. Anexos. 

9.  Assiduidade em FCT 

9.1. A assiduidade do aluno formando é controlada pelo preenchimento da folha de ponto, a qual 

deve ser assinada pelo aluno e pelo monitor e entregue semanalmente ao professor orientador. 

9.2. Para efeitos de conclusão da FCT, deve ser considerada a assiduidade do aluno formando, a 

qual não pode ser inferior a 95% da carga horária global da FCT. 

9.3. As faltas dadas pelo aluno formando devem ser justificadas perante o monitor e o professor 

orientador, de acordo com as normas internas da entidade da FCT e da escola. 

9.4. Em situações excepcionais, quando a falta de assiduidade do aluno formando for devidamente 

justificada, será cumprido o estabelecido no ponto 2 do artigo 35.º da Portaria n.º 797/2006, de 

10 de Agosto. 

10.  Avaliação na FCT 

10.1.A avaliação no processo da FCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, numa 

perspectiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 

possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano da FCT. 

10.2.A avaliação assume também um carácter sumativo, conduzindo a uma classificação final da 

FCT. 

10.3.São considerados instrumentos de avaliação: 

10.3.1.Relatórios semanais do aluno formando; 

10.3.2.Ficha de acompanhamento do professor orientador da FCT; 

10.3.3.Ficha de avaliação qualitativa final do monitor; 

10.3.4.Ficha de avaliação qualitativa final do professor orientador da FCT; 

10.3.5.Relatório final do aluno formando. 

10.4.O relatório da FCT é apreciado e discutido com o aluno formando pelo professor orientador e 

pelo monitor, que elaboram uma informação conjunta sobre o aproveitamento do aluno 

formando, com base no referido relatório, na discussão subsequente e nos elementos 

recolhidos durante o acompanhamento da FCT. 

10.5.Na sequência da informação referida no número anterior, o professor orientador propõe ao 

conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno formando na FCT respeitando a 

seguinte fórmula, expressa na escala de 0 a 20 em cada momento de avaliação: 

CF = 0,6*C + 0,4*SA 

Sendo: 

CF = Classificação final do FCT, arredondada às unidades; 

C = Domínio Cognitivo 

SA = Domínio Sócio – Afectivo 
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 Quando a CFT ocorre em diferentes momentos, a avaliação final é obtida pelo somatório das 

classificações finais desses momentos (CF1, …cfn) segundo a seguinte fórmula: 

CFFCT= CF1 x nº de horas/420 + … + cfn x nº horas/420 

Sendo: 

CFCFT = Classificação Final da FCT 

CF1 … cfn = Classificação Final dos n diferentes momentos de FCT 

10.6.O Director de Curso fará chegar ao Conselho Pedagógico, depois de aprovados em 

Departamento Curricular, os critérios de avaliação da FCT que serão sujeitos a aprovação e 

deverão respeitar a ponderação referida no ponto anterior bem como explicitar os parâmetros 

de avaliação e as respectivas ponderações. 

10.7.No caso de reprovação do aluno formando, poderá ser celebrado novo protocolo entre escola, 

entidade da FCT e aluno, a fim de possibilitar a obtenção de aproveitamento na FCT, no ano 

lectivo subsequente. 

10.8.No final do curso a classificação da FCT é tornada pública. 

11.  Incumprimento 

11.1.Por parte do aluno formando: 

11.1.1.O incumprimento, do protocolo da FCT assinado pelo aluno formando, implica a 

anulação desta formação. 

11.1.2.O aluno formando que se encontre na situação prevista na alínea anterior, terá de 

sujeitar-se a outro período da FCT em tempo a definir pela Direcção da escola, caso 

pretenda terminar a sua formação na Escola Secundária Santo André. 

11.1.3.Por parte da entidade da FCT. 

11.2.Por parte da escola: 

11.2.1.Protocolar com uma nova entidade da FCT, preferencialmente com actividades 

semelhantes às da entidade incumpridora; 

11.2.2.Dar conhecimento à nova entidade da FCT, através do professor orientador da FCT,  da 

situação do aluno formando bem como de toda a documentação produzida; 

11.2.3.Abrir um novo ciclo de formação durante o período de tempo necessário até perfazer o 

tempo legal de formação. 

12.  Omissões 

12.1.Os casos omissos no presente regulamento, relativos à matéria da FCT serão resolvidos de 

acordo com a lei em vigor e com o Regulamento Interno da Escola Secundária Santo André. 
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 SECÇÃO II 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Art.º 70.º Funcionamento dos Cursos de Educação e Formação 

Os Cursos de Educação e Formação pretendem proporcionar aos jovens um conjunto de ofertas 

diferenciadas que permitam o cumprimento da escolaridade obrigatória e a obtenção de qualificações 

profissionais, devidamente certificadas. Foram criados ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 453/2004, 

de 27 de Julho (com a devida Rectificação nº 1673/2004, de 7 de Setembro) que clarifica aspectos 

como as condições de acesso às provas de avaliação sumativa externa e sua certificação para 

prosseguimento de estudos e define os modelos de certificado que estão regulamentados no Despacho 

Conjunto n.º 287/2005, de 4 de Abril. 

Sem prejuízo das orientações e procedimentos técnico-pedagógicos em vigor, serão de sublinhar os 

seguintes aspectos baseados na experiência da sua implementação na escola: 

1. A selecção dos candidatos será antecedida de uma entrevista cujo principal objectivo é o 

esclarecimento dos objectivos e do funcionamento destes cursos bem como a definição do perfil do 

candidato. 

2. A escola celebrará, no início do curso, um contrato de compromisso com cada aluno, onde se 

explicitam, de forma clara, os direitos e deveres da escola, do aluno e do respectivo Encarregado 

de Educação. 

3. O acesso ao dossier individual do aluno far-se-á mediante requisição ao respectivo Director de 

Turma uma vez que os materiais aí guardados não são dados aos estudantes. 

4. A procura de estágio, colocação e respectivo acompanhamento dos formandos é da 

responsabilidade da equipa tecnológica, da qual faz parte o Director de Curso. 

 

SECÇÃO III 

CURSOS DO ENSINO NOCTURNO 

SUB-SECÇÃO I  

Cursos do Ensino Recorrente 

Art.º 71.º – Funcionamento 

1. O funcionamento do Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis rege-se pela 

legislação em vigor, devendo a escola criar os mecanismos necessários à sua especificidade. 

2. O Ensino Recorrente nocturno deve ser considerado como parte integrante do sistema educativo no 

processo de educação / formação sem prejuízo do público-alvo a que se destina. 

3. Os regimentos de funcionamento específicos das estruturas organizativas da escola devem 

contemplar a filosofia deste sistema de ensino. 
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 4. As normas de procedimento e funcionamento específicas deste sistema são anualmente divulgadas, 

junto da comunidade escolar interveniente neste modelo de educação/formação. 

SUB-SECÇÃO II  

Cursos de Educação e Formação de Adultos 

Art.º 72.º – Definição 

Numa perspectiva de educação e formação ao longo da vida, a ESSA oferece cursos de Educação e 

Formação norteados por trajectos formativos diferenciados com vista à qualificação profissional. 

SUB-SECÇÃO III 

Formações Modulares 

Art.º 73.º – Definição 

Os sistemas modulares estruturados que a escola oferece visam uma certificação escolar e/ou 

profissional proporcionando uma formação base em diferentes áreas de competência, de acordo com o 

Catálogo Nacional de Qualificações publicitado no sítio da ANQ – Agência Nacional para a 

Qualificação. 

SECÇÃO IV 

CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES 

Art.º 74.º – Definição 

O CNO é uma estrutura que constitui um meio privilegiado para dar resposta às necessidades de 

qualificação da população adulta, alargando a sua acção para os diferentes níveis de ensino e também 

para o reconhecimento e validação de competências para efeitos profissionais. Em simultâneo, procura 

ainda melhorar as acções formativas que desenvolve. 

Art.º 75.º – Composição 

O CNO é constituído por um coordenador nomeado pelo seu director, um técnico de diagnóstico e 

encaminhamento, três profissionais RVCC, um administrativo e diversos formadores. 
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 Artº 76.º - Organograma 

 

Art.º 77.º – Funcionamento 

1. O Centro Novas Oportunidades rege-se pela Carta de Qualidade dos Centros Novas Oportunidades 

certificados pela ANQ. 

2. Das suas competências constam: 

2.1. Acolhimento dos adultos (inscrição e esclarecimento sobre a missão do centro); 

2.2. Diagnóstico e triagem da oferta formativa de adultos para posterior encaminhamento para 

EFA, CEF, Profissionais ou RVCC; 

2.3. Desenvolvimento do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

de nível básico e secundário (formações complementares e acompanhamento em sala de 

estudo). 

3. Horário do CNO 

3.1. - Das 9.30 às 22.00 horas; 

3.2. - Período de almoço das 12.30 às 14.30. 

4. Parcerias 

4.1.  - O CNO da ESSA efectua protocolos com todas as entidades que o solicitem, desde que 

salvaguardados os requisitos constantes dos normativos que regem esta estrutura. 

 

  

Director do Centro

Coordenador 
Pedagógico

Técnico de 
Diagnóstico e 

Encaminhamento
Profissionais RVCC Formadores Administrativo
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 CAPÍTULO VI 

OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS  

SECÇÃO I 

ASSOCIATIVISMO E ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

Art.º 78.º Associação de Estudantes 

1. A constituição e funcionamento da Associação de Estudantes far-se-ão de acordo com a legislação 

especial em vigor. 

2. Todas as actividades da A.E. que envolvam a utilização de instalações e património da Escola 

carecem do parecer e autorização prévia do Director. 

3. As actividades referidas no número anterior devem ser apresentadas com uma antecedência que 

permita a sua realização. 

4. Os membros da A.E., enquanto membros da comunidade educativa, estão sujeitos ao cumprimento 

integral do presente regulamento. 

Art.º 79.º – Organização Estudantil 

1. Os alunos podem convocar reuniões gerais de alunos; 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a convocatória deverá ser feita por intermédio da 

Assembleia de Delegados de Turma, sendo a mesma subscrita por dois terços dos seus membros, 

ou por um mínimo de dez por cento dos alunos da escola. 

3. Estas reuniões decorrerão sob a responsabilidade da mesa eleita para as dirigir e no espaço e no 

tempo destinados, pela escola, às reuniões em geral, de modo a que não perturbem as actividades 

lectivas, salvaguardando-se motivos de força maior ou de reconhecida urgência; 

4. De todas as reuniões será lavrada acta, em duplicado, assinada pelos membros da mesa, devendo o 

original ser arquivado e o duplicado ser entregue ao órgão de gestão da escola; 

5. Cada turma da escola será representada por um delegado e por um subdelegado de turma. 

6. A eleição do delegado e subdelegado de turma deverá realizar-se numa das primeiras aulas, na 

presença do Director de Turma. Esta eleição proceder-se-á por escrutínio secreto e uninominal, 

sendo o mais votado eleito delegado e o segundo subdelegado; 

7. O Director de Turma deverá preencher uma acta desta eleição, em duplicado, de que deverá 

arquivar o original na pasta da Direcção de Turma e entregar o duplicado ao órgão de gestão da 

escola; 

8. O delegado e subdelegado de turma poderão ser substituídos, por vontade própria ou por motivo 

fundamentado e subscrito por, pelo menos, dois terços dos alunos da turma; 
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 9. O delegado de turma, ou o subdelegado em sua representação, deverá representar a turma em todas 

as questões relativas ao funcionamento da escola e à sua articulação com os restantes elementos da 

mesma; 

10. O delegado de turma, ou o subdelegado em sua substituição, deverão representar a turma nos 

órgãos em que a sua presença seja legalmente permitida, de acordo com o previsto no artigo 60º 

deste Regulamento. 

Art.º 80.º – Competências do Delegado e Subdelegado de Turma 

1. Ao exercício de funções de delegado ou de subdelegado de turma devem estar associadas as 

seguintes características: 

1.1. A) sentido de responsabilidade; 

1.2. B) sentido crítico; 

1.3. C) autonomia; 

1.4. D) capacidade de ouvir os outros; 

1.5. E) capacidade de comunicação das suas opiniões e das opiniões dos colegas da turma; 

1.6. F) capacidade de bom relacionamento com os colegas da turma e com os adultos. 

2. Ao delegado de turma compete: 

2.1. A) representar os alunos da turma nos órgãos e nas estruturas em que participe; 

2.2. B) comunicar ao professor titular da turma ou ao Director de Turma as opiniões dos colegas 

sobre assuntos relevantes relacionados com a vida da turma; 

2.3. C) colaborar com o professor titular da turma ou com o Director de Turma na análise e 

resolução de eventuais situações problemáticas verificadas na turma; 

2.4. D) transmitir informações à turma; 

2.5. E) colaborar com os professores da turma na realização de pequenas tarefas que promovam o 

bom funcionamento das aulas e das demais actividades educativas. 

3. Ao subdelegado de turma compete: 

3.1. A) colaborar com o delegado de turma no cumprimento das tarefas decorrentes do cargo; 

3.2. B) substituir o delegado de turma no cumprimento das suas atribuições, nos casos de falta ou 

impedimento deste. 

4. O delegado e o subdelegado da turma são eleitos em assembleia de turma, a realizar no início do 

ano lectivo. 

5. O mandato do delegado e do subdelegado de turma tem a duração de um ano. 
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 SECÇÃO II 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Art.º 81.º – Participação da Associação de Pais na vida escolar 

1. O direito de participação dos pais e encarregados de educação na vida da escola rege-se, de acordo, 

com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo e no D. L.  Nº372/90, de 27 de Novembro, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelo D.L. nº80/99 de 16 de Março, e pela Lei 

nº29/2006 de 4 de Julho. Concretiza-se através da colaboração, nas estruturas da escola, em 

iniciativas e actividades que visem a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

2. Compete à Associação de Pais e Encarregados de Educação designar os seus representantes para os 

órgãos previstos neste Regulamento Interno, bem como para quaisquer grupos de trabalho que 

venham a ser criados. 

SECÇÃO III 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECTORES 

Art.º 82.º – Instalações de apoio geral 

1. Bar: 

1.1. O horário de funcionamento é das 8.30 às 21.30 horas e estará afixado em local visível; 

1.2. O preçário será afixado junto ao balcão do bar;  

1.3. Têm acesso ao bar, os alunos, os professores e os funcionários; 

1.4. A aquisição dos produtos faz-se por pré-pagamentos mediante a entrega, ao funcionário, do 

cartão magnético da escola, previamente carregado. 

1.5.  Os preços praticados não devem ter como preocupação fundamental a obtenção de lucro. 

2. Refeitório: 

2.1. O horário de funcionamento é das 12.00 às 14.00 horas, e funcionará das 19 às 21,30 horas, 

como espaço de apoio ao bar do polivalente. 

2.2. O preço das senhas é determinado, anualmente, por lei e afixado no seu local de venda. 

2.3. O acesso às refeições faz-se de acordo com as indicações afixadas na papelaria.   

2.4. Podem utilizar o refeitório os alunos, os professores e os funcionários da escola e ainda 

professores e funcionários de estabelecimentos de ensino/educação que, não dispondo de 

refeitório, se situem na área de influência desta escola. 

2.5. No início de cada semana é afixada, na papelaria e na página electrónica da escola, a ementa 

para essa semana. 

2.6. Da ementa devem constar refeições equilibradas, completas e não repetidas nessa mesma 

semana. 

3. Papelaria: 
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 3.1. O horário de funcionamento é das 8.00 às 12.00, das 13.00 às 17.00 e das 19.00 às 22.30 

horas; 

3.2. O preço dos produtos deve estar afixado em local visível. 

3.3. Têm acesso à papelaria os alunos, professores e funcionários da escola. 

4. Reprografia: 

4.1. O horário de funcionamento é das 8.00 às 12.00 horas, das 13.00 às 17.00 horas e das 18.45 às 

22,15 horas e será afixado na porta; 

4.2. O preço das reproduções deve estar afixado em local de boa visibilidade no interior da 

reprografia; 

4.3. Os originais para policopiar devem ser entregues, com a antecedência mínima de 48 horas, 

acompanhados da respectiva requisição; 

4.4. São gratuitas, oficiais e prioritárias: 

4.4.1.As reproduções destinadas à avaliação dos alunos; 

4.4.2.As reproduções destinadas ao funcionamento dos serviços; 

4.4.3.Outras reproduções reconhecidas como importantes para o processo educativo. 

4.5. Compete ao Conselho Administrativo estabelecer o preço das reproduções e dos restantes 

serviços prestados pela reprografia; 

4.6. Têm acesso à reprografia os professores, os alunos, os funcionários e outras entidades 

devidamente autorizadas pelo director; 

4.7. O responsável pelo sector deverá registar, em livro de controlo, próprio para o efeito, as verbas 

apuradas diariamente e apresentá-las aos serviços Administrativos; 

4.8. As normas de funcionamento interno serão definidas, anualmente pelo Director. 

5. Secretaria: 

5.1. O horário de funcionamento é da competência do Director, sendo afixado em local visível. 

6. Serviços de Acção Social Escolar: 

Estes serviços específicos respondem directamente perante o Director e, de acordo com a legislação em 

vigor, tratam dos assuntos respeitantes a: 

6.1.    Auxílios económicos – acção social; 

6.2.    Bares; 

6.3.    Refeitório; 

6.4.    Transportes; 

6.5.    Seguro escolar; 

6.6.    Papelaria; 
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 7. Os horários de funcionamento serão afixados em local visível e, juntamente com a distribuição dos 

serviços, são da competência do Director.  

Art.º 83.º – Instalações Específicas 

1. Serviço de Psicologia e Orientação: 

1.1. Funciona em sala específica, de acordo com horário determinado e afixado em local próprio. 

2. Biblioteca/Centro de Recursos Educativos: 

2.1. O acesso a estas instalações é livre a toda a comunidade escolar; 

2.2. Os equipamentos e materiais que fazem parte destas instalações são para uso de toda a 

comunidade escolar, de acordo com o estipulado no Art.º19º deste regulamento interno. 

3. Laboratórios: 

3.1. Serão definidos pelo Departamento Curricular onde se integram, regulamentos próprios destas 

instalações, para estipular normas e períodos de utilização dos respectivos espaços, 

equipamentos e materiais, os quais devem ser entregues ao Director para aprovação. 

4. Material audiovisual dos blocos: 

4.1. Serão requisitados pelos professores aos respectivos funcionários de cada bloco. 

5. Instalações desportivas: 

5.1. Serão definidos regulamentos próprios para utilização das respectivas instalações e materiais, 

pelo departamento e aprovados pelo Director. 

6. GAPE – Gabinete de Apoio e Preparação para os Exames: 

6.1. O acesso ao GAPE é livre a toda a comunidade escolar; 

6.2. Funciona em sala específica, de acordo com horário determinado e afixado em local próprio. 

Art.º 84.º – Responsáveis pelas instalações específicas 

1.  Aos responsáveis pelas instalações específicas compete: 

1.1. Garantir que os produtos em stock, expostos e a utilizar, se encontrem em bom estado de 

conservação, devolvendo ou inutilizando, com conhecimento do Director, os produtos que não 

se encontrem em condições; 

1.2. Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu sector; 

1.3. Manter um conjunto de produtos em stock que seja suficiente para o normal funcionamento do 

sector; 

1.4. Efectuar ou garantir as manutenções periódicas necessárias exigíveis ao normal funcionamento 

dos equipamentos; 

1.5. Manter os respectivos inventários actualizados; 

1.6. Elaborar inventário, no final de cada ano lectivo, o qual deverá ser entregue ao Director; 
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 2.    Os responsáveis pelos equipamentos informáticos são nomeados pelo Director, devendo proceder 

de forma a que se mantenha o normal funcionamento dos mesmos e a sua devida actualização; 

 

CAPÍTULO VII 

DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 

Art.º 85.º – princípio de contratualização entre parceiros educativos 

Os direitos e os deveres gerais de conduta inserem-se na nova perspectiva da valorização da 

responsabilidade dos parceiros educativos na Escola, como reflexo necessário do princípio da 

autonomia desta, responsabilidade essa que valorize uma ideia de contratualização entre os parceiros 

educativos, através do seu envolvimento na elaboração e aplicação do presente Regulamento Interno e 

do Projecto Educativo de Escola.  

SECÇÃO I 

DIREITOS E DEVERES GERAIS 

Art.º 86.º – Direitos gerais 

São direitos gerais de todos os membros da comunidade escolar. 

1. Participar activamente em todos os sectores da vida escolar; 

2. Participar no processo de elaboração do Projecto Educativo e acompanhar o respectivo 

desenvolvimento, nos termos da lei; 

3. Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de qualquer sector da escola; 

4. Ser informado de toda a legislação que diga respeito à sua actividade profissional; 

5. Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou através dos seus 

órgãos representativos; 

6. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer elemento da escola; 

7. Ter acesso a um exemplar do Regulamento Interno da escola. 

Art.º 87.º – Deveres gerais 

São deveres gerais de todos os membros da comunidade escolar: 

1. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários e/ou tarefas que lhe forem 

exigidos; 

2. Promover um convívio são, de modo a criar um clima de confiança e harmonia, baseado no 

respeito mútuo; 

3. Ser receptivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, aceitando sugestões que visem 

melhorar os mesmos; 
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 4. Zelar pela defesa, conservação e asseio da escola, nomeadamente no que diz respeito às 

instalações, material didáctico, mobiliário e espaços verdes; 

5. Identificar-se sempre que tal lhe seja solicitado; 

6. Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da escola; 

7. Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar, excepto se 

devidamente identificadas com cartão de visitante; 

8. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno da escola. 

SECÇÃO II 

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

Art.º 88.º – Direitos dos alunos 

1. Constituem direitos dos alunos os consignados no Dec. Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro: 

1.1. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em 

condições de efectiva igualdade de oportunidades de acesso, de forma a propiciar a realização 

de aprendizagens bem sucedidas; 

1.2. Usufruir de um ambiente que proporcione 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; 

1.3. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho 

escolar e ser estimulado nesse sentido; 

1.4. 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; 

1.5. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado bem como de uma planificação 

equilibrada das actividades curriculares e extracurriculares; 

1.6. Beneficiar, no âmbito dos serviços da Acção Social Escolar de apoios concretos que lhe 

permitam superar ou compensar as carências de tipo socio-familiar; 

1.7. 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; 

1.8. Beneficiar das condições necessárias para a elaboração e concretização do Plano Individual de 

Formação, no âmbito do Ensino Recorrente. 

1.9. Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade educativa; 

1.10.Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física e moral; 

1.11.Ser assistido de forma pronta e adequada em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou 

manifestada no decorrer das actividades escolares; 
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 1.12.Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 

individual, de natureza pessoal ou familiar; 

1.13.Participar,  através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e 

gestão da escola, na criação e execução do respectivo Projecto Educativo bem como na 

elaboração do Regulamento Interno; 

1.14.Eleger os seus representantes e ser eleito para os órgãos, cargos e demais funções de 

representação no âmbito da Escola, nos termos da lei e do Regulamento Interno; 

1.15.Apresentar críticas e sugestões e ser ouvido pelos professores, pelos directores de turma e 

órgãos de administração e gestão da Escola, em todos os assuntos que, justificadamente, forem 

do seu interesse; 

1.16.Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres. 

2. O aluno tem ainda direito a ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam respeito, 

nomeadamente: 

2.1. Modo de organização do seu plano de estudos ou curso, programa e objectivos essenciais de 

cada disciplina ou área disciplinar e processos e critérios de avaliação; 

2.2. Receber, em tempo útil, e devidamente corrigidos, testes, trabalhos e fichas de avaliação que 

tenha realizado; 

2.3. Matrícula, abono de família e regimes de candidatura a apoios socioeconómicos; 

2.4. Normas de utilização e de segurança dos materiais, equipamentos e das instalações da escola 

incluindo o plano de emergência; 

2.5. Normas de utilização de instalações específicas, designadamente, biblioteca, laboratórios 

2.6. (ciências e informática), refeitório, bar, recintos e equipamentos desportivos; 

2.7. Iniciativas em que possa participar e de que a escola tenha conhecimento. 

3. Direitos dos adultos em processo RVCC no CNO da Escola Secundária de Santo André: 

3.1.  Receber orientação, apoio, acompanhamento e as informações necessárias à boa participação 

no processo. 

3.2.  Ter acesso às instalações do CNO a aos materiais de apoio nele existentes. 

3.3.  Ter o acompanhamento e orientação do Profissional RVC nas diferentes etapas do processo. 

3.4.  Respeito pela confidencialidade de todas as declarações emitidas. 

3.5.  Obter Diploma de certificação de competências, ou certificado parcial de validação de 

competências, sempre que o processo não conduza à emissão de certificado total. 

3.6.  Realização de formação complementar, sempre que a Equipa Técnico-Pedagógica considere 

necessária. 

4.  Constituem direitos dos formandos de EFA e Formações Modulares: 
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 4.1.  Beneficiar da formação de acordo com os programas, metodologias e processos definidos; 

4.2.  Ter acesso a instalações, equipamento e materiais compatíveis com a tipologia do curso; 

4.3.  Receber orientação e a informação necessária à sua boa participação no Curso; 

4.4.  Beneficiar de um seguro contra acidentes pessoais, a celebrar pela entidade, nos termos 

constantes da respectiva apólice; 

4.5.  Obter, no final da formação, quando tiver tido aproveitamento, um certificado. 

Art.º 89.º – Direito à participação e à representação 

1. Os alunos, que podem reunir-se em Assembleia de Alunos, são representados pelo Delegado ou 

Subdelegado da respectiva turma e pela Assembleia de Delegados de Turma, nos termos da Lei e 

do Regulamento Interno. 

2. Os alunos têm direito a representação no Conselho Pedagógico, na Assembleia de Escola e no 

Conselho de Turma, de acordo com o estipulado neste Regulamento Interno. 

3.  Os delegados e subdelegados de turma têm o direito de requerer a realização de reuniões de turma 

com o respectivo Director de Turma, para apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das actividades lectivas. 

4. O requerimento das reuniões previstas no número anterior pressupõe a realização prévia de uma 

reunião de alunos da turma para determinação das matérias a abordar, igualmente sem prejuízo do 

cumprimento das actividades lectivas. 

5. O Director de Turma poderá, por iniciativa sua, ou dos alunos, requerer a participação de um 

representante dos pais ou encarregados de educação dos alunos da turma, na reunião. 

Art.º 90.º – Deveres dos alunos 

1. Os alunos são responsáveis pela componente obrigacional inerente aos direitos que lhe são 

conferidos no âmbito do sistema educativo, bem como por contribuírem para garantir aos demais 

membros da comunidade educativa e da escola os mesmos direitos que a si próprios são 

conferidos, pressupondo-se os seguintes deveres: 

1.1. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 

1.2. Tratar com respeito e correcção qualquer elemento da comunidade educativa; 

1.3. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 

1.4. Respeitar as decisões e instruções do pessoal docente e não docente; 

1.5. Respeitar o exercício de direito à educação e ensino dos outros alunos; 

1.6. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos 

os alunos; 



 

  
61 / 78 

 

Escola Secundária de Santo André 

 1.7. Ser assíduo, pontual e responsável e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito do trabalho escolar; 

1.8. Ser leal para com todos os membros da comunidade educativa; 

1.9. Participar nas actividades formativas e educativas desenvolvidas pela escola bem como nas 

demais actividades organizadas que requeiram a participação dos alunos; 

1.10.Usar equipamento adequado nas aulas de Educação Física e Desporto, nomeadamente 

vestuário e calçado; 

1.11.Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa; 

1.12.Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa; 

1.13.Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do Encarregado de 

Educação ou da Direcção da Escola, quando menores de idade;  

1.14.Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didáctico, mobiliário e 

espaços verdes da escola, fazendo uso adequado dos mesmos; 

1.15.Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade educativa, bem como 

responsabilizar-se pelos seus objectos pessoais; 

1.16.Ser, diariamente, portador do cartão da escola para validação da entrada e saída da mesma e 

para utilização de serviços, e apresentá-lo, sempre que solicitado, por funcionários, professores 

e outros agentes responsáveis da escola. 

1.17.Cumprir as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da escola; 

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

1.19.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; 

1.20.Não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de, objectivamente, 

causarem danos físicos ao aluno ou a terceiros; 

1.21.Não entrar na sala de aula manuseando alimentos nem comer nem beber dentro desta, nem 

mascar pastilhas elásticas ou rebuçados; 

1.22.Não utilizar, na sala de aula, quaisquer aparelhos, nomeadamente, telemóveis ou similares, 

reprodutores de som, etc., que prejudiquem o normal funcionamento das aulas; 

1.23.Não permanecer na sala de aula, para além dos tempos lectivos, desde que não acompanhados 

pelo professor. 

1.24.Acatar, respeitosamente, as ordens do professor na sala de aula, devendo o aluno, em caso de 

discordância da decisão, reclamar  junto dos órgãos competentes da escola. 

1.25.Não praticar qualquer acto ilícito; 

1.26.Não utilizar bonés de nenhum tipo; 
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 2. Deveres dos adultos em processo RVCC no CNO da Escola Secundária de Santo André: 

2.1. Ser assíduo e pontual às acções previstas no cronograma do processo RVCC. 

2.2. Informar atempadamente a Equipa Técnica sempre que não possa comparecer às sessões 

previstas. 

2.3. Empenhar-se na realização das tarefas de evidenciação de competências com seriedade e 

sentido de responsabilidade. 

2.4. Conceber, organizar e apresentar com o apoio da Equipa Técnico-Pedagógica o portefólio 

reflexivo de aprendizagens. 

2.5. Dar conhecimento ao Director do CNO da sua desistência do processo RVCC, através de uma 

declaração formal de desistência. 

3. Constituem deveres do formando: 

3.1. Ser assíduo e pontual; 

3.2. Empenhar-se em todas as actividades que integram o processo de formação, cumprindo as 

regras de funcionamento e bom relacionamento que forem definidas com o grupo de 

formação; 

3.3. Abster-se da prática de qualquer acto do qual possa resultar prejuízo para o bom andamento 

dos trabalhos; 

3.4. Utilizar cuidadosamente e zelar pela conservação dos bens e das instalações onde decorre a 

formação; 

3.5. Justificar as faltas, invocando os motivos que lhes deram origem. 

Art.º91.º – Dever de Assiduidade 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos são 

responsáveis pelo cumprimento de dever de assiduidade. 

2. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais onde 

se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental 

adequadas, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 

3. Os pais e Encarregados de Educação dos alunos menores de idade são responsáveis conjuntamente 

com estes pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e frequência da escolaridade. 

4. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra actividade de frequência obrigatória ou 

facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição, com registo desse facto no livro de ponto, pelo 

professor ou noutros suportes administrativos adequados, pelo Director de Turma. 

5. As faltas resultantes do facto de o aluno não se fazer acompanhar do material necessário às 

actividades escolares são as consideradas por cada professor, de acordo com as exigências dos 
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 materiais necessários à execução dos objectivos da aula. Estas faltas são, para todos os efeitos, 

idênticas às faltas de presença. 

6. Sem prejuízo, do articulado no número 3 do artigo 8º, dos atrasos, para além dos limites tolerados, 

repetidos à aula pode resultar falta, para todos os efeitos idêntica à falta de presença, ou 

impedimento de permanência na aula. 

7. São consideradas justificadas todas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

7.1. Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento superior 

a cinco dias úteis; 

7.2. Isolamento profilático, determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que coabite com 

o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 

7.3. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de 

familiar previsto no estatuto dos funcionários públicos; 

7.4. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

7.5. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efectuar-se fora do período das actividades lectivas; 

7.6. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, 

tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

7.7. Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efectuar-se 

fora do período das actividades lectivas e corresponda a uma prática usual reconhecida como 

própria dessa religião; 

7.8. Participação em provas desportivas ou eventos culturais nos termos da legislação em vigor;  

7.9. Participação em actividades associativas nos termos da lei; 

7.10.Cumprimento de obrigações legais; 

7.11.Qualquer outro facto impeditivo da presença na escola, desde que comprovado e não 

imputável ao aluno, ou que seja atendível pelo Director de Turma. 

Art.º 92.º – Processo de justificação de faltas 

1. As faltas são justificadas pelos pais e Encarregados de Educação ou, quando maior de idade, pelo 

aluno, ao Director de Turma. 

2. A justificação é apresentada por escrito, em impresso próprio, com a indicação do dia e da 

actividade lectiva em que a falta se verificar, referenciando os motivos da mesma. 

3. A justificação, referenciada no número anterior, é acompanhada por declaração das entidades que 

determinaram a falta do aluno, quando tal se verifique. 
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 4. O Director de Turma deve solicitar os comprovativos adicionais que entenda necessários à 

justificação da falta, tanto no caso de justificação do Encarregado de Educação, do aluno quando 

maior de idade bem como da entidade emissora da justificação.  

5. A justificação da falta deve ser apresentada, previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 

restantes casos, até ao terceiro dia útil subsequente à verificação da mesma. 

6. Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, deve tal facto, 

devidamente justificado, ser comunicado, no prazo de três dias úteis, aos pais ou Encarregados de 

Educação, ou quando maior de idade, ao aluno, pelo Director de Turma, solicitando resposta nos 

cinco dias úteis seguintes. 

Art.º 93.º – Faltas Injustificadas 

As faltas são injustificadas quando para elas não tenha sido apresentada justificação, quando a 

justificação apresentada o tenha sido fora do prazo ou não tenha sido aceite e ainda quando a marcação 

tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula. 

Art.º 94.º – Limite das faltas 

 

1. O limite das faltas dos alunos do Ensino Secundário dos Cursos Científico-Humanísticos: 

1.1. Independentemente da sua natureza, é o triplo do número de tempos lectivos semanais por 

disciplina; 

1.2. Quando exclusivamente injustificadas, é o dobro do número de tempos lectivos semanais por 

disciplina; 

2. Quando for atingido o nº de faltas correspondente ao dobro do nº de tempos lectivos semanais, por 

disciplina, os pais/encarregados de educação, ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, 

pelo meio mais expedito, pelo Director de Turma para uma reunião. 

2.1. O objectivo é alertar para as consequências da situação e para se encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efectivo do dever de assiduidade. 

2.2. Da reunião far-se-á acta escrita, sendo o original anexado ao processo individual do aluno. 

3. Caso se revele impraticável, por motivos não imputáveis à escola, implementar o número anterior e 

a gravidade especial da situação o justifique, deverá ser informada do excesso de faltas do aluno a 

respectiva Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. 

Art.º 95.º – Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas (Cursos Científico-Humanísticos) 

1. Ultrapassados os limites de faltas referidos no artigo anterior, exceptuando os casos não imputáveis 

ao aluno, justificadamente considerados pelo Director de Turma, este fica sujeito à aplicação de 
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 medidas correctivas, dependendo estas da ponderação do nível de gravidade da falta de 

assiduidade. 

2. A ponderação é definida da seguinte forma: 

2.1. Quando o aluno atinja metade do limite de faltas previsto no art.º 98º deste regulamento, é 

sujeito a um plano de recuperação através da execução de trabalhos orientados, ou, se o 

professor o entender, integrado no tempo lectivo normal. 

2.2. Sempre que as medidas enunciadas na alínea anterior não atinjam os seus objectivos e o aluno 

ultrapasse o limite de faltas previsto no art.º 98º deste regulamento, aplica-se o previsto nos 

números 2, 3 e 4 do art.º 22, da Lei 3/2008, de 18 de Janeiro.    

3. Quando o aluno for sujeito a uma prova de recuperação, esta deve ser adequada à situação 

específica do aluno e à natureza da (s) disciplina (as) de modo a que faça prova da sua recuperação 

nas aprendizagens desenvolvidas durante a sua ausência. São exemplos de provas de recuperação 

diversos instrumentos, tais como: testes, fichas formativas, trabalhos de pesquisa, leitura orientada 

ou outros elementos a integrar no portfolio. 

4. A falta à prova de recuperação prevista no nº 2, do art.º 22 da Lei 3/2008, só pode ser justificada ao 

abrigo do nº7, do art.º 94, alíneas a) a j) deste Regulamento. 

5. Os termos da realização da prova prevista no número anterior, como a sua forma, o conteúdo e a 

calendarização, serão fixados pelo Conselho de Turma que reunirá para esse efeito. 

6. Os efeitos da realização de acordo com a aprovação ou reprovação na prova, bem como os efeitos 

da não comparência à mesma, são os consignados nos números 3, 4 e 5 do art.º 22º, da Lei 3/2008. 

 

SUBSECÇÃO I 

Medidas Correctivas e Medidas Disciplinares Sancionatórias 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no art.º 15, da Lei nº 3/2008, de 18 de 

Janeiro, ou no presente Regulamento Interno, em termos que se revelem perturbadores do 

funcionamento normal das actividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, 

constitui infracção grave, passível da aplicação de medidas correctivas ou medida disciplinar 

sancionatória, nos termos dos artigos seguintes. 

Art.º 96.º – Finalidades das medidas correctivas e medidas disciplinares sancionatórias 

1. De acordo com o consignado no art.º 24º, da Lei nº 3/2008, de 18 de Janeiro, todas as medidas 

correctivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 

preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres 

do aluno, a preservação do reconhecimento da autoridade e segurança dos professores no exercício 

da sua actividade profissional e, de acordo com as suas funções, dos demais funcionários, visando 
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 ainda o normal prosseguimento das actividades da escola, a correcção de comportamento 

perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da 

sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 

comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e 

gravidade da infracção praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas. 

3. As medidas correctivas devem ser aplicadas em coerência com as necessidades educativas do 

aluno e com os objectivos da sua educação e formação, no âmbito, tanto quanto possível, do 

desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do Projecto Educativo da Escola e nos termos 

deste Regulamento. 

Art.º 97.º – Perfis de comportamento – Definição 

São considerados perfis de comportamento susceptíveis de originar medidas correctivas e medidas 

disciplinares sancionatórias, passíveis de finalidades punitivas, os seguintes: 

1. Perfil 1 – Pequena gravidade – não cumprimento das regras básicas de funcionamento das aulas e 

da escola (aluno desatento, agitado e conversador, de forma sistemática); 

2. Perfil 2 – Média gravidade – reincidência do comportamento do perfil 1, má-educação, desrespeito 

pelos Professores, Auxiliares de Acção Educativa ou Colegas; provocador de danos nas 

instalações, no material ou equipamentos; 

3. Perfil 3 – Grande gravidade – recusa reiterada em cumprir ordens, ofensas graves, atitudes 

agressivas ou violentas, furtos, vandalismo, etc. 

Art.º 98.º – Determinação da medida disciplinar 

Na determinação da medida correctiva ou medida disciplinar sancionatória aplicável, deve ser tido 

em consideração, para além do disposto no artº anterior que determina a gravidade do incumprimento 

do dever violado, a idade do aluno, o grau de culpa, o seu aproveitamento escolar anterior, o meio 

familiar e social em que o mesmo se insere, os seus antecedentes disciplinares e todas as demais 

circunstâncias em que a infracção foi praticada que militem contra ou a seu favor. 

Art.º 99.º – Medidas correctivas 

1. São medidas correctivas, assumindo uma natureza eminentemente cautelar, as seguintes: 

1.1.   A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;  

1.2.   A realização de tarefas e actividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, ser 

aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal do aluno na escola; 

1.3.   O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais 

ou equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afectos a actividades lectivas; 
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 1.4.   A mudança de turma. 

2. Para aplicação do disposto na alínea b) do número anterior, o Director sugerirá ao Encarregado de 

Educação as medidas correctivas que serão tarefas cívicas, tais como limpeza dos espaços 

exteriores, limpeza de espaços interiores, pintura de paredes, arrumações diversas na biblioteca, 

serventias diversas ao funcionário encarregado das manutenções de espaços, equipamentos 

materiais. 

3. O aluno cumprirá as medidas correctivas aplicadas supervisionado pelo Director.  

Art.º 100.º – Aplicação – Competências 

1. Fora da sala de aula, qualquer professor ou funcionário não docente tem competência para advertir 

o aluno, confrontando-o verbalmente com o comportamento perturbador do normal funcionamento 

das actividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, alertando-o que 

deve evitar tal tipo de conduta. 

2. A aplicação da medida correctiva da ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva competência do professor respectivo e implica a 

permanência do aluno na escola, competindo àquele determinar: 

2.1. O período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula; 

2.2. A marcação de falta ao aluno;  

2.3. As actividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse período de tempo. 

3. Sem prejuízo do número anterior, o cumprimento da medida correctiva, ordem de saída da sala de 

aula, é efectuado no Gabinete de Acompanhamento Disciplinar que, para além do disposto neste 

Regulamento Interno, se rege por Regimento próprio.  

4. A aplicação da medida correctiva prevista na alínea c) do nº 1 do artº 104º, bem como a sua 

posterior execução, não podem ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano lectivo. 

5. A aplicação das medidas correctivas previstas nas alíneas b), c) e d) é comunicada aos pais ou ao 

Encarregado de Educação. 

6. A aplicação da medida correctiva prevista na alínea b) do nº 1 do artº 104º deve prosseguir os 

objectivos e finalidades da medida, previstos no nº1 do artº 101º, adequando-se ao teor da infracção 

e ao grau de gravidade definido pelo perfil de comportamento do aluno – artº 102º – determinando-

se: 

6.1.  A actividade a realizar; 

6.2.  O local em que a actividade vai ser realizada; 

6.3.  O período de tempo em que a actividade deve decorrer; 

6.4.  As competências e procedimentos a observar. 
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 7. De entre outras medidas podem aplicar-se à alínea b) do art.º 104º, sem prejuízo do disposto no nº 

6: limpeza de espaços, se a medida deriva de actos relacionados com falta de higiene ou de 

cumprimento de regras de asseio no espaço escolar; arranjo, substituição de material ou 

pagamento, em caso de danificação ou destruição de material; em caso de desrespeito, 

enquadramento em actividades que impliquem a aquisição do dever de respeito perante o trabalho, 

pessoa ou coisa desrespeitada; colaboração em arranjos de espaços. 

8. Aplicam-se à alínea c), do art.º 104º, sem prejuízo do disposto no nº 6, as tarefas específicas 

previstas nos regimentos dos espaços em que foi cometida a falta.   

9. A aplicação da medida prevista na alínea d), do art.º 104º, é da competência do órgão de gestão, 

mediante parecer do Conselho de Turma elaborado com base na gravidade dos comportamentos, 

reincidência dos mesmos e desde que a avaliação da medida preveja as finalidades do nº 1, do art.º 

101º. 

Art.º 101.º – Medidas Disciplinares Sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma censura disciplinar do comportamento 

assumido pelo aluno, devendo a ocorrência dos factos em que tal comportamento se traduz, ser 

participada, pelo professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento, de 

imediato, ao respectivo Director de Turma, para efeitos de posterior comunicação ao Director. 

2. São medidas disciplinares sancionatórias: 

2.1. A repreensão registada; 

2.2. A suspensão da escola até 10 dias úteis; 

2.3. A transferência de escola. 

SUBSECÇÃO III 

Procedimento Disciplinar 

Art.º102.º – Competências disciplinares e tramitação processual 

1. As medidas correctivas e medidas disciplinares sancionatórias, as finalidades, a determinação e a 

qualificação das medidas aplicáveis aos comportamentos dos alunos que não respeitem as normas 

de conduta e de convivência traduzidas no art.º 95º deste Regulamento Interno e se traduzam no 

incumprimento do dever geral ou especial que seja perturbador do regular funcionamento das 

actividades da Escola ou das relações na comunidade educativa, são as que se encontram 

tipificadas no Cap. V, secção I e II, da Lei n.º 3 /2008, de 18 de Janeiro. 

2. As competências disciplinares e tramitação processual do procedimento disciplinar são as que se 

encontram previstas na secção IV, do Cap. V, da Lei n.º 3 /2008, de 18 de Janeiro. 
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 3. Sem prejuízo do disposto no nº 1 e 2, deste artigo, para os alunos que no decurso da instrução do 

processo disciplinar, sejam suspensos preventivamente, é elaborado um plano de actividades 

pedagógicas que, para além de outras, devem incluir: 

3.1. Resolução de fichas a partir do caderno de actividades do aluno; 

3.2. Leitura de obras ou capítulos, correspondentes à matéria a leccionar durante a ausência do 

aluno; 

3.3. Matriz de teste de recuperação se a ausência for superior à carga curricular semanal; 

3.4. Trabalhos de pesquisa, a definir pelo professor da disciplina, entre outros. 

4. As faltas do aluno resultantes da suspensão preventiva serão descontadas no período da pena de 

suspensão que venha a ser aplicada como medida disciplinar, sendo estas consideradas faltas 

injustificadas e como tal sujeitas ao disposto no art.º 99º deste Regulamento. 

SUBSECÇÃO IV 

Quadro de Excelência 

Art.º 103.º – Âmbito 

1. O quadro de excelência reconhece os alunos que revelam excelentes resultados escolares e 

produzem trabalhos académicos ou realizam actividades de excelente qualidade, quer no domínio 

curricular, quer no domínio dos complementos curriculares. 

2. O âmbito e a natureza do quadro de excelência encontram estabelecidos nos artigos 1º e 3º do 

Capítulo I do Despacho Normativo nº 102/1990, de 12 de Setembro. 

Art.º 104.º – Iniciativa das Propostas para o Quadro de Excelência 

A iniciativa das propostas caberá directamente aos Conselhos de Turma, ou, indirectamente, através 

de professores responsáveis por actividades de complemento curricular. 

Art.º 105.º – Critérios subjacentes às para o Quadro de Excelência 

1. A elaboração da proposta é da responsabilidade do Conselho de Turma no final do ano lectivo. 

2. A proposta é apresentada por escrito e devidamente fundamentada ao Presidente do Conselho 

Pedagógico. 

3. A condição de candidatura será, cumulativamente, a obtenção de média de 5 nas disciplinas ou 

áreas disciplinares no Ensino Básico, ponderada pela carga horária semanal, ou média igual ou 

superior a 16 no Ensino Secundário também ponderada, assim como a apresentação de atitudes 

comportamentais com a classificação mínima de Bom. 

Art.º 106.º – Avaliação das Propostas para o Quadro de Excelência 

1. A avaliação das propostas será da competência do Conselho Pedagógico. 
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 2. O resultado da avaliação das propostas tem de ser divulgado até ao início do ano lectivo seguinte. 

3. As propostas têm de respeitar os critérios de propositura. 

Art.º 107.º – Divulgação do(s) Premiado(s) 

A divulgação do(s) premiado(s) será feita: 

1. Em espaço próprio nas instalações escolares; 

2. No Jornal da Escola, caso exista; 

3. Na página Web da Escola; 

4. No Boletim Municipal; 

5. Em outras publicações. 

Art.º 108.º – Natureza e Financiamento dos Prémios 

A natureza e o financiamento dos prémios são os estabelecidos por lei. 

SECÇÃO III 

DIREITOS E DEVERES DO PESSOAL DOCENTE 

Art.º 109.º – Direitos gerais 

São direitos gerais do pessoal docente, nos termos do Estatuto dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes 

do Estado em geral. 

Art.º 110.º – Direitos específicos 

Decorrentes do exercício da função docente, estão previstos no Estatuto da Carreira Docente os 

seguintes direitos específicos do pessoal docente: 

1. De participação no processo educativo; 

2. À formação e informação para o exercício da função educativa; 

3. Ao apoio técnico, material e documental; 

4. À segurança na actividade profissional; 

5. À consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e demais 

membros da comunidade educativa; 

6. À colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos alunos.   

7. De participação no processo educativo de acordo com o estipulado no artº 5º do ECD; 

8. De conveniente integração na comunidade escolar; 

9. De informação pelo Coordenador do Departamento, e/ou pelo Subcoordenador responsável pelo 

Grupo disciplinar, acerca dos programas e outros assuntos relacionados com as disciplinas que 

lecciona; 
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 10. De esclarecimento pelo Director de Turma, sobre todos os assuntos referentes aos alunos; 

11. De recurso ao Coordenador do Departamento, ou ao Subcoordenador responsável pelo Grupo 

disciplinar, sempre que sentir quaisquer dificuldades de natureza pedagógico-didáctica; 

12. De recurso ao Conselho Pedagógico, através do respectivo Coordenador do Departamento 

Curricular, para solucionar problemas não resolúveis por outra via; 

13. De informação de toda a legislação inerente à actividade docente, devendo contar, para isso, com o 

apoio dos órgãos de administração e gestão da escola; Exercer livremente a actividade sindical; 

14. De intervir nas decisões da escola através dos órgãos de gestão, de acordo com a legislação em 

vigor; 

15. De ser apoiado pelos Auxiliares de Acção Educativa no provimento de material necessário para as 

actividades lectivas. 

16. De ter garantida a avaliação do seu desempenho (ADD) que permita premiar o mérito e valorizar a 

actividade lectiva. A ADD: 

16.1.Desenvolve-se de acordo com os princípios do Art.º 39 da Lei de Bases do Sistema Educativo, 

no respeito pelos princípios e objectivos do SIADAP; 

16.2.Visa a melhoria da qualidade das aprendizagens e, consequentemente, dos resultados dos 

alunos, a diminuição do abandono, proporciona orientações para o desenvolvimento 

profissional e constitui um quadro de reconhecimento do mérito e da excelência; 

16.3.Permite identificar o potencial de evolução do docente e diagnosticar as suas necessidades de 

formação; 

16.4.Concretiza-se em 4 dimensões: 

16.4.1.Profissional e ética; 

16.4.2.Ensino e aprendizagem; 

16.4.3.Acção na escola e relação com a comunidade; 

16.4.4.Desenvolvimento profissional. 

17. De conhecer previamente toda a documentação sujeita a discussão; 

18. De exigir sigilo em relação à sua correspondência bem como a sua entrega imediata; 

19. De ser informado mensalmente das faltas dadas através da afixação do respectivo mapa; 

20. De ter acesso, em cada mês, a recibo comprovativo do vencimento auferido; 

21. De ser atempadamente informado acerca de todas as questões administrativas e pedagógicas que 

afectem a sua acção educativa ou carreira. 

Art.º 111.º – Deveres gerais do pessoal docente 

O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e 

agentes da administração pública em geral. 
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 1. São deveres gerais do pessoal docente orientar o seu exercício profissional por princípios de: 

1.1. Ética 

1.2. Rigor 

1.3. Isenção 

1.4. Justiça 

1.5. Equidade 

2. São ainda deveres do pessoal docente orientar o exercício das suas funções por critérios de 

qualidade, procurando o seu permanente aperfeiçoamento e tendo como objectivo a excelência. 

3. Constitui dever do pessoal docente a colaboração com todos os intervenientes no processo 

educativo, de modo a favorecer a criação de laços de cooperação e relações de respeito e 

reconhecimento mútuo, em especial entre docentes, alunos, Encarregados de Educação e pessoal 

não docente. 

4. Constitui dever do pessoal docente actualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e 

competências, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e 

social e de aperfeiçoamento do desempenho profissional, o que implica necessariamente: 

4.1. Participar em acções de formação; 

4.2. Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didáctico-pedagógicos utilizados 

numa perspectiva de abertura à inovação; 

4.3. Reflectir sobre a própria prática pedagógica; 

4.4. Proceder à auto-avaliação; 

4.5. Participar nas actividades de avaliação da escola; 

4.6. Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas em vigor, cooperando com a 

administração educativa.  

Art.º 112.º – Deveres específicos do pessoal docente 

1. São deveres específicos do pessoal docente os seguintes: 

1.1. Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento 

das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de 

cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 

1.2. Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da 

comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de 

exclusão e discriminação; 

1.3. Participar na organização e assegurar a realização de actividades educativas, nomeadamente a 

execução dos Projectos Curriculares de Turma e do Plano Anual de Actividades no âmbito do 

Projecto Educativo da Escola; 
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 1.4. Gerir o processo de ensino-aprendizagem no âmbito dos programas definidos, procurando 

adoptar mecanismos de diferenciação pedagógica susceptíveis de responder às necessidades 

individuais dos alunos; 

1.5. Informar os discentes acerca do processo de avaliação e do material didáctico que considera 

indispensável para a sua disciplina, segundo os critérios definidos pelo Departamento 

curricular; 

1.6. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respectivas famílias; 

1.7. Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e colectivamente; 

1.8. Enriquecer 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; 

1.9. Co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e 

propor medidas de melhoramento e renovação; 

1.10.Actualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa 

perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional; 

1.11.Empenhar-se na frequência e conclusão das acções de formação em que participar; 

1.12.Desempenhar, com eficiência, as tarefas para as quais for convocado superiormente; 

1.13.Assegurar a substituição de outros docentes no âmbito da legislação em vigor. 

1.14.Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na detecção da existência de 

casos de alunos com necessidades educativas especiais. 

2. São ainda deveres do docente: 

2.1. Após o 1º toque, dirigir-se para a respectiva sala de aula, considerando-se período de 

tolerância, para a marcação de faltas, o espaço de tempo que decorre entre os 1º e 2º toques; 

2.2. Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, verificando se esta fica devidamente 

arrumada, o quadro limpo e a porta fechada; 

2.3. Ser pontual e cumprir na totalidade o tempo de duração da aula, não saindo no decorrer desta, 

salvo por motivo de força maior e, nesse caso, comunicar ao funcionário de serviço no sector; 

2.4. Não permitir, salvo em casos excepcionais, a saída de alunos antes do toque de saída; 

2.5. Não permitir na sala de aula a presença de elementos estranhos à turma; 

2.6.  Não utilizar nem permitir o uso de telemóveis, walkmans ou qualquer outro dispositivo que 

possa perturbar o normal funcionamento das actividades lectivas e outras actividades 

colectivas, cabendo-lhe a apreensão dos dispositivos citados e sua posterior entrega no 

Gabinete da Direcção para devolução ao Encarregado de Educação; 

2.7. Não permitir que o aluno entre na sala a comer, beber ou mascar alimentos ou afins; 
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 2.8.  Responsabilizar-se pelo transporte do livro de ponto e, em caso de manifesta impossibilidade, 

recorrer para o efeito a um Auxiliar de Acção Educativa; 

2.9. Não solicitar aos alunos o transporte do livro de ponto nem a reposição ou entrega de 

equipamentos audiovisuais e/ou informáticos; 

2.10.Comunicar, atempadamente, aos funcionários dos respectivos pisos do bloco qualquer troca 

de sala de aula, a qual deve ser previamente autorizada pela Direcção; 

2.11.Obter autorização prévia do Director e a anuência da totalidade da turma quando, por razões 

excepcionais, houver necessidade ou conveniência de alterar, pontualmente, o horário da aula; 

2.12.Participar ao Director qualquer anomalia grave verificada; 

2.13.Participar nos processos eleitorais. 

 

SECÇÃO IV 

DIREITOS E DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Art.º 113.º – Direitos gerais 

O estatuto específico do pessoal técnico-profissional, administrativo e de apoio educativo (inclui os 

guardas nocturnos) designado por pessoal não docente rege-se pelo Decreto-Lei nº 184/2004, de 29 de 

Julho. 

Sendo que ao pessoal não docente das escolas se aplica o regime geral da função pública, o diploma 

acima referido estabelece as especificidades do regime que resultam da sua integração no sistema 

educativo, com uma organização e objectivos próprios, reflectindo-se nomeadamente nos especiais 

deveres para com os alunos e em carreiras e conteúdos funcionais específicos. O pessoal não docente 

que desempenha funções na educação especial e no apoio socioeducativo, nomeadamente o que 

pertence às carreiras de psicólogo e técnico ou técnico superior de Serviços Sociais, Serviços de 

Psicologia e Orientação e Centro de Novas Oportunidades é enquadrado no mesmo diploma, com 

reconhecimento da especificidade das respectivas funções.  

Art.º 114.º – Direitos específicos do pessoal não docente 

São direitos específicos do pessoal não docente: 

1. Ser tratado com respeito e civismo por alunos, professores e demais intervenientes da comunidade 

escolar; 

2. Intervir e participar nos órgãos de administração e gestão da escola, de acordo com o consignado 

na lei; 

3. Recorrer ao Director, ou a quem este designar, sempre que surjam problemas que não consiga 

resolver junto do seu chefe de serviços; 
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 4. Apresentar ao chefe de serviços sugestões que entenda pertinentes para melhorar os serviços ou o 

funcionamento da escola de uma forma geral e também os referentes aos seus serviços específicos; 

5. Reunir, com periocidade trimestral,  para discussão de problemas relacionados com os serviços, 

após solicitada a respectiva autorização; 

6. Exercer livremente a actividade sindical; 

7. Ser avaliado no seu desempenho. 

Art.º 115.º – Deveres Gerais 

O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais dos funcionários e agentes 

do Estado, previstos no Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que aprova o Estatuto 

Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, nomeadamente: o 

dever de isenção, o dever de zelo, o dever de obediência, o dever de lealdade, o dever de sigilo, o 

dever de correcção, o dever de assiduidade e o dever de pontualidade. 

Os deveres funcionais adstritos ao pessoal não docente estão, ainda, subordinados aos conteúdos 

estipulados no anexo III, do Decreto-Lei, nº 184/2004, de 29 de Julho. 

Art.º 116.º – Deveres específicos dos funcionários administrativos e dos técnicos profissionais. 

São deveres específicos dos funcionários administrativos e dos técnicos: 

1. Tratar, com correcção, todos os alunos, professores, restante pessoal e, de modo geral, todos os 

utilizadores dos serviços; 

2. Respeitar o horário de trabalho estipulado; 

3. Cumprir integralmente e com eficiência as tarefas que lhe sejam distribuídas; 

4. Garantir, durante o seu horário de trabalho, a assistência necessária ao bom funcionamento da 

escola; 

5. Manter-se regularmente informado de toda a legislação, utilizando os mecanismos necessários à 

sua fácil consulta; 

6. Possuir identificação visível. 

Art.º 117.º – Deveres específicos dos assistentes operacionais 

São deveres específicos dos assistentes operacionais: 

1. Tratar com correcção todos os alunos, professores, restante pessoal e, de um modo geral, todos os 

utilizadores dos serviços; 

2. Evitar a perturbação das aulas no seu piso ou sector e contribuir para o bom funcionamento da 

escola; 

3. Evitar a permanência dos alunos nos pisos, durante os tempos lectivos; 

4. Marcar as faltas dos professores e participá-las aos Serviços Administrativos; 
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 5. Providenciar o processo de acompanhamento dos alunos em caso de falta do professor da 

disciplina ou de quem o substitua, bem como o encaminhamento para a sala de estudo dos alunos 

que tenham sido expulsos da sala de aula por motivos disciplinares; 

6. Não abandonar o seu local de trabalho. Caso o faça por motivo de força maior, deverá certificar-se 

de que ficam asseguradas as condições indispensáveis ao bom funcionamento do respectivo sector; 

7. Estar atento às necessidades das salas de aula (arrumação, limpeza, distribuição de giz, 

marcadores, apagadores, material audiovisual e informático); 

8. Solicitar sempre o consentimento do professor em caso de necessidade de interrupção da aula; 

9. Não permitir a presença de estranhos dentro do recinto escolar; 

10. Intervir, em ordem a resolver os problemas e conflitos dos alunos, com bom senso; 

11. Informar imediatamente as instâncias competentes de qualquer irregularidade cometida por alunos 

ou quaisquer outros elementos, sempre que presenciada ou que dela tome conhecimento; 

12. Cumprir, integralmente e com eficiência, as tarefas que lhe sejam atribuídas. 

 

SECÇÃO V  

 DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Art.º 118.º – Direitos gerais 

São direitos gerais dos pais e Encarregados de Educação: 

1. Participar na vida da escola e nas actividades da associação de pais e encarregados de educação; 

2. Informar-se, ser informado e informar a comunidade educativa sobre todas as matérias relevantes 

no processo educativo do seu educando; 

3. Comparecer na escola por sua iniciativa e quando para tal for solicitado; 

4. Colaborar com os professores no âmbito do processo ensino-aprendizagem do seu educando; 

5. Ser convocado para reuniões com o professor Director da Turma e ter conhecimento da hora 

semanal de atendimento; 

6. Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e do comportamento do seu 

educando; 

7. Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que as 

estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 

8. Articular a educação na família com o trabalho escolar; 

9. 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; 

10. Conhecer o Regulamento Interno. 
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 Art.º 119.º – Deveres gerais 

São deveres gerais dos pais e Encarregados de Educação: 

1. Informar-se de todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando; 

2. Comparecer na escola quando para tal for solicitado; 

3. Colaborar, com os professores, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem; 

4. Articular a educação na família com o trabalho escolar; 

5. 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; 

6.  Responsabilizar-se pelo cumprimento dos deveres de assiduidade  e pontualidade, bem como por 

todos os comportamentos disciplinares do seu educando; 

7. 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; 

8. Conhecer o Regulamento Interno da escola e co-responsabilizar-se pelo seu cumprimento por parte 

do seu educando; 

9. Participar, de acordo com as disposições legais, nos processos eleitorais da escola. 

 

SECÇÃO VI 

DIREITOS E DEVERES DOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 

Art.º 120.º – Princípios gerais 

Os direitos e deveres gerais dos representantes da comunidade são os que resultam dos princípios 

gerais estabelecidos no Decreto Lei nº75/2008 de 22 de Abril.  

 

SECÇÃO VII 

DIREITOS E DEVERES DA AUTARQUIA 

Art.º 121.º – Princípios gerais 

Os direitos e deveres gerais da autarquia são os que resultam dos princípios gerais estabelecidos na 

Lei de Bases do Sistema Educativo, no que concerne ao seu grau de participação na consecução de 

objectivos pedagógicos e educativos, nomeadamente no domínio da formação social e cívica.  

  



 

  
78 / 78 

 

Escola Secundária de Santo André 

 CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.º 122.º – Divulgação 

1. Constituindo o Regulamento Interno um documento central na vida da escola, é obrigatória a sua 

divulgação a toda a Comunidade Escolar, no início de cada ano lectivo: 

2. Este Regulamento Interno será arquivado, em pasta própria na reprografia e estará disponível para 

consulta na Biblioteca e na página electrónica da escola. Será facultado a todos os membros do 

Conselho Pedagógico e do Conselho Geral. 

Art.º 123.º – Revisão 

1. De acordo com o disposto no art.º 13º do Decreto-Lei n.º 75 / 2008, de 22 de Abril, deve o 

Conselho Geral aferir da justeza do Regulamento Interno em vigor e decidir da introdução de 

alterações consideradas convenientes. 

2. As decisões de alteração do Regulamento Interno previstas no número anterior, têm de ser 

aprovadas, por maioria absoluta, pelos membros do Conselho Geral, ouvido o Conselho 

Pedagógico. 

Art.º 124.º – Omissões 

1. As lacunas do presente Regulamento Interno serão integradas de acordo com as regras gerais de 

direito. 

2. Subsidiariamente, observar-se-á o critério dos órgãos de gestão e administração da escola, de 

acordo com as suas competências e em consonância com a legislação em vigor. 

 


