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PREÂMBULO

A autonomia das escolas, suportada no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de
julho tem como principais instrumentos o Regulamento Interno, o Projeto Educativo, os Planos Anual ou Plurianual de
Atividades e o Orçamento.
Do mesmo modo na sua gestão e cultura exclusiva, a escola considera os referenciais legais recentemente publicados, o
Decreto-Lei nº 54 e o Decreto-Lei nº 55 de 6 de julho de 2018, ao nível:
a) Do desenvolvimento de uma gestão autónoma e flexível do currículo, em contexto real, pela construção de documentos
estruturantes, de metodologias de ensino e aprendizagem e de instrumentos de monitorização criativos e que
constituam evidências da concretização efetiva e positiva da coerência de todos os documentos implicados;
b) Da resposta face ao diagnóstico precoce/preventivo dos principais problemas e da respetiva reflexão do caminho a
seguir, num quadro de uma escola inclusiva, atendendo à abordagem multinível, para a promoção do sucesso e de uma
cidadania ativa e responsável;
c) Da operacionalização do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo em conta o tipo de matriz curricular
base implementada e o envolvimento de todos os agentes no processo educativo;
d) Da análise, reconhecimento e influência da avaliação interna e externa para o conhecimento interno construído e para
a mobilização de estratégias diferenciadoras e promotoras da participação, da diversidade das necessidades e
potencialidades, do trabalho colaborativo e do desenvolvimento profissional de todos os envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem.
Assim, o objetivo fundamental da comunidade educativa tem de se centrar na formação integral do indivíduo, desenvolvendo
as suas múltiplas competências e valores, alargando conhecimentos e incrementando aptidões, favorecendo o seu crescimento
cultural, social e cívico.
Para que a escola seja um local de aprendizagem, de encontro com conhecimentos, com experiências e vivências saudáveis,
cultive o humanismo com todos os seus valores e aposte numa educação de qualidade, tem de possuir um ambiente tranquilo
e favorável e necessita de disciplina, respeito, trabalho, empenho, motivação e estudo.
O presente Regulamento Interno (RI) regula o funcionamento da comunidade educativa do Agrupamento de Escolas D. Sancho
I, de Vila Nova de Famalicão, de acordo com a legislação em vigor e dos princípios do respeito pela identidade de cada uma
das escolas, da multiculturalidade e do respeito pela diferença, da individualidade dos membros da comunidade escolar, da
autorresponsabilização, da equidade e da transparência, assim como da participação de todos os membros da comunidade
educativa na vida escolar.
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Âmbito de aplicação
O Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, de acordo com o art.9º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de
abril, alterado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, em articulação com os DL mencionados no preâmbulo é o documento
que define o regime de funcionamento do Agrupamento e das escolas que o constituem, de cada um dos seus órgãos de
Administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos e os
direitos e deveres dos membros da comunidade escolar.

Artigo 2º
Identificação, missão e natureza jurídica
1. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I, foi constituído por despacho de 28 de junho de 2012 do Exmo. Secretário de Estado
do Ensino e da Administração Escolar.
2. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I disponibiliza um serviço público de educação e ensino que visa prosseguir os
objetivos da educação pré-escolar, do ensino básico, do ensino secundário (cursos científico-humanístico e cursos
profissionais) e do ensino noturno estabelecidos na Lei de Bases do Sistema Educativo.
3. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I abrange o território geográfico das Uniões de Freguesias de Vila Nova de Famalicão
e Calendário, Esmeriz e Cabeçudos e é composto pelos seguintes estabelecimentos de ensino:
a) Escola Secundária/3 D. Sancho I;
b) EB 1/2 Dr. Nuno Simões, Calendário;
c) EB 1/JI Louredo, Calendário;
d) EB 1 São Miguel, Calendário;
e) EB 1/JI, Cabeçudos;
f) EB 1, Esmeriz;
g) Jardim de Infância de Lage, Calendário;
h) Jardim de Infância de Esmeriz, Esmeriz.
4. A Sede do Agrupamento funciona no edifício da Escola Secundária D. Sancho I, sito na Rua Barão da Trovisqueira, na União
de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário.
5. O Agrupamento adotou o nome da Escola Secundária, visto ser o edifício com uma raiz histórica mais significante. Esta
denominação foi adotada no ano letivo de 1987/88, em honra do Rei de Portugal D. Sancho I, que concedeu a Famalicão a
primeira Carta de Foral, datada de 1 de julho de 1205.
6. O logótipo do Agrupamento utiliza a forma estilizada de uma coroa que simboliza o rei D. Sancho I, juntamente com um
aparo que tem por objetivo não só representar o Agrupamento, como também estabelecer a ligação passado/presente; as
cores escolhidas - verde e amarelo - estão diretamente relacionadas com as cores da cidade de Vila Nova de Famalicão,
com a primeira, ligada à natureza e à primavera, a simbolizar a juventude e a esperança e, também, o equilíbrio, que deve
reinar numa escola; e o amarelo, cor do sol e do ouro, a celebrar a vida e simbolizar a energia, a alegria e a riqueza humana
e intelectual, ligando-se aos anseios e à iniciativa.
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Artigo 3º
Princípios orientadores
De acordo com os arts.3º, 4º e 5º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 abril, alterado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, assim
como pelo disposto no DL nº 55/2018, que define a premência de todas as escolas públicas se ocuparem de plena capacidade
de desenvolvimento de autonomia e flexibilidade curricular adotando com responsabilidade soluções adequadas à sua
realidade e às necessidades dos alunos, conferindo-lhes a verdadeira inclusão, a autonomia, a administração e gestão do
Agrupamento devem, desta forma orientar-se:
1. Pelos princípios de igualdade, de participação e demais princípios e objetivos consagrados na Constituição e na Lei de Bases
do Sistema Educativo.
2. Pelo respeito das regras de democraticidade e de representatividade dos órgãos de administração e gestão.
3. Pelo primado de critérios de natureza pedagógica e científica, sobre todos os outros.
4. Pelo respeito das regras de representatividade e promoção de condições de participação de todos os intervenientes no
processo educativo: professores, alunos, assistentes técnicos e operacionais, famílias, autarquia e entidades representativas
das atividades e instituições económicas, sociais, culturais e científicas de modo adequado às características específicas dos
vários níveis de educação e de ensino.
5. Pela estabilidade e transparência da gestão e administração escolar.
6. Pela eficácia e eficiência na gestão e administração dos estabelecimentos que constituem o Agrupamento.
7. Pelo princípio da justiça e equidade nas soluções e estratégias a adotar com reconhecimento do direito à diferença a todos
os membros da comunidade escolar.
8. Pela liberdade e pluralismo na adoção de estratégias de implementação do processo educativo, sem prejuízo do
cumprimento dos normativos e diretrizes emanadas do Ministério da Educação e Ciência ou órgãos de administração e
gestão.
9. Pelo respeito da identidade e individualidade de cada uma das escolas que integram o Agrupamento.
10.Pelos princípios gerais de ética, designadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade, responsabilidade, transparência
e boa-fé.

CAPÍTULO II - FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO
Artigo 4º
Normas gerais
1. A comunidade escolar educativa tem o dever de conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno.
2. As relações entre todos os membros da comunidade escolar assentam, prioritariamente, no respeito mútuo, no âmbito dos
seus direitos e deveres e no cumprimento das normas de funcionamento.
3. Os órgãos de administração e gestão, as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e os serviços deste
Agrupamento orientam a sua ação segundo princípios e regras fixados na legislação aplicável e neste Regulamento Interno.
4. A todos os professores, funcionários e alunos da Escola Sede e da Escola EB1/2, é distribuído um cartão de identificação
que serve também para a aquisição de bens e serviços na escola. É obrigatória a sua apresentação na portaria da escola e
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sempre que solicitado.
5. Os professores são os primeiros a entrar e os últimos a sair das salas de aula, procurando estar atentos e têm o dever de
comunicar à direção ou coordenadores de estabelecimento quaisquer situações anómalas.
6. A forma de comunicação oficial para convocatórias, ordens de serviço e transmissão de informação entre os diversos órgãos
do Agrupamento bem como entre os professores e funcionários é a eletrónica através da plataforma Moodle e do correio
eletrónico disponibilizado pelo Agrupamento ou pelo próprio.
7. Acessoriamente serão utilizados locais específicos para afixação da informação: salas de professores, salas de funcionários
e átrios das escolas, conforme o caso, podendo utilizar-se outras formas sempre que a lei o imponha ou a situação o
justifique.
8. O registo de envio para o e-mail e colocação na plataforma Moodle é prova bastante para a tomada de conhecimento.
9. Toda a informação de caráter geral será disponibilizada no site do Agrupamento.
10. Todos os órgãos colegiais devem aprovar o seu regimento no início do mandato.
11. As reuniões nos órgãos colegiais regem-se pelo Código de Procedimento Administrativo e pelos seus regimentos.
12. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou qualidades de qualquer pessoa são tomadas por
escrutínio secreto; em caso de dúvida o órgão deliberará sobre a forma de votação.
13. Em caso de empate na votação, o presidente do órgão tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por
escrutínio secreto, procedendo-se, neste caso, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo.
14. Todos os membros da comunidade escolar devem participar nas ações relativas à autoavaliação e avaliação externa do
Agrupamento.
15. A utilização de computador portátil e outros equipamentos audiovisuais, multimédia e informáticos na sala de
aula/auditório carece de autorização prévia do docente/formador.
16. No ensino à distância, nas aulas síncronas, mediante autorização do Encarregado de Educação, o aluno está obrigado a ligar
a câmera do dispositivo eletrónico.
17. As reuniões de natureza pedagógica que decorram de necessidades ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos
da alínea c) do n.º 3 do artigo 82.º do ECD, devem ter uma duração ajustada aos assuntos a abordar, não devendo
ultrapassar os dois tempos.

Artigo 5º
Funcionamento das atividades letivas
1. Como unidade orgânica integrada no sistema de Ensino Público, acolhendo alunos dos ensinos básico e secundário, e
dispondo de um leque alargado de opções, as escolas que integram o Agrupamento possuem horários diferenciados de
acordo com os níveis de ensino que oferecem, sendo que:
a) Na Escola Sede do Agrupamento e na Escola EB 1/2, os tempos letivos no segundo e terceiro ciclos, ensino secundário
e cursos noturnos terão a duração 45/50 minutos.
b) Na Escola Secundária D. Sancho I funcionam três turnos, sendo dois diurnos e um noturno.
c) Na Escola EB ½ Dr. Nuno Simões funcionam dois turnos diurnos.
d) Nas Escolas do 1º Ciclo, o funcionamento obedece às diretivas do regime normal (manhã e tarde), com um intervalo de
30 minutos.
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e) Nos Jardins-de-infância o horário de funcionamento obedece às diretivas do regime normal (manhã e tarde) das 9:00h
às 15:30h, todos com prolongamento com a exceção do JI de Louredo.
2. É concedido um período de tolerância de 10 minutos ao primeiro tempo letivo de cada turno.
3. Serão, sempre que possível, mantidos sem componente letiva, os dois últimos tempos da tarde de quarta-feira nas escolas
do Agrupamento, para realização de reuniões de natureza pedagógica.

Artigo 6º
Acesso ao recinto escolar
1. Têm acesso livre a qualquer estabelecimento de ensino deste Agrupamento, o pessoal docente, o pessoal não docente,
quer administrativo, quer operacionais, bem como os alunos que a eles pertencem.
2. Todos os alunos, quando se dirigem à escola, são obrigados a trazer consigo o respetivo cartão de estudante, devidamente
atualizado.
3. Têm acesso condicionado, os pais e encarregados de educação dos alunos que os frequentam, ou qualquer outra pessoa
que, por motivos justificados, tenha assuntos de interesse a tratar.
4. Para o efeito de aplicação do número anterior, na Escola/Sede de Agrupamento, e na escola EB 1/2 o funcionário da portaria
solicitará aos visitantes a sua identificação, bem como o assunto a tratar, procedendo ao devido encaminhamento com
conhecimento ou autorização do órgão de direção.
5. O acesso dos pais e encarregados de educação restringe-se aos locais de atendimento, sendo para questões de natureza
pedagógica a sala de Diretores de Turma ou outro local apropriado que lhes seja indicado, e para questões de natureza
administrativa a secretaria ou outro local apropriado que lhes seja indicado, sendo vedado o acesso aos locais de
funcionamento das atividades letivas.
6. Nos estabelecimentos do 1º ciclo e Jardim-de-infância, o atendimento e respetivo encaminhamento, é da responsabilidade
do Assistente Operacional, após auscultação do Coordenador de Estabelecimento, ou de quem a sua vez fizer, mediante a
identificação dos interessados, natureza e assuntos a tratar.
7. Só é permitida a entrada nos recintos escolares de viaturas para cargas e descargas que pela sua natureza e com o devido
cuidado, não possam ser efetuadas de outro modo, nomeadamente quando em serviço de aprovisionamento ou situações
de emergência.
8. Todos os membros da comunidade escolar devem alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à
comunidade escolar, exceto se devidamente identificadas, com o cartão de visitante em local bem visível.
9. Não é permitida a permanência de alunos nos átrios das escolas e noutras áreas de acesso restrito ou de elevada circulação.

Artigo 7º
Saída da Escola
1. Aos alunos, durante o tempo letivo, só é permitida a saída do recinto escolar em casos excecionais e devidamente
autorizados.
2. Pode ser autorizada nas escolas onde funciona o 2º, o 3º ciclo e o ensino secundário, a saída dos alunos nos casos em que
não haja aula no último tempo de cada um dos dois turnos (manhã e/ou tarde), mediante autorização dos pais e
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encarregados de educação, expressa no cartão do aluno e/ou na caderneta escolar do aluno, ou a qualquer hora em caso
de força maior e devidamente autorizados pelos pais e encarregados de educação.
3. Aos alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo só lhes é permitida a saída do recinto escolar, durante o período em que decorre
a componente letiva, as atividades de enriquecimento curricular ou a componente de apoio à família, quando
acompanhados pelo encarregado de educação ou por pessoa devidamente autorizada e por motivo de força maior.
4. Sempre que, por motivos de força maior, qualquer aluno tiver de se ausentar da Escola, deve o encarregado de educação
comunicar por escrito (na caderneta ou outro meio expedito) o facto ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma, ou,
na ausência destes, a um elemento da direção ou quem por esta esteja mandatado, para que lhe seja dada a respetiva
autorização.
5. Os alunos devem apresentar na portaria as identificações e/ou autorizações, sempre que solicitadas.

Artigo 8º
Cartão eletrónico de identificação
1. O cartão eletrónico de identificação tem por função identificar todos os utentes (alunos, pessoal docente e pessoal não
docente).
2. O cartão eletrónico de identificação possibilita controlar a entrada e saída no recinto escolar da escola Sede do
Agrupamento.
3. As informações constantes em todos os cartões eletrónicos de identificação, relativamente a alunos, pessoal docente e não
docente, constam de uma base de dados confidencial à qual apenas a Direção tem acesso integral.
4. No cartão eletrónico de identificação, para além do nome e número do cartão, consta ainda a fotografia do utente.
5. O cartão eletrónico de identificação é pessoal e intransmissível. Em caso algum pode ser utilizado por outra pessoa.
6. Sempre que o cartão de um utente que cessou funções ou deixou de frequentar a escola apresente saldo, o seu titular
poderá solicitar a devolução da quantia em causa no prazo máximo de 30 dias após a data de início de tal situação. O não
cumprimento deste prazo viabiliza a transferência de tal saldo para o orçamento privativo da escola. Se a situação de
devolução de saldo se reportar a um aluno, a mesma apenas poderá ser realizada com autorização expressa do seu
encarregado de educação.

Artigo 9º
Cartão eletrónico de identificação - Funcionamento
1. O cartão eletrónico de identificação é adquirido nos serviços administrativos da escola e o seu preço é determinado
anualmente pelo Diretor. Para os novos alunos será pago no ato da matrícula e para o pessoal docente e não docente no
ato da sua apresentação.
2. O cartão eletrónico de identificação é válido para o período de frequência do estabelecimento de ensino, no caso dos
alunos, e para o período de vínculo laboral na Sede do Agrupamento, no caso do pessoal docente e não docente.
3. O respetivo saldo mantém-se na transição entre anos letivos.
4. Qualquer portador do cartão eletrónico de identificação (aluno, pessoal docente e pessoal não docente) é responsável pelo
uso e conservação do mesmo, não sendo imputável à escola qualquer substituição por uso indevido do mesmo.
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5. O cartão eletrónico de identificação de qualquer utente, não pode apresentar quaisquer dúvidas relativamente à identidade
do seu portador.

6. Em caso de deterioração do cartão eletrónico de identificação, extravio ou mau estado de conservação, o aluno, docente
ou funcionário deve dirigir-se aos Serviços Administrativos da escola Sede do Agrupamento de forma a requisitar uma
segunda via do seu cartão, mediante o pagamento de 5€ efetuado na reprografia da escola Sede, aquando do pedido do
novo cartão. Até que o novo cartão seja emitido o aluno poderá fazer todos os movimentos disponibilizados nos quiosques,
incluindo a marcação de refeições, na papelaria/reprografia.
7. Ao encarregado de educação cabe a responsabilidade pela verificação periódica do estado de conservação do cartão
eletrónico de identificação do seu educando e pelo pagamento inerente à sua substituição por um novo em caso de extravio
ou mau estado de conservação.
8. Em caso de extravio ou dano, o saldo existente no cartão eletrónico de identificação será recuperado. O utilizador deve
dirigir-se à Direção do Agrupamento e proceder à anulação do cartão, inviabilizando assim o seu uso indevido por outros.
9. Todos os cartões eletrónicos de identificação têm um PIN associado, composto por 4 dígitos.
10. A todos os cartões eletrónicos de identificação é atribuído um PIN original que poderá ser substituído pelo titular, nos
quiosques.
11. Sempre que o titular do cartão eletrónico de identificação se tenha esquecido do PIN, deve dirigir-se aos Serviços
Administrativos para que lhe seja atribuído um novo.
12. Todos os utilizadores (alunos, pessoal docente e pessoal não docente) são responsáveis por manter a confidencialidade do
seu PIN e, no caso dos alunos, apenas devem informar o seu encarregado de educação.
13. Sempre que se suspeite que algum utilizador, não autorizado, sabe o PIN do nosso cartão, este deve ser imediatamente
alterado.
14. Para se poder adquirir bens e serviços dentro do espaço escolar, deve o cartão eletrónico de identificação ter saldo
suficiente para a ação a efetuar.
15. Os carregamentos do cartão eletrónico de identificação serão efetuados de duas formas:
a) Na Papelaria/Reprografia, mediante moedas ou notas;
b) Nos locais onde existem quiosques, mediante moedas e notas.
16. A quantia mínima de carregamento é de 0,50€.
17. As informações produzidas pelo sistema de controlo de detalhes de despesas, carregamentos efetuados, acesso ao
refeitório, serão fornecidas ao encarregado de educação.
18. Os funcionários de serviços dos vários setores confirmam a fotografia do utente constante no cartão eletrónico de
identificação que se apresenta no setor. No caso de não conformidade, o cartão é apreendido.

Artigo 10º
Uso de Cartão eletrónico de identificação
1. A marcação das refeições é efetuada até à véspera, podendo ser efetuada nos quiosques existentes na Escola.
2. É possível efetuar a marcação de refeições no próprio dia, até às 10:30h, tendo neste caso o acréscimo de uma taxa definida
anualmente.
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3. O utente deverá passar o cartão no leitor disponível no refeitório e, após a indicação da luz verde, sinal de que a refeição
foi devidamente encomendada, pode prosseguir e levantar a sua refeição.

4. O valor a pagar pela refeição é diferente para alunos e outros utentes, sendo fixado anualmente e publicado em Diário da
República.
5. Não há lugar a reembolso por refeições não consumidas.
6. Todos os materiais adquiridos na papelaria são pagos através do cartão eletrónico de identificação.
7. Todos os trabalhos de reprografia são pagos através do cartão eletrónico de identificação.

Artigo 11º
Aulas e Atividades no Exterior
1. Cada tempo letivo deve ser cumprido sem interrupção, não podendo os professores dar por terminada uma aula antes de
concluído o tempo nem conceder dispensa aos alunos ou permitir que estes saiam mais cedo, a não ser por motivo
devidamente justificado.
2. No início das aulas de Educação Física o aluno dispõe de 5 minutos após o toque de entrada, para se equipar e apresentar
no recinto onde a aula vai decorrer, e 10 minutos antes do toque de saída da aula para poder desequipar-se e proceder à
sua higiene corporal.
3. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período que a escola definiu para o almoço.
4. Sempre que as aulas de Educação Física decorram em instalações exteriores à escola os alunos na sua deslocação devem
obrigatoriamente ser acompanhados pelo professor. As aulas devem ser concluídas a tempo de garantir o cumprimento do
horário das aulas seguintes na escola.
5. As aulas e atividades, sob acompanhamento do professor, a efetuar fora do recinto escolar, requerem sempre uma
autorização prévia do Diretor e uma autorização escrita dos encarregados de educação dos alunos envolvidos.
6. Os alunos não autorizados a participar nessas aulas ou atividades, independentemente do seu número (por turma), devem
ser alvo de atividades de substituição, na escola, com idêntica significação pedagógica.
7. Aos alunos referidos no ponto anterior que não compareçam na escola, nos dias e horas para que estão calendarizadas
essas aulas ou atividades, devem ser marcadas faltas de presença.
8. As saídas ao exterior não devem prejudicar as atividades letivas dos professores acompanhantes. Em casos excecionais, o
órgão de gestão pode autorizar estas deslocações, desde que estejam previstas atividades de substituição para as atividades
letivas dos professores acompanhantes.

Artigo 12º
Atividades que não permitem o cumprimento das atividades letivas normais
1. Qualquer atividade realizada na escola que não permita o cumprimento das atividades letivas ou de enriquecimento
curricular normais deve ter correspondência com os objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento, estar inscrita no Plano
Anual de Atividades e ser encarada como complemento das atividades letivas, competindo a análise das propostas
apresentadas e a sua aprovação ao Conselho Pedagógico.
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2. Poderão ser extraordinariamente admitidas as atividades que impliquem o não cumprimento das atividades letivas ou de
enriquecimento curricular normais não previstas no plano de atividades aprovado no início do ano letivo nas seguintes

situações: se surgirem por proposta ou convite de entidades externas à escola e se forem de comprovado interesse para a
formação integral dos alunos sempre com autorização do Diretor e, se possível, após aprovação do Conselho Pedagógico.
3. As datas para a realização deste tipo de atividades devem ser definidas de forma a minimizar possíveis perturbações do
cumprimento das atividades letivas e de enriquecimento curricular.
4. Estas atividades devem ser:
a) Orientadas para proporcionar experiências práticas ou culturais que proporcionem novas aprendizagens ou
complementem conteúdos programáticos lecionados;
b) Planificadas com rigor, em termos de objetivos/competências a alcançar, itinerários, atividades a desenvolver, recursos
a solicitar/utilizar, destinatários preferenciais, colaboradores, calendarização, etc. A sua planificação deve ser submetida
à apreciação do Conselho Pedagógico.
5. Sendo estas atividades consideradas como atividades letivas, para a contagem das aulas dadas devem ser observadas as
seguintes diretrizes:
a) Os professores acompanhantes da atividade devem numerar, sumariar e rubricar o livro de ponto das turmas que
participam na atividade, nas horas correspondentes à sua aula;
b) Os professores das turmas que se encontram a realizar a atividade, mas que não acompanham os alunos devem:
i - Não numerar, mas sumariar e assinar a atividade se não tiver nenhum aluno na aula;
ii - Numerar, sumariar (com a atividade realizada em sala de aula) e assinar, se tiver alunos que não participaram na
atividade.
c) Os professores referidos na alínea a) devem assinar o livro de ponto e não numerar as aulas das turmas que não
participam na atividade, mas que teriam aulas com eles. No sumário devem registar o motivo pelo qual a aula não foi
lecionada.
d) As atividades desenvolvidas pelos cursos profissionais regem-se por regulamento próprio.

Artigo 12º-A
Critérios de Constituição de Turmas
1. Na constituição das turmas/grupos devem prevalecer critérios de natureza pedagógica definidos no Projeto Educativo e
no Regulamento Interno, competindo à diretora aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos
humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes da legislação em vigor, nomeadamente as normas
estabelecidas no Despacho Normativo n.º 10-A/2018, no que se refere ao número de alunos por turma. Situações a ter em
conta:
a) Capacidade das salas da Escola;
b) Necessidade de autorização dos serviços competentes do Ministério da Educação, no caso de aumento do número
de turmas que implique acrescento ao estabelecido na Rede Escolar;
c) Necessidade de pedir autorização superior sempre que a escola não consiga constituir as turmas de acordo com a
legislação vigente, apontando-se os motivos que justifiquem tal pedido.
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2. Critérios Gerais:
2.1 A constituição das turmas reger-se-á, em qualquer ano de escolaridade, por um critério de homogeneidade (nível etário
próximo e número equilibrado de alunos), ficando dependente, no ensino secundário, das opções escolhidas pelos
alunos e facultadas pela escola.
2.2 Os alunos em situação de retenção deverão ser distribuídos, equilibradamente, pelas turmas.
2.3 Os alunos, no ato da primeira matrícula, apresentam as suas opções, que deverão ser respeitadas, sem prejuízo das
ofertas condicionadas em função dos normativos legais e do corpo docente da escola.
2.4 Serão oferecidas, na componente da formação específica, as disciplinas de opção maioritariamente escolhidas, tendo
em conta os recursos humanos da escola e os normativos legais em vigor.
2.5 Na constituição de turmas de continuidade, procurar-se-á, sempre que possível, manter o núcleo turma, tendo em
consideração os pareceres/indicações e recomendações dos Conselhos de Turma a que os alunos pertencem.
2.6 A redução das turmas, em função de um relatório técnico-pedagógico que identifique como medida de acesso à
aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração de alunos em turma reduzida, fica dependente do
acompanhamento e permanências destes alunos em pelo menos 60% do tempo curricular.
2.7 Quando o número de alunos exceder por área/opção os números previstos na lei para a constituição de uma turma,
devem ser seguidos os seguintes critérios:
a)

Alunos com necessidades educativas especiais;

b) Alunos com irmãos já matriculados na escola;
c)

Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência da escola;

d) Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior.
3.

Critérios específicos por ano ou ciclo de escolaridade

3.1 Pré-Escolar:
a)

Os grupos são constituídos por um número mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças.

b) É autorizada a constituição de grupos com um mínimo de 20 alunos sempre que em relatório técnico-pedagógico
seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração da criança em
grupo reduzido, não podendo este incluir mais de duas nestas condições.
3.2 1º Ciclo:
a)

As turmas do 1º e 2º ano de escolaridade são constituídas por 24 alunos e as dos demais anos do 1º ciclo são
constituídas por 26 alunos.

b) As turmas do 1º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino de lugar único, que incluam alunos de mais
de dois anos de escolaridade, são constituídas por 18 alunos.
c)

As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais de um lugar, que incluam alunos
de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos.
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d) As turmas do 1º ciclo são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico pedagógico seja identificada
como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma reduzida, não
podendo esta incluir mais de dois nestas condições.
e)

No 2º, 3º e 4os anos, as turmas deverão manter os alunos, dando continuidade à turma do ano anterior,
privilegiando os critérios pedagógicos, excetuando os casos em que o respetivo Conselho de Docentes recomende
a separação.

3.3 Turmas do 5º ao 9º ano:
a)

As turmas do 5º ao 9º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um máximo de
28 alunos.

b) As turmas do 9º ano são constituídas por um mínimo de 26 alunos e um máximo de 28 alunos (capacidade normal
das salas de aula da Escola D. Sancho).
c)

As turmas do 5º ao 9ºano de escolaridade podem ser constituídas por 20 alunos, sempre que num relatório técnicopedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do
aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições.

3.4 Ensino Secundário:
a)

Nas turmas do 10º e 11ºanos de escolaridade, nos cursos científico-humanísticos, o número mínimo para abertura
de uma turma é de 24 alunos e o máximo de 28. Nas disciplinas de opção, é de 20 alunos.

b) Nas turmas do 10º e 11ºanos de escolaridade, nos cursos profissionais, o número mínimo para abertura de uma
turma é de 22 alunos, sendo o número máximo de 28, com possibilidade de desdobramento, nos termos das alíneas
e) e f) do artigo 14º do Despacho Normativo 10-B/2018.
c)

Nos cursos profissionais, as turmas podem ser constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnicopedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração de
alunos em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições.

d) A abertura de turmas dos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente está condicionada a um número
mínimo de 30 alunos.
e)

Os alunos que frequentaram o 9º ano devem manter-se na mesma turma, se a escolha do curso o permitir. Este
critério será alterado se existirem indicações em contrário, tanto em termos individuais, como de funcionamento
da própria turma.

f)

As turmas do 12º ano devem ser organizadas por áreas, mantendo na mesma turma os alunos que optam pelo
mesmo currículo.

g)

Quando o número de alunos exceder por área/opção os números previstos na lei para a constituição de uma turma,
devem ser respeitados os seguintes critérios:
I.

Alunos com necessidades educativas especiais;

II.

Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior;

III.

Alunos que se candidatem à matrícula pela primeira vez no 10º ano de escolaridade, em função do curso
pretendido.

h) Aos candidatos referidos na alínea c) do ponto anterior é dada prioridade em função do curso pretendido, de acordo
com os seguintes critérios:
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I.

Alunos que frequentaram a escola no ano anterior;

II.

Alunos com irmãos já matriculados na escola;

III.

Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade profissional
na área geográfica da escola;

IV.

Alunos mais novos.

CAPÍTULO III
ORGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
São órgãos de Direção, Administração e Gestão do Agrupamento os seguintes:
a) O Conselho Geral;
b) O Diretor;
c) O Conselho Pedagógico;
d) O Conselho Administrativo

Secção I - Conselho Geral
Artigo 13º
Definição
O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do
Agrupamento, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do nº 4 do
art. 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo (artº 11º, Decreto-Lei nº 75/2008, republicado.

Artigo 14º
Composição
1. O Conselho Geral tem a seguinte composição:
a) Sete representantes do pessoal docente;
b) Dois representantes do pessoal não docente;
c) Quatro representantes dos pais e encarregados de educação;
d) Dois representantes dos alunos, sendo um representante do ensino secundário e outro dos cursos noturnos;
e) Três representantes do município;
f) Três representantes da comunidade local: instituições, organizações e atividades de caráter económico, social, cultural
e científico.
2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto.
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Artigo 15º
Competências
1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, ao Conselho Geral compete:
a) Eleger o respetivo Presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos alunos;
b) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21º a 23º do Decreto-Lei nº 75/2008, republicado
c) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;
d) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas;
e) Aprovar os Planos Anual e Plurianual de Atividades;
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades;
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia;
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da ação social
escolar;
j) Aprovar o relatório de contas de gerência;
k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;
o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas;
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do Projeto Educativo e o cumprimento
do Plano Anual de Atividades;
q) Participar no processo de avaliação do desempenho do Diretor;
r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos;
s) Aprovar o mapa de férias do Diretor;
t) Autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas para apoio à atividade do Diretor, mediante proposta deste,
de entre docentes em exercício de funções no Agrupamento de Escolas, nos termos do artigo 30º do Decreto-Lei nº
75/2008, republicado.

Artigo 16º
Funcionamento
Sem prejuízo do estabelecido na lei e no Regimento do Conselho Geral:
1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo
presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou ainda por
solicitação do Diretor.
2. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efetividade de funções.
3. Os restantes órgãos devem facultar ao Conselho Geral todas as informações necessárias para este realizar eficazmente o
acompanhamento e a avaliação do funcionamento do Agrupamento de Escolas.
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4. O Conselho Geral pode deliberar para cada caso específico das competências atrás indicadas, a constituição de uma
comissão especialmente designada para cada uma dessas tarefas. Essa comissão deve submeter ao Conselho Geral o
relatório referente ao seu trabalho.

Artigo 17º
Designação de representantes e eleições
1. As eleições decorrem de acordo com o previsto na lei e das seguintes normas:
a) Os representantes dos alunos, do pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral são eleitos
separadamente pelos respetivos corpos, estando em exercício efetivo de funções no Agrupamento de Escolas;
b) As assembleias eleitorais do pessoal docente e não docente devem ser convocadas no prazo de sessenta dias após a
cessação de funções do Conselho Geral
c) As assembleias eleitorais dos alunos devem ser convocadas no prazo de sessenta dias após a cessação de funções dos
seus representantes:
d) As assembleias eleitorais são convocadas pelo Presidente do Conselho Geral, devendo as convocatórias mencionar as
normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação das listas de candidatos, hora e local do escrutínio;
e) As convocatórias deverão ser afixadas no átrio das escolas, nas salas do pessoal docente, não docente e dos alunos e na
página eletrónica do Agrupamento, com antecedência mínima de 20 dias úteis, relativamente à data estabelecida para
as eleições;
f) As listas de cada um dos corpos devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao dos
respetivos representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes, em número igual;
g) As listas do pessoal docente, e considera-se pessoal docente os docentes de carreira com vínculo contratual com o
Ministério da Educação e Ciência, devem assegurar, sempre que possível, a representação adequada dos diferentes
níveis e ciclos de ensino;
h) As listas deverão ser entregues na Direção do Agrupamento até cinco dias úteis antes da abertura da assembleia
eleitoral. O Diretor procederá de imediato à afixação das listas concorrentes nos locais designados na alínea e) deste
mesmo ponto;
i) As listas devem ser rubricadas por todos os elementos (efetivos, suplentes e proponentes);
j) As listas de pessoal docente, rubricadas pelos candidatos, devem ser subscritas por quinze docentes em exercício de
funções no Agrupamento;
k) As listas de pessoal não docente, rubricadas pelos candidatos, devem ser subscritas por um mínimo de cinco
funcionários em exercício de funções no Agrupamento;
l) As listas de alunos, rubricadas pelos candidatos, com mais de 16 anos de idade, devem ser subscritas por vinte alunos;
m) Cada lista poderá nomear dois delegados para acompanhar todos os atos da eleição;
n) É permitida a desistência de uma lista até 48 horas antes do início da votação. Para tal, os membros da lista desistente
deverão entregar ao Presidente do Conselho Geral o pedido de desistência devidamente formalizado;
o) Cada mesa eleitoral é constituída por três membros - um presidente e dois secretários - eleitos/designados em
assembleia geral dos respetivos corpos;
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p) Em caso de não se formalizar a alínea anterior, a mesa eleitoral será designada pelo Presidente do Conselho Geral;
q) Cabe à mesa eleitoral o acompanhamento de todos os atos da eleição e a elaboração da ata que deverá ser assinada
por todos os seus elementos e afixada nos locais habituais referidos na alínea e);
r) As mesas eleitorais deverão permanecer em funcionamento das 11 horas às 20 horas, para o pessoal docente e das 10
horas às 18 horas, para o pessoal não docente;
s) O horário da mesa eleitoral para eleição dos representantes dos alunos do ensino diurno, será das 11 horas às 17 horas;
o horário da mesa eleitoral para eleição dos representantes dos alunos dos cursos noturnos será das 19 horas às 22:30
horas;
t) Quando, relativamente a qualquer dos corpos eleitorais, não for constituída lista, o Presidente do Conselho Geral
convocará as assembleias eleitorais que procederão à eleição nominal dos respetivos representantes nos seguintes
termos:
i. Os elementos mais votados em número igual ao estipulado no presente Regulamento para a respetiva
representação no Conselho Geral passam a constituir os membros efetivos da mesma;
ii. Os suplentes serão selecionados pela respetiva votação, apurada em função do resultado eleitoral.
2. No caso de o Agrupamento ser representado por uma “Associação conjunta de Pais e Encarregados de Educação” deverá,
em assembleia geral de pais e encarregados de educação, convocada pelo Presidente do Conselho Geral, mediante proposta
da Associação de Pais e Encarregados de Educação, proceder à eleição dos quatro representantes ao Conselho Geral,
assegurando a representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino.
3. A conversão dos votos em mandatos far-se-á de acordo com o método de representação proporcional da média mais alta
de Hondt.
4. Os representantes da autarquia local são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar nas juntas de freguesia.
5. A escolha das instituições e organizações de caráter económico, social, cultural e científico é realizada em reunião do
Conselho Geral, sob proposta do Presidente e/ou dos elementos do Conselho Geral. As propostas serão votadas, devendo
o Presidente, ou um seu representante, contactar as instituições escolhidas para conhecer a sua disponibilidade e interesse
de participação.

Artigo 18º
Mandato
1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto nos números
seguintes.
2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos tem a duração de dois anos escolares,
podendo os primeiros renovar o mandato até quatro anos.
3. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se perderem a qualidade que determinou a respetiva
eleição ou designação.
4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato não eleito,
segundo a respetiva ordem de precedência, da lista a que pertencia o titular do mandato, com respeito pelo disposto no
ponto 3 do artigo anterior.
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Secção II - Direção
Artigo 19º
Diretor
O Diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e
patrimonial.

Artigo 20º
Comissão Administrativa Provisória
Nos casos em que não seja possível realizar as operações conducentes ao procedimento concursal para recrutamento do
Diretor, que o procedimento tenha ficado deserto ou que todos os candidatos sejam excluídos, a sua função será assegurada
por uma comissão administrativa provisória (CAP), nomeada pelo dirigente dos serviços competentes do Ministério da
Educação e Ciência, pelo período máximo de um ano.
Ao presidente da CAP estão cometidas todas as funções e competências do Diretor.

Artigo 21º
Subdiretor e Adjuntos do Diretor
O Diretor é coadjuvado, no exercício das suas funções, por um subdiretor e três adjuntos.

Artigo 22º
Competências
1. Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo elaborado pelo Conselho Pedagógico.
2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor:
a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral:
I. As alterações ao Regulamento Interno;
II. Os Planos Anual e Plurianual de Atividades;
III. O Relatório Anual de Atividades;
IV. As propostas de celebração de contratos de autonomia;
b) Aprovar o Plano de Formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido também, no último caso, o
município.
3. No ato de apresentação ao Conselho Geral, o Diretor 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 Regulamento Interno, no plano da gestão pedagógica,
cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao Diretor, em especial:
a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas;
b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral;
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;
d) Distribuir o serviço docente e não docente;
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e) Definir o horário de funcionamento das instalações e do pessoal não docente em articulação com os Coordenadores de
Escola.
f) Designar os Coordenadores de Escola ou Estabelecimento de educação pré-escolar;
g) Propor os candidatos ao cargo de Coordenador de Departamento Curricular nos termos definidos no nº 5 do artigo 43º
do Decreto-Lei nº 75/2008 republicado e designar os Diretores de Turma;
h) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em conformidade com as linhas
orientadoras definidas pelo Conselho Geral;
i) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos;
j) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e instituições de
formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo Conselho Geral nos termos da
alínea o) do nº 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 75/2008 republicado;
k) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente;
l) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente;
m) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos.
5. Compete ainda ao Diretor:
a) Representar a escola;
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;
e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente.
6. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela Administração Educativa e pela Câmara Municipal.
7. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor, nos Adjuntos ou nos Coordenadores de Escola ou de Estabelecimento
de educação pré-escolar as competências referidas nos números anteriores, com exceção da prevista da alínea d) do nº 5.
8. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor.

Artigo 23º
Recrutamento
1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral nos termos dos arts.21º do Decreto-lei nº 75/2008, com a nova redação dada pelo
Dec. Lei 137/2012.
2. Podem ser opositores ao concurso os candidatos que reúnam os requisitos constantes nos pontos 3 e 4 do art.21º do
Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado.

Artigo 24º
Abertura do procedimento concursal
1. Não sendo aprovada a recondução do Diretor cessante, o Conselho Geral delibera a abertura do procedimento concursal
até 60 dias antes do termo do mandato daquele.
2. No Agrupamento de Escolas, o procedimento concursal para preenchimento do cargo de Diretor é obrigatório, urgente e
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de interesse público.
3. O aviso de abertura do procedimento contém, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
a) A identificação do Agrupamento de Escolas para que é aberto o procedimento concursal;
b) Os requisitos de admissão ao procedimento concursal fixados no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado;
c) A entidade a quem deve ser apresentado o pedido de admissão ao procedimento, com indicação do respetivo prazo de
entrega, forma de apresentação, documentos a juntar e demais elementos necessários à formalização da candidatura;
d) Os métodos utilizados para a avaliação da candidatura.
4. O procedimento concursal é aberto em cada Agrupamento de Escolas, por aviso publicitado do seguinte modo:
a) Em local apropriado das instalações de cada Agrupamento de Escolas;
b) Na página eletrónica do Agrupamento de Escolas e na do serviço competente do Ministério da Educação e Ciência;
c) Por aviso publicado no Diário da República, 2ª série, e divulgado em órgão de imprensa de expansão nacional através
de anúncio que contenha referência ao Diário da República em que o referido aviso se encontra publicado.

Artigo 25º
Candidatura
1. O pedido de admissão ao procedimento concursal é efetuado por requerimento e é acompanhado, para além de outros
documentos exigidos no aviso de abertura, pelo curriculum vitae e por um projeto de intervenção no Agrupamento de
Escolas.
2. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do currículo, com exceção daqueles que se encontrem
arquivados no respetivo processo individual e este se encontre no Agrupamento de Escolas onde decorre o procedimento.
3. No projeto de intervenção os candidatos identificam os problemas, definem a missão, as metas e as grandes linhas de
orientação da ação, bem como a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato.

Artigo 26º
Avaliação das candidaturas
1. Sem prejuízo do disposto no nº 1 do artigo 22º do Decreto-lei nº 75/2008, com a nova redação dada pelo Dec. Lei 137/2012,
os métodos utilizados para a avaliação das candidaturas são aprovados pelo Conselho Geral, sob proposta da comissão
especialmente designada para a apreciação das candidaturas.
2. Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão referida no número anterior procede ao exame dos requisitos de
admissão ao concurso, excluindo os candidatos que os não tenham cumprido, sem prejuízo da aplicação do artigo 76º do
Código do Procedimento Administrativo.
3. Das decisões de exclusão da comissão de apreciação das candidaturas cabe recurso, com efeito suspensivo, para o Conselho
Geral, a interpor no prazo de dois dias úteis e a decidir, por maioria qualificada de dois terços dos seus membros em
efetividade de funções, no prazo de cinco dias úteis.
4. A comissão que procede à apreciação das candidaturas, além de outros elementos fixados no aviso de abertura, considera
obrigatoriamente:
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de apreciação da sua relevância para o
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exercício das funções de Diretor e o seu mérito;
b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.
5. Após a apreciação dos elementos referidos no número anterior, a comissão elabora um relatório de avaliação dos
candidatos, que é presente ao Conselho Geral, fundamentando, relativamente a cada um, as razões que aconselham ou
não a sua eleição.
6. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em apreciação, a comissão não pode, no relatório
previsto no número anterior, proceder à seriação dos candidatos.
7. A comissão pode considerar no relatório de avaliação que nenhum dos candidatos reúne condições para ser eleito.
8. Após a entrega do relatório de avaliação ao Conselho Geral, este realiza a sua discussão e apreciação, podendo para o
efeito, antes de proceder à eleição, por deliberação tomada por maioria dos presentes ou a requerimento de pelo menos
um terço dos seus membros em efetividade de funções, decidir efetuar a audição dos candidatos.
9. A notificação da realização da audição dos candidatos e a respetiva convocatória são feitas com a antecedência de, pelo
menos, oito dias úteis, podendo ser apreciadas todas as questões relevantes para a eleição.
10.A falta de comparência dos interessados à audição não constitui motivo do seu adiamento, podendo o Conselho Geral, se
não for apresentada justificação da falta, apreciar essa conduta para o efeito do interesse do candidato na eleição.
11.Da audição é lavrada ata contendo a súmula do ato.

Artigo 27º
Eleição
1. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o Conselho Geral procede à eleição do
Diretor, considerando-se eleito o candidato que obtenha maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em
efetividade de funções.
2. No caso de o candidato, ou de nenhum dos candidatos sair vencedor nos termos do número anterior, o Conselho Geral
reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo escrutínio, ao qual são admitidos, consoante
o caso, o candidato único ou os dois candidatos mais votados na primeira eleição, sendo considerado eleito aquele que
obtiver maior número de votos favoráveis, desde que em número não inferior a um terço dos membros do Conselho Geral
em efetividade de funções.
3. Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o candidato mais votado, nos restantes casos, não obtenha, na votação
a que se refere o número anterior, o número mínimo de votos nele estabelecido, é o facto comunicado ao serviço
competente do Ministério da Educação e Ciência, para os efeitos previstos no artigo 66º do Decreto-lei nº 75/2008, com a
nova redação dada pelo Decreto-lei 137/2012.
4. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor-Geral da Administração Escolar nos 10 dias úteis posteriores
à sua comunicação pelo Presidente do Conselho Geral, considerando-se após esse prazo tacitamente homologado.
5. A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos regulamentos, designadamente do
procedimento eleitoral.
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Artigo 28º
Posse
1. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à homologação dos resultados eleitorais pelo
Diretor-geral da Administração Escolar, nos termos do nº 4 do artigo anterior.
2. O Diretor designa o Subdiretor e os seus Adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a sua tomada de posse.
3. O Subdiretor e os Adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua designação pelo Diretor.

Artigo 29º
Mandato
1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos.
2. Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o Conselho Geral delibera sobre a recondução do Diretor ou a abertura
do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova eleição.
3. A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do Conselho Geral em efetividade de
funções, não sendo permitida a sua recondução para um terceiro mandato consecutivo.
4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o quadriénio imediatamente subsequente ao
termo do quarto mandato consecutivo.
5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Diretor de acordo com o disposto nos números anteriores, abrese o procedimento concursal tendo em vista a eleição do Diretor, nos termos do artigo 22º do Decreto-lei nº 75/2008, com
a nova redação dada pelo Decreto-lei 137/2012.
6. O mandato do Diretor pode cessar:
a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor-Geral da Administração Escolar, com a antecedência mínima de 45
dias, fundamentado em motivos devidamente justificados;
b) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada por maioria de dois terços dos membros em
efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respetiva gestão, fundada em factos comprovados e
informações, devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do Conselho Geral;
c) Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar de cessação da comissão
de serviço, nos termos da lei.
7. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de um novo procedimento concursal.
8. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com o mandato do Diretor.
9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e salvaguardadas as situações previstas nos artigos 35º e 66º do Decreto-lei
nº 75/2008, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei 137/2012, quando a cessação do mandato do Diretor ocorra antes
do termo do período para o qual foi eleito, o Subdiretor e os Adjuntos asseguram a administração e gestão do Agrupamento
de Escolas até à tomada de posse do novo Diretor, devendo o respetivo processo de recrutamento estar concluído no prazo
máximo de 90 dias.
10.O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada do Diretor.

23

Regulamento Interno

Artigo 30º
Regime de exercício de funções
1. O Diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço.
2. O exercício das funções de Diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva. O regime de dedicação exclusiva implica a
incompatibilidade do cargo dirigente com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não.
3. Excetuam-se do disposto no número anterior:
a) A participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do pessoal docente;
b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou deliberação do Conselho de Ministros ou por
despacho do membro do Governo responsável pela área da educação;
c) A atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulte a perceção de remunerações
provenientes de direitos de autor;
d) A realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de idêntica natureza;
e) O voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de associações ou organizações não-governamentais.
4. O Diretor está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida qualquer remuneração por trabalho prestado
fora do período normal de trabalho.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Diretor está obrigado ao cumprimento do período normal de trabalho,
assim como do dever geral de assiduidade.
6. O Diretor está dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua iniciativa, o poder prestar na disciplina
ou área curricular para a qual possua qualificação profissional.

Artigo 31º
Direitos do Diretor
1. O Diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes do
Agrupamento de Escolas em que exerça funções.
2. O Diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por que está abrangido, não podendo ser
prejudicado na sua carreira profissional por causa do exercício das suas funções, relevando para todos os efeitos no lugar
de origem o tempo de serviço prestado naquele cargo.
3. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos gozam do direito à formação específica para as suas funções em termos a
regulamentar por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.

Artigo 32º
Deveres
Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas aplicáveis ao pessoal docente, o Diretor e os
Adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres específicos:
1. Cumprir e fazer cumprir as orientações da Administração Educativa;
2. Manter permanentemente informada a Administração Educativa, através da via hierárquica competente, sobre todas as
questões relevantes referentes aos serviços;
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3. Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e com os legítimos interesses da
comunidade educativa.

Artigo 33º
Assessoria da Direção
1. Para apoio à atividade do Diretor, 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.
2. Os critérios para a constituição e dotação das Assessorias referidas no número anterior são definidos por despacho do
membro do Governo responsável pela área da educação.

Subsecção I - Coordenação de escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar
Artigo 34º
Coordenador de escola ou estabelecimento
1. A Coordenação de cada Estabelecimento de Educação Pré-escolar ou de escola integrada no Agrupamento de Escolas é
assegurado por um Coordenador.
2. Não haverá lugar à criação do cargo de Coordenador na Escola/Sede do Agrupamento. Nos estabelecimentos de Educação
pré-escolar que tenham menos de três docentes em exercício efetivo de funções, haverá lugar à designação de um
Representante de Estabelecimento.
3. O Coordenador de Estabelecimento de ensino e Representante de Estabelecimento são designados pelo Diretor, de entre
os professores em exercício efetivo de funções na escola ou no Estabelecimento de Educação Pré-escolar.
4. O mandato do Coordenador de Estabelecimento e do Representante de Estabelecimento tem a duração de quatro anos e
cessa com o mandato do Diretor.
5. O Coordenador de Estabelecimento e o Representante de Estabelecimento podem ser exonerados a todo o tempo por
despacho fundamentado do Diretor, seja por pedido de escusa fundamentada do interessado, seja por decisão do Diretor.

Artigo 35º
Competências do Coordenador de Escola ou Estabelecimento
1. Coordenar as atividades educativas do estabelecimento em coadjuvação com os restantes docentes e articulação com a
Direção;
2. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Direção e exercer as competências que por esta lhe forem delegadas;
3. Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente e aos alunos;
4. Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, nas atividades educativas;
5. Manter atualizado o inventário de todos os bens pertencentes ao estabelecimento;
6. Elaborar o registo de assiduidade do pessoal docente e não docente, e proceder ao envio do mesmo aos Serviços de
Administração Escolar do Agrupamento nos prazos definidos;
7. Dar parecer sobre a gestão de espaços, equipamentos e instalações, quanto ao seu uso escolar e cedência a agentes da
comunidade.
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Secção III - Conselho Pedagógico
Artigo 36º
Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa da Escola, nomeadamente
nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal
docente e não docente.

Artigo 37º
Composição
1. O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas D. Sancho I é constituído pelos seguintes 17 membros:
a) O Diretor que por inerência, é presidente do Conselho Pedagógico;
b) Oito Coordenadores de Departamento;
c) Um Coordenador dos Professores Titulares de Turma;
d) Um Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Básico;
e) Um Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Secundário;
f) Um Coordenador das Estruturas Orientadas para o Sucesso Educativo;
g) Um Coordenador dos Serviços de Apoio Educativo;
h) Um Coordenador da Biblioteca;
i) Um Coordenador de Projetos e Atividades;
j) Um Coordenador DO Ensino de Adultos das Ofertas Profissionalmente Qualificantes;
2. Os representantes do Pessoal Docente no Conselho Geral não podem ser membros do Conselho Pedagógico (nº 6 do art.32º
do Decreto-Lei nº 75/2008 republicado).
3. Os Coordenadores das Estruturas de Orientação educativa são designados pelo Diretor.

Artigo 38º
Competências
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou Regulamento Interno, ao Conselho Pedagógico compete
de acordo com o artº 33º do Decreto-Lei nº 75/2008 republicado):
a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral.
b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos Planos Anual e Plurianual de Atividades e emitir
parecer sobre os respetivos projetos.
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia.
d) Elaborar o plano de formação e de atualização do pessoal docente.
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento
pedagógico e da avaliação dos alunos.
f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como
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as respetivas estruturas programáticas.
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos educativos
e das modalidades especiais de educação escolar.
h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares.
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do Agrupamento de
Escolas e em articulação com instituições ou estabelecimentos do Ensino Superior vocacionados para a formação e a
investigação.
j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural.
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários.
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável;
m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da aprendizagem dos
alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das
aprendizagens.

n) Participar no processo de avaliação do desempenho do pessoal docente de acordo com o disposto na legislação
aplicável.

Artigo 39º
Funcionamento
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo
respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou
sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do Diretor o justifique.
2. No seio do Conselho Pedagógico podem constituir-se comissões especializadas sempre que se considerar necessário e com
competências e funções a definir em plenário.
3. Representantes do pessoal não docente, dos pais e encarregados de educação e dos alunos podem participar nas reuniões
plenárias ou nas comissões especializadas nos termos previstos no nº 2 do artº 34 do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril
republicado.
4. As reuniões do Conselho Pedagógico têm a duração máxima de 3 horas. Caso este tempo seja ultrapassado deve ser
convocado novo Conselho Pedagógico.

Artigo 40º
Mandatos
1. A duração dos mandatos dos membros do Conselho Pedagógico é de quatro anos.
2. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado
do Diretor.
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Artigo 41º
Regimento
O Conselho Pedagógico elabora ou revê o seu próprio Regimento, definindo as respetivas regras de organização e
funcionamento, nos primeiros 30 dias do mandato.

Secção IV - Conselho Administrativo
Artigo 42º
Conselho Administrativo
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do Agrupamento de Escolas, nos
termos da legislação em vigor.

Artigo 43º
Composição
O Conselho Administrativo é composto pelo:
a) Diretor, que preside;
b) Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito;
c) Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o substitua.

Artigo 44º
Competências
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Regulamento Interno, compete ao Conselho
Administrativo (art.38º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril republicado):
1. Aprovar o projeto de orçamento anual do Agrupamento de Escolas, 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 respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da
gestão financeira do Agrupamento de Escolas.
4. Zelar pela atualização do cadastro patrimonial do Agrupamento de Escolas.

Artigo 45º
Funcionamento
O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o Presidente o
convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros.
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CAPÍTULO IV
ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
No sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho
colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I organiza-se em
Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica que colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Diretor.

Secção I- Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica
Artigo 46º
Departamentos Curriculares
1. Os Departamentos Curriculares são estruturas de apoio ao Conselho Pedagógico, a quem incumbe, especialmente, o
desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo.
2. Nestas estruturas encontram-se representados as Áreas Disciplinares e Grupos de Recrutamento de acordo com os cursos
lecionados, o número de docentes por disciplina e as dinâmicas a desenvolver pela Escola.
3. Quadro resumo dos Departamentos Curriculares presentes no Conselho Pedagógico e as respetivas Áreas Disciplinares que
os constituem:

DEPARTAMENTOS

ÁREAS DISCIPLINARES

GRUPOS DE RECRUTAMENTO

Pré-Escolar
1º Ciclo

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo

Português

Português

Línguas Românicas e Clássicas
Línguas Estrangeiras
Línguas Germânicas

Matemática

Matemática
Ciências Físico-Químicas

Ciências Experimentais e Tecnologias

Ciências Naturais
Tecnologias
Informática
História

Ciências Sociais e Humanas

Ciências Económicas e Gestão
Filosofia
Geografia
EMRC

Artes Visuais, Expressões e Educação Tecnológica
Expressões
Educação Física
Educação Especial

Educação Especial
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100 - Pré-Escolar
110 - 1º Ciclo
200 - Português e Estudos Sociais/História
210 - Português/Francês
220 - Português/Inglês
300 - Português
210 - Português/Francês
320 - Francês
350 - Espanhol
120 - Inglês
220 - Português/Inglês
330 - Inglês
340 - Alemão
230 - Matemática e Ciências Naturais
500 - Matemática
510 - Física e Química
230 - Ciências Naturais
520 - Biologia e Geologia
530 - Mecânica, Mecanotecnia e Eletrotecnia 540 Eletrotecnia
550 - Informática
200 - Português Estudos Sociais/História
400 - História
430 - Economia e Contabilidade
530 - Secretariado
410 - Filosofia
420 - Geografia
290 - E.M.R.C.
240 - Educação Visual
600 - Artes Visuais
240 - Educação tecnológica
530 - Educação Tecnológica
250 - Educação Musical
260 - Educação Física
620 - Educação Física
910 - Educação Especial
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Artigo 47º
Competências do Departamento Curricular
Compete aos Departamentos Curriculares:
1. Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao nível nacional.
2. Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do Agrupamento, a adoção de metodologias
específicas destinadas ao desenvolvimento, quer dos planos de estudo, quer das componentes de âmbito local do currículo.
3. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível de currículos, com vista à dinamização de trabalho
interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais.
4. Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação, de materiais
de ensino-aprendizagem e de manuais escolares.
5. Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, numa perspetiva de investigação-ação, de acordo com
os recursos do Agrupamento ou através da colaboração com outras escolas e entidades.
6. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas.
7. Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade dos alunos do Agrupamento.
8. Promover medidas destinadas a melhorar as aprendizagens de todos os alunos no sentido de garantir a aquisição dos
conhecimentos e consigam desenvolver capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Artigo 48º
Coordenador de Departamento Curricular
1. Os Departamentos Curriculares são coordenados por professores que obedeçam aos requisitos estabelecidos no artº 43º
do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado.
2. O Coordenador de Departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de três docentes, propostos
pelo Diretor para o exercício do cargo, de acordo com os requisitos nos números 5, 6 e 7 do artigo 43º do Decreto-Lei nº
75/2008, de 22 de abril, republicado.
3. O docente eleito para Coordenador de Departamento será simultaneamente Coordenador da Área Disciplinar em que está
integrado.
4. O mandato dos Coordenadores dos Departamentos curriculares tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do
Diretor.
5. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado
do Diretor, após consulta ao respetivo departamento.
6. Compete ao Coordenador do Departamento Curricular:
a) Convocar, presidir e coordenar as reuniões do Departamento Curricular;
b) Representar o Departamento no Conselho Pedagógico;
c) Promover trabalho colaborativo, a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o
departamento curricular; de forma a rentabilizar o trabalho docente e centrá-lo nos alunos;
d) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a adequação dos seus
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objetivos e conteúdos à situação concreta do Agrupamento;
e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do Agrupamento, com vista ao desenvolvimento de
estratégias de diferenciação pedagógica;
f) Promover a participação do Departamento Curricular na elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Educativo,
Regulamento Interno e Plano Anual de Atividades;
g) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do Agrupamento;
h) Estimular uma participação ativa dos docentes em ações de formação e em atividades de articulação curricular;
i) Incentivar a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas
pedagógicas;
j) Divulgar, através do mail institucional, toda a informação e correspondência pertinente, respeitante ao Departamento;
k) Avaliar ou delegar a avaliação dos docentes do seu departamento, nos termos da legislação em vigor;
l) Manter o registo de atas e dossiê atualizados, em formato digital;
m) Apresentar ao Diretor, até ao final do ano letivo, um relatório de avaliação das atividades desenvolvidas.

Artigo 49º
Funcionamento do Departamento Curricular

1. O Departamento Curricular reunirá em plenário no início e no final do ano letivo e, extraordinariamente, por iniciativa do
Diretor, do Coordenador ou a requerimento de, pelo menos, um terço dos seus membros.
2. O Coordenador de Departamento Curricular reunirá com os Coordenadores das Áreas Disciplinares, ordinariamente, no
mínimo, uma vez por período, e sempre que se justifique.
3. As reuniões a que se refere o número anterior são convocadas pelo Coordenador de Departamento Curricular. As
convocatórias são enviadas por correio eletrónico, com antecedência mínima de 48 horas e afixadas em local próprio, junto
à sala de professores.
4. O Coordenador de Departamento deverá transmitir aos Coordenadores das Áreas Disciplinares, todas as informações do
Conselho Pedagógico
5. As reuniões de Departamento Curricular só poderão ser efetuadas se estiverem presentes pelo menos metade mais um, do
total dos elementos.
6. A falta de comparência às reuniões de Departamento Curricular corresponde a dois tempos letivos.
7. As decisões do Departamento Curricular são tomadas por maioria simples dos votos, dispondo o Coordenador, em caso de
empate, de voto de qualidade.
8. Das reuniões do Departamento Curricular são lavradas atas, sendo admitidas declarações de voto devidamente fundamentadas.
9. No início do mandato, cada conselho de Departamento Curricular deverá elaborar e aprovar o seu Regimento.
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Subsecção I - Área Disciplinar
Artigo 50º
Área Disciplinar
1. Os Conselhos de Área Disciplinar são subestruturas de apoio dos Departamentos Curriculares para as questões específicas dos
grupos de recrutamento que a compõem. Estão organizadas de acordo com o quadro apresentado no artigo 46º deste
Regulamento.
2. Os professores que lecionam disciplinas de diferentes áreas disciplinares integram-se na Área Disciplinar das disciplinas em que
têm mais tempos semanais, sem prejuízo de poderem participar nas reuniões das outras áreas ou disciplinas. Subsiste, contudo,
o dever de informação das decisões e deliberações relativas a essas disciplinas e a colaboração com os restantes professores.
3. No início do mandato, cada conselho de Área Disciplinar deverá elaborar e aprovar o seu Regimento.

Artigo 51º
Competências das Áreas Disciplinares
Compete aos Conselhos de Áreas Disciplinares ou Subdepartamentos:
1. Colaborar com o Departamento Curricular na elaboração, implementação e avaliação do Projeto Educativo de Escola e do Plano
Anual de Atividades.
2. Colaborar com o Departamento Curricular na elaboração e execução do plano de formação dos professores.
3. Refletir sobre o sucesso académico alcançado nas diferentes disciplinas da área disciplinar e apresentar as principais razões
que justifiquem os resultados obtidos.
4. Apresentar uma avaliação das estratégias aplicadas com vista à implementação do sucesso e identificar novas estratégias
de remediação no caso de insucesso.
5. Planificar as atividades letivas e não letivas.
6. Elaborar as informações-Prova, as provas finais a nível de escola e as provas de equivalência à frequência;
7. Elaborar os critérios específicos de avaliação, de acordo com os critérios gerais de avaliação aprovados em Conselho
Pedagógico.
8. Reforçar as dinâmicas de avaliação das aprendizagens centrando-as na diversidade de procedimentos e instrumentos de
avaliação
9. Colaborar na inventariação das necessidades em equipamentos e material didático.
10.Promover a interdisciplinaridade na Escola e no Agrupamento e o intercâmbio de experiências e recursos pedagógicos com
outros estabelecimentos de ensino.
11.Fomentar o estabelecimento de protocolos com entidades exteriores ao Agrupamento para a concretização de
componentes escolares específicas, designadamente as de caráter vocacional ou profissionalizante.
12.Apoiar os professores em profissionalização, nomeadamente na partilha de experiências e recursos de formação.
13. Analisar os manuais escolares e propor a sua adoção.

Artigo 52º
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Coordenador da Área Disciplinar
1. O Coordenador da Área Disciplinar, deverá ser um docente do quadro em exercício efetivo de funções no Agrupamento,
eleito pelos professores da Área, salvaguardando o disposto no nº 3 do artigo 48º do presente Regulamento Interno, tendo
em conta a sua competência pedagógica e científica, bem como a sua capacidade de relacionamento e liderança.
2. O mandato do Coordenador da Área Disciplinar tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor.
3. Os Coordenadores da Área Disciplinar podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor ou a
seu pedido por razões atendíveis.
4. Os Coordenadores são substituídos no exercício do cargo se forem designados ou eleitos para cargos cujo exercício contenha
incompatibilidades.
5. Compete ao Coordenador da Área Disciplinar:
a) Convocar, presidir e coordenar as reuniões da Área Disciplinar;
b) Representar a Área Disciplinar no Departamento Curricular;
c) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram a Área Disciplinar;
d) Estimular a criação de condições de trabalho que favoreçam a formação contínua e apoiar os docentes novos no
Agrupamento;
e) Proceder à divisão de tarefas entre os elementos da Área Disciplinar, de acordo com as indicações do Conselho Geral,
Conselho Pedagógico, Diretor e Departamento Curricular;
f) Assegurar as tarefas inerentes à planificação das atividades letivas e não-letivas;
g) Estimular a elaboração de materiais didáticos (fichas de trabalho, textos de apoio, aplicações multimédia, jogos didáticos,
entre outros), a fim de serem utilizados pelos professores e alunos do Agrupamento;
h) Assegurar a organização do dossier das disciplinas que constituem a Área Disciplinar, e que contenha, entre outros
documentos, as planificações com as competências a desenvolver e os critérios de avaliação e outros documentos
considerados fundamentais ao trabalho pedagógico;
i) Manter as atas e o dossiê atualizados;
j) Coordenar a utilização, a inventariação e deteção de carências dos equipamentos didáticos em colaboração com os
Professores da(s) disciplina(s);
k) Incentivar a presença de elementos da Área Disciplinar em equipas de trabalho do Agrupamento;
l) Dar conhecimento em tempo útil, de todas as informações e/ou documentação importante para o funcionamento eficaz
da Área Disciplinar;
m) Apresentar ao Coordenador de Departamento, até ao final do ano letivo, um relatório de avaliação das atividades
desenvolvidas.

Artigo 53º
Funcionamento das Áreas Disciplinares
1. A Área Disciplinar reunirá ordinariamente uma vez por período e, extraordinariamente sempre que o Coordenador ou pelo
menos um terço dos seus membros o considere necessário.
2. As reuniões a que se refere o número anterior são convocadas pelo Coordenador da Área Disciplinar com um mínimo de
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quarenta e oito horas deantecedência, por correio eletrónico e afixadas em local próprio, junto à sala de professores.
3. Nos casos em que não for possível respeitar a antecedência definida no número anterior, o Coordenador cuidará de dar
conhecimento atempado a todos os membros.
4. A falta de comparência às reuniões da Área Disciplinar corresponde a dois tempos letivos.
5. Das reuniões lavrar-se-ão atas que ficaram arquivadas no dossiê da Área Disciplinar.
6. As decisões da Área Disciplinar são tomadas por maioria simples dos votos dispondo o Coordenador, em caso de empate, de
voto de qualidade.
7. Os grupos de recrutamento poderão, por decisão da Área Disciplinar reunir separadamente a seguir ao plenário da Área
Disciplinar para tratar de assuntos específicos.

Secção II - Organização das atividades de turma
Artigo 54º
Critérios para a constituição de turmas
1. Na constituição das turmas devem prevalecer os critérios de natureza pedagógica definidos no Projeto Educativo do
Agrupamento, competindo ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e
materiais existentes.
2. A constituição de turmas obedece às normas estabelecidas no Despacho Normativo nº 7-B/2015, de 7 de maio de 2015,
com as alterações introduzidas pelo Despacho normativo nº 1-H/2016, de 14 de abril e pelo Despacho Normativo nº 10A/2018, de 19 de junho, designadamente no que se refere ao número de alunos por turma, com as condicionantes inerentes
à dimensão das salas cuja lotação é de 28 alunos.
3. A constituição das turmas reger-se-á, em qualquer ano de escolaridade, por um critério de homogeneidade entre as turmas,
sempre que possível e dependente no ensino secundário das opções escolhidas e facultadas (níveis etários próximos e
número equilibrado de alunos/as).
4. Os alunos retidos têm prioridade sobre os alunos inscritos pela primeira vez e deverão ser distribuídos equilibradamente
pelas turmas.
5. Os alunos no ato da primeira matrícula apresentam as suas opções que deverão ser respeitadas sem prejuízo das ofertas
condicionadas em função dos normativos legais e do corpo docente da escola.
6. Serão oferecidas na componente da formação específica as disciplinas de opção maioritariamente escolhidas e tendo em
conta os recursos humanos da escola e os normativos legais em vigor.
7. Procurar-se-á ter em consideração os pareceres/indicações e recomendações dos Professores Titulares de turma ou dos
Conselhos de Turma a que os alunos pertenceram no ano letivo anterior.

Critérios específicos - Pré-Escolar
a) As turmas serão constituídas de acordo com os normativos legais em vigor, a capacidade dos jardins de infância e o
número de crianças inscritas.
b) O número mínimo de crianças a admitir por sala é de 20 e o máximo é de 25.
c) O número passa a ser de 20, quando existam crianças com relatório técnico -pedagógico onde seja identificada como
medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração da criança em grupo reduzido, não podendo
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este incluir mais de duas nestas condições. Salvo casos excecionais devidamente fundamentados e autorizados pelo
Conselho Pedagógico.

Critérios específicos - 1º Ciclo
a) As turmas dos 1º e 2º anos de escolaridade são constituídas por 24 alunos e nos demais anos do 1º ciclo do ensino
básico são constituídas por 26 alunos
b) As turmas do 1º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino de lugar único, que incluam alunos de mais de
dois anos de escolaridade, são constituídas por 18 alunos.
c) As turmas do 1º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 lugar, que incluam alunos de
mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos.
d) As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida
de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma reduzida, não podendo esta
incluir mais de dois nestas condições. Salvo casos excecionais devidamente fundamentados e autorizados pelo Conselho
Pedagógico.
d) No 2º, 3º e 4os anos do 1º Ciclo, as turmas deverão manter os alunos, dando continuidade à turma do ano anterior,
privilegiando os critérios pedagógicos, excetuando os casos em que o respetivo Conselho de Docentes recomende a
separação.
e) Sempre que a escola não consiga constituir as turmas de acordo com a legislação vigente, pedir-se-á autorização
superior, apontando-se os motivos que justifiquem tal pedido.

Critérios específicos - 2º e 3º CICLO
a) As turmas dos 5º ao 8ºanos de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um máximo de 28
alunos.
b) As turmas do 9º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um máximo de 28 alunos.
c) Nos 7º e 8º anos de escolaridade o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção do conjunto das
disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos.
e) As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida
de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma reduzida, não podendo esta
incluir mais de dois nestas condições. Salvo casos excecionais devidamente fundamentados e autorizados pelo Conselho
Pedagógico.
d) Tendo como princípio a manutenção do núcleo turma, no 8º e 9º ano a aplicação do 1º critério geral deverá basear-se
nas propostas dos Conselhos de Turma constantes das atas do 3º período e do Diretor de Turma.
e) Quando o número de alunos exceder por área/opção o número previsto na lei para a constituição de uma turma, devem
ser seguidos os critérios a seguir indicados:
i. Alunos ao abrigo do art.10º do Decreto-Lei 54/2018, de 6 julho;
ii. Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior;
iii. Alunos com irmãos já matriculados na escola;
iv. Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência da escola.
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Critérios específicos - Ensino secundário
a) Nos 10º e 11º anos de escolaridade, nos cursos científico-humanísticos o número mínimo para abertura de uma turma
é de 24 alunos e o de uma disciplina de opção é de 20 alunos, sendo o número máximo de 28 alunos.
b) Nos 10º e 11º anos de escolaridade nos cursos profissionais, as turmas são constituídas por um número mínimo de 22
alunos e um máximo de 28 alunos.
c) Nos cursos profissionais as turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja
identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma
reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. Salvo casos excecionais devidamente fundamentados
e autorizados pelo Conselho Pedagógico.
d) As turmas dos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente estão condicionadas a um número mínimo de 30
alunos.
e) As turmas dos anos sequenciais do ensino básico e dos cursos de nível secundário de educação, incluindo os do ensino
recorrente, bem como das disciplinas de continuidade obrigatória, podem ser constituídas com um número de alunos
inferior, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior,
frequentaram o estabelecimento de ensino com aproveitamento e tendo sempre em consideração que cada turma ou
disciplina só pode ser constituída com qualquer número de alunos quando for única, mediante prévia autorização dos
serviços do Ministério da Educação competentes
f) Tendo como princípio a manutenção do núcleo turma, no décimo primeiro ano, a aplicação do primeiro critério geral
deverá basear-se nas propostas de conselhos de turma constantes das atas do terceiro período e/ou em pareceres do
Diretor de Turma.
g) As turmas do 12º ano devem ser organizadas por áreas, mantendo na mesma turma os alunos que optam pelo mesmo
currículo, os quais indicam 3 disciplinas de opção por ordem de preferência.
h) Quando o número de alunos exceder por área/opção o número previsto na lei para a constituição de uma turma devem
ser seguidos os critérios a seguir indicados:
i.

Alunos com ao abrigo do art.10º do Decreto-Lei 54/2018, de 6 julho;

ii.

Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior;

iii. Alunos que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no 10º ano de escolaridade, em função do curso
pretendido.
i) Aos candidatos referidos na alínea h) do ponto anterior é dada prioridade em função do curso pretendido de acordo
com os seguintes critérios:
i. Alunos que frequentaram a escola no ano anterior;
ii. Alunos com irmãos já matriculados na escola;
iii. Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade profissional na área
geográfica da escola;
iv. Alunos mais novos
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CRITÉRIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO
1. Pré-Escolar
a) De acordo com a legislação, o calendário escolar e o horário de funcionamento dos estabelecimentos de educação préescolar serão fixados antes do início das atividades de cada ano.
b) O horário da componente letiva é de 25 horas semanais, ou seja, 5 horas distribuídas por dois períodos: Manhã e Tarde,
c) Nos casos em que se verifica necessidade do Jardim funcionar com componente social (almoço e prolongamento), o
horário poderá ser alargado para além das 40 horas semanais, mediante determinadas condições, como consta da
Portaria nº 5-83/97 de 1 de agosto. A componente de apoio à família funciona das 7:30h às 9:00h e das 15:30h às
18:30h.
2. 1º Ciclo
a) As atividades letivas diárias decorrem entre as 9:00h e as 17:15h. O turno da manhã decorre das 09:00h às 12:30h,
tendo um intervalo para almoço de 1:30h e o da tarde entre as 14:00h e as 17:15h.
b) Funcionam com uma carga horária de 5 horas letivas diárias em regime normal, seguidos de tempos de Atividades de
Enriquecimento Curricular.
c) Os horários são organizados no início do ano letivo, tendo em conta as condições das escolas, o número de turmas
existentes e o horário das A.E.C.
d) O horário a atribuir às Atividades de Enriquecimento Curricular, sempre que possível, será após as 5 horas letivas diárias.
3. 2º Ciclo - Escola Dr. Nuno Simões
a) As atividades letivas diárias decorrem entre as 8:20h e as 18:20h. O turno da manhã decorre das 08:20 às 13:15h e o da
tarde entre as 13:30 e as 18:20h.
b) O horário de funcionamento da escola distribui-se por 6 tempos letivos de manhã e 6 de tarde. A carga horária semanal
para as turmas do 2º ciclo do ensino básico será organizada em tempos de 45 minutos. Os horários contemplarão dois
tempos de 45 minutos consecutivos a que se seguirá um intervalo de 15 minutos no primeiro conjunto e 10 minutos no
segundo no período da manhã, dois intervalos de 10 minutos no período da tarde.
c) O intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora para as aulas normais e a 2 horas para a disciplina de Educação
física.
d) O limite de tempo entre turnos, no mesmo dia, não poderá ser superior a 150 minutos, admitindo-se em casos
excecionais 180 minutos, por ex. EMRC.
4. Escola Secundária D. Sancho I
a) A escola funcionará em três turnos: o período da manhã decorrerá entre as 8:20h e 13:15h, o período da tarde entre as
13h30 e as 18h20 e o período noturno entre as 19:15h e as 23:15h.
b) A carga horária semanal para as turmas do 3º ciclo do ensino básico ensino secundário será organizada em tempos de
45 minutos. Os horários contemplarão dois tempos de 45 minutos consecutivos a que se seguirá um intervalo de 15
minutos no primeiro conjunto e 10 minutos no segundo no período da manhã, dois intervalos de 10 minutos no período
da tarde e 10 e 5 minutos respetivamente nos do turno noturno.
c) O intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora.
d) O limite de tempo entre turnos, no mesmo dia, não poderá ser superior a 150 minutos, admitindo-se em casos
excecionais 180 minutos, por ex. EMRC.
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e) As atividades de complemento curricular realizar-se-ão sem prejuízo de aulas, salvo autorização expressa da direção.
f) Os tempos letivos de cada uma das disciplinas serão distribuídos criteriosamente, de modo a evitar, sempre que
possível, o lançamento de tempos letivos em dias consecutivos de disciplinas com dois tempos semanais, não se
considerando dias seguidos a segunda e sexta-feira.
g) As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 1 hora após o término do período definido para o almoço.
h) As atividades extracurriculares bem como as reuniões dos órgãos de administração e gestão, estruturas de orientação
educativa e serviços especializados de apoio educativo não deverão colidir com as atividades letivas, sendo-lhes
reservado um período específico para a sua realização.
i) A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços específicos. No entanto, procurar-seá concentrar as aulas de uma só turma numa mesma sala, exceto nas disciplinas que exigem uma sala específica.
5. HORÁRIOS DAS TURMAS
a) As turmas do 9º, 11º e 12º ano terão aulas predominantemente no turno da manhã. As turmas do 7º, 8º e 10º ano terão
aulas predominantemente no turno da tarde. A distribuição das turmas está condicionada, também, por questões de
segurança.
b) No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados.
c) Nenhuma turma poderá ter mais do que 6 tempos de 45 consecutivos.
d) O número de tempos de 45 minutos não deve ultrapassar os 8 no ensino básico e 9 no ensino secundário,
respetivamente, em cada dia de aulas, podendo ser 10, excecionalmente, nos cursos profissionais em dois dias da
semana, desde que envolva disciplinas técnicas ou Educação Física.
e) Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não frequência de uma
disciplina pela totalidade dos alunos.
f) No Ensino Básico, as disciplinas de caráter “prático” devem ser lecionadas, preferencialmente, no período
complementar. As disciplinas de caráter laboratorial das turmas sujeitas a exame nacional deverão ser lecionadas no
período da manhã, se possível e tendo em conta, conjugadamente, a gestão dos espaços, dos horários dos docentes e
dos horários das turmas, o mesmo se aplicando às disciplinas de caráter mais teórico e sujeitas a exame nacional.
g) A escola não garante horário compatível nas disciplinas em atraso a alunos inscritos em dois anos de escolaridade.
h) Os horários poderão ser pontualmente alterados para efeitos de substituição de aulas resultantes da ausência de
docentes ou, no caso dos cursos profissionais, quando concluídos os programas ou nos casos previstos nos normativos
legais em vigor.
i) Os desdobramentos serão feitos de acordo com o Despacho Normativo nº 10-B/2018 de 6 de julho.

Artigo 55º
Conselho de Turma/Conselho de Docentes do 1º Ciclo
1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a Escola
e as famílias é assegurada:
a) Pelo Educador de Infância, na educação pré-escolar;
b) Pelo Conselho de Docentes do 1º Ciclo e Professor Titular de Turma, no 1º ciclo do ensino básico;
c) Pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário.
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d) Pelos representantes dos pais e encarregados de educação, sempre que se aplicar, exceto quando se abordem assuntos
relativos à avaliação dos alunos;
e) Pelos representantes dos alunos, sempre que se aplicar, exceto quando se abordem assuntos relativos à avaliação dos
alunos.
2. Para coordenar o trabalho do Conselho de Turma, o Diretor designa um Diretor de Turma de entre os professores da mesma,
sempre que possível pertencente ao quadro do Agrupamento.
3. Na designação do Diretor de Turma deve ser salvaguardado o seguinte:
a) O número máximo, excecionalmente, de duas Direções de Turma a atribuir a um professor;
b) A redução do tempo de serviço letivo referente a cada Direção de Turma é aquela que se encontrar legalmente em
vigor, sendo uma das horas obrigatoriamente marcada para atendimento dos Pais e Encarregados de Educação;
4. No desenvolvimento da sua autonomia, o Agrupamento de Escolas pode ainda designar professores tutores para
acompanhamento em particular do processo educativo de um grupo de alunos, atendendo aos seguintes aspetos:
a) As tutorias destinam-se a acompanhar, de forma individualizada, alunos com situações problemáticas a nível escolar,
comportamental, emocional ou familiar;
b) O Professor Tutor deve desenvolver medidas de apoio, designadamente de integração do aluno na Escola e na turma,
quer aconselhando métodos de estudo e orientando nas tarefas escolares, quer ajudando na resolução de problemas
disciplinares;
c) A família deve ser implicada no processo, acompanhando a evolução do aluno e assumindo o compromisso de
implementar as medidas preconizadas pelo tutor;
d) O Diretor de Turma deve ser informado e informar os restantes elementos do Conselho de Turma da evolução do aluno.

Artigo 56º
Competências do Conselho de Turma/Conselho de Docentes do 1º Ciclo
Compete ao Conselho de Turma/Conselho de Docentes:
1. Assegurar o desenvolvimento do plano curricular aplicável aos alunos da turma, de forma integrada e numa perspetiva
interdisciplinar.
2. Estar atento e encontrar em devido tempo as medidas adequadas à prevenção e resolução de qualquer questão disciplinar.
3. Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito, incluindo a
assiduidade, o comportamento e o aproveitamento.
4. Detetar carências, dificuldades ao nível dos ritmos de aprendizagem e outras necessidades, definindo e reformulando
estratégias para promoção do sucesso escolar.
5. Analisar os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre os docentes e alunos da turma, solicitando, se
necessário, a colaboração dos serviços especializados de apoio educativo existentes no Agrupamento.
6. Acompanhar e avaliar todas as medidas de promoção de sucesso escolar.
7. Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação no percurso escolar do aluno.
8. Divulgar os critérios específicos de avaliação, dando-os a conhecer aos alunos, aos pais e encarregados de educação.
9. Aprovar as propostas de avaliação apresentadas por cada professor da turma nas reuniões de avaliação, a realizar no final
de cada período letivo, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico.
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10. Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao processo de aprendizagem
e avaliação dos alunos.
11. Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção repetida do aluno em qualquer ano de escolaridade.
12. Elaborar o processo para análise do Conselho Pedagógico no caso de retenção repetida.

Artigo 57º
Funcionamento do Conselho de Turma/Conselho de Docentes do 1º Ciclo
1. No desempenho das suas competências, o Conselho de Turma /Conselho de Docentes é coordenado pelo Diretor de
Turma/Coordenador de Escola, que preside às suas reuniões.
2. O Conselho de Turma/Conselho de Docentes do 1º Ciclo reúne:
a) Ordinariamente, no início do ano letivo e no final de cada período e, extraordinariamente, sempre que um motivo de
natureza pedagógica ou disciplinar o justifique;
b) Para avaliação intercalar e balanço de atividades desenvolvidas, a meio dos primeiro e segundo períodos escolares se
assim for entendido e recomendado pelo Conselho Pedagógico;
c) Os Conselhos de Turma/Conselho de Docentes ordinários são convocados pelo Diretor.
3. O Delegado e o Subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões da turma com o respetivo Diretor
de Turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo das atividades letivas.
4. Das reuniões serão lavradas atas que se arquivarão na sede do agrupamento.

Artigo 58º
Diretor de Turma/Professor Titular de Turma
1. O Diretor de Turma é designado, anualmente, pelo Diretor para coordenar o trabalho do Conselho de Turma.
2. Sempre que possível, o Diretor de Turma deve pertencer ao quadro do Agrupamento considerando a sua competência
pedagógica na dinamização de projetos educativos e capacidade de relacionamento.

Artigo 59º
Competências do Diretor de Turma/Professor Titular de Turma
1. Coordenar o plano de atividades da turma/grupo.
2. Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na vida escolar, detetando
dificuldades/problemas e orientando na procura de soluções globais.
3. Inventariar interesses e necessidades da turma/grupo.
4. Implementar projetos interdisciplinares e ações conducentes à aplicação do Projeto Educativo do Agrupamento.
5. Organizar e conservar o processo individual do aluno, facultando a sua consulta, nos termos da lei em vigor e nas escolas
de frequência do aluno.
6. Promover a ligação da Escola à família e ao meio, articulando a intervenção dos diferentes agentes educativos.
7. Garantir uma informação atualizada acerca do processo educativo junto dos pais e encarregados de educação.
8. Presidir às reuniões de Conselho de Turma de caráter não disciplinar.
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9. Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos.
10. Solicitar, periodicamente, aos docentes do Conselho de Turma informações acerca de cada aluno a fim de prestar
esclarecimentos aos Pais e Encarregados de Educação.
11. Desempenhar as demais tarefas que constituem deveres do Diretor de Turma / Professor Titular de Turma / Educador de
Infância, as decididas pelo Conselho Pedagógico e as consagradas na legislação em vigor.

Artigo 60º
Direitos e deveres do Diretor de Turma/Professor Titular de Turma
1. O Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma tem o direito de:
a) Receber toda a colaboração dos vários intervenientes no processo educativo da turma/grupo que lhe está atribuída;
b) Obter, por parte dos pais e encarregados de educação, as informações que permitam um melhor conhecimento do
aluno, permitindo a maior eficácia do seu trabalho;
c) Solicitar comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação de faltas.
2. O Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma tem o dever de:
a) Conhecer a legislação que regulamenta o seu cargo;
b) Divulgar e analisar este Regulamento Interno junto dos seus alunos e informá-los sobre as regras mais relevantes de
convivência na Escola, motivando-os a uma participação ativa e responsável na vida escolar; nos 2º, 3º ciclos do ensino
básico e no ensino secundário;
c) Analisar e divulgar o Estatuto do Aluno e Ética Escolar;
d) Proceder à eleição do Delegado e Subdelegado de Turma, no início do ano letivo;
e) Proceder ao registo de faltas dos seus alunos com regularidade, e solicitar a presença dos pais e encarregados de
educação sempre que alguma situação anormal seja detetada;
f) Prestar, junto dos pais e encarregados de educação, um claro esclarecimento sobre eventuais consequências
decorrentes da falta de assiduidade ou comportamento irregular;
g) Colaborar com os pais e encarregados de educação no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou
de aprendizagem;
h) Informar os pais e encarregados de educação do rendimento e assiduidade dos seus educandos;
i) Informar os pais e encarregados de educação da adoção de estratégias promovidas pelos docentes da turma em
qualquer momento do ano letivo;
j) Articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e encarregados de educação;
k) Informar pelo meio mais expedito os pais e encarregados de educação sempre que o aluno atinja metade dos limites de
faltas previstos na lei, com o objetivo de os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e de se encontrar
uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário
aproveitamento escolar;
l) Atender os pais e encarregados de educação no horário previsto para o efeito.
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SECÇÃO III - Conselhos e Coordenação de Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma

Artigo 61º
Conselhos de Diretores de Turma/Professores Titulares de Turma
1. São constituídos os seguintes Conselhos de Diretores de Turma:
a) Conselho de Professores Titulares de Turma do 1ºCiclo;
b) Conselho de Diretores de Turma do 2º ciclo;
c) Conselho de Diretores de Turma do 3º ciclo;
d) Conselho de Diretores de Turma do ensino secundário, dos cursos regulares e profissionais.
2. Competências dos Conselhos de Diretores de Turma:
a) Eleger os respetivos Coordenadores, que devem ser professores profissionalizados, com capacidade de iniciativa,
liderança, relacionamento interpessoal e competências de planeamento e organização.
b) Apoiar os Diretores de Turma no desenvolvimento das suas competências;
c) Estabelecer a comunicação entre o Conselho Pedagógico e os Diretores de Turma;
d) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a formação de professores e a realização de
ações que estimulem a interdisciplinaridade;
e) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação;
f) Promover o desenvolvimento de projetos interdisciplinares.
3. O Conselho de Diretores de Turma reúne-se, ordinariamente, no início e no fim do ano letivo, em plenário de Diretores de
Turma, para planeamento global das atividades a desenvolver e eleição dos Coordenadores, e uma vez por período escolar,
em Conselhos de Ciclo, para desempenho das competências que lhes são atribuídas; reúne-se, extraordinariamente,
quando convocado pelo Diretor, por proposta do respetivo Coordenador ou por solicitação de dois terços dos seus
membros.

Artigo 62º
Coordenadores dos Diretores de Turma
1. Compete aos Coordenadores dos Diretores de Turma:
a) Representar os Diretores de Turma no Conselho Pedagógico;
b) Presidir a reuniões do conselho de Diretores de Turma que coordenam;
c) Coordenar e apoiar a ação dos Diretores de Turma, articulando estratégias e procedimentos;
d) Divulgar junto dos Diretores de Turma toda a informação necessária ao adequado exercício das suas competências;
e) Representar os Diretores de Turma no Conselho Pedagógico, assim como noutras atividades, projetos e iniciativas que
o Agrupamento organize e para o qual seja solicitado;
f) Submeter a apreciação do Conselho Pedagógico as propostas dos Diretores de Turma que coordena;
g) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola e da comunidade local;
h) Assegurar a articulação curricular e colaborar com os Diretores de Turma e com os serviços de apoio existentes na Escola
na elaboração de estratégias pedagógicas.
2. Dos Coordenadores eleitos pelos respetivos conselhos têm assento no Conselho Pedagógico:
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a) Um Coordenador dos Professores Titulares de Turma;
b) Um Coordenador representante do 2º e 3º ciclos, escolhido pelo Diretor de entre os Coordenadores eleitos pelos
respetivos conselhos;
c) Um Coordenador dos Diretores de Turma do ensino secundário.
3. O Diretor escolherá ainda um dos Coordenadores presentes no Conselho Pedagógico para articular com todos os outros.
4. A duração dos mandatos é de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor, podendo ser substituído por conveniência
do serviço.

Secção IV - Cursos Profissionais
Artigo 63º
Subsecção I - Cursos Profissionais
Os Cursos Profissionais são regidos por um regulamento específico que constará como anexo (Anexo I) ao presente documento.

Coordenação dos Cursos Profissionais
1. A Coordenação dos Cursos Profissionais visa a articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes
de formação, o apoio permanente ao funcionamento e avaliação dos Cursos existentes e a proposta, planificação e
promoção de novos cursos e atividades, iniciativas e projetos educativos ligados à formação profissional.
2. A Coordenação compete ao assessor técnico-pedagógico para os Cursos Profissionais, que é designado pelo Diretor.
3. Deve ser um professor profissionalizado, com capacidade de iniciativa e liderança.
4. A duração do seu mandato é de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor, podendo ser substituído por conveniência
do serviço.
5. O Coordenador dos Cursos Profissionais tem como funções:
a) Fornecer informação sobre os cursos;
b) Coordenar o funcionamento dos cursos;
c) Assegurar a articulação entre os diferentes Diretores de Curso;
d) Marcar reuniões de Coordenação;
e) Elaborar os contratos de formação.
6. O Coordenador dos Cursos Profissionais exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pelo Diretor.

Artigo 64º
Diretor de Curso
1. O Diretor de Curso é um interveniente com grande responsabilidade nos cursos profissionais. É ele o dinamizador que
congrega todas as sinergias necessárias para o sucesso do curso. É também o apoio de todos os elementos envolvidos no
curso e o interlocutor entre a escola e o mundo do trabalho.
2. Os Diretores de Curso são designados pelo Diretor. O mandato do Diretor de Curso é de três anos ou até à extinção do
curso, se ela ocorrer antes do término do mandato. Os Diretores de Curso podem ser substituídos por conveniência de
serviço.
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3. O Diretor de Curso tem direito a um crédito no seu horário, de acordo com o definido na lei e em função do número de
turmas do curso.

Artigo 65º
Competências do Diretor de Curso
1. Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do curso.
2. Elaborar e ratificar o cronograma e os elencos modulares das disciplinas e componentes de formação do curso.
3. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica, em sintonia com o Diretor de Turma, e
em articulação com os formadores da área técnica.
4. Participar nas reuniões dos Conselhos de Turma de articulação curricular ou outras, no âmbito das suas funções. Nas
reuniões de avaliação, o Diretor de Curso não tem direito a voto.
5. Assegurar a articulação entre as entidades de acolhimento da Formação em Contexto de Trabalho (FCT), identificando-as,
fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos formandos por cada entidade e
coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o monitor responsáveis pelo
acompanhamento do aluno.
6. Propor, em articulação com os formadores da área técnica, a matriz e os critérios de avaliação da Prova de Aptidão
Profissional (PAP) e da FCT, a fim de, posteriormente, serem submetidos ao Conselho Pedagógico.
7. Articular com a Direção da escola os procedimentos necessários à realização da PAP, nomeadamente a calendarização das
provas e a constituição dos júris de avaliação.
8. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso, elaborando um relatório para conhecimento da Direção;
9. Fazer junto do mercado, em articulação com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), um levantamento das necessidades
de emprego para manutenção ou criação dos novos cursos e elaborar um relatório sobre o assunto a apresentar à Direção.
10. Garantir a articulação com os serviços, com competência em matéria de apoio socioeducativo, através do Diretor de Turma.
11. Ser capaz de transmitir uma identidade clara e objetiva do curso de que é diretor.
12. Manter atualizado o dossiê de curso.

Artigo 66º
Gabinete do Emprego e Empreendedorismo
1. O Gabinete do Emprego e Empreendedorismo é uma estrutura de apoio e orientação para os alunos e ex-alunos do AEDS1,
mobilizando um espaço de atendimento e de informação centralizado nas temáticas relacionadas com a Formação em
Contexto de Trabalho (FCT), mercado de trabalho, emprego e empreendedorismo, cujo regulamento próprio integra, como
anexo, o presente regulamento (anexo VII).

Secção V – Ensino de Adultos
Artigo 67º
Cursos de Ensino Recorrente
1. Os cursos de Ensino Recorrente em funcionamento no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, para além das regras comuns
a todos os percursos formativos, que constam do corpo principal do Regulamento Interno do Agrupamento, têm
especificidades descritas no seu regulamento próprio que integra, como anexo, o presente regulamento (anexo II).
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2. A coordenação dos cursos de Ensino Recorrente de nível secundário de educação é da responsabilidade do órgão de gestão
e administração do Agrupamento, que, para o efeito, designa um dos seus membros.
3. O Coordenador dos cursos de Ensino Recorrente tem assento no Conselho Pedagógico.
4. As competências do Coordenador dos cursos de Ensino Recorrente são as seguintes:
a) Assegurar o funcionamento dos cursos a nível pedagógico e administrativo;
b) Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável;
c) Assegurar os procedimentos relativos ao percurso escolar dos alunos do regime de frequência não presencial;
d) Reunir com os Diretores de Turma, pelo menos uma vez por trimestre, a fim de articular estratégias e procedimentos,
bem como promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os seus membros.
e) Assegurar o bom funcionamento do Centro de Recursos do Ensino Recorrente.

Artigo 68º
Cursos de Educação e Formação de Adultos (cursos EFA)
1. Os cursos EFA em funcionamento no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, para além das regras comuns a todos os
percursos formativos, que constam do corpo principal do Regulamento Interno do Agrupamento, os cursos EFA têm
especificidades descritas no seu regulamento próprio que integra, como anexo, o presente regulamento (anexo III).
2. Os cursos EFA de Dupla Certificação de nível secundário conferem o 12º ano e o nível 4 de formação profissional.
3. Estes cursos obedecem aos referenciais de competências e de formação associados às respetivas qualificações constantes
do Catálogo Nacional de Qualificações e são agrupados por áreas de formação, de acordo com a Classificação Nacional das
Áreas de Educação e Formação.

Artigo 69º
Mediador Pessoal e Social dos Cursos de Educação e Formação de Adultos
1. O mediador pessoal e social é o elemento da equipa técnico-pedagógica a quem compete, designadamente:
a) Colaborar com o representante da entidade promotora na constituição dos grupos de formação, participando no
processo de recrutamento e seleção dos formandos;
b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos;
c) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos
individuais e do percurso do grupo de formação;
d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e o
Agrupamento.
2. O mediador não deve exercer funções de mediação em mais de três cursos EFA nem assumir, naquela qualidade, a
responsabilidade de formador em qualquer área de formação, salvo em casos excecionais, devidamente justificados e com
autorização da entidade competente para o funcionamento do curso.
3. A acumulação da função de mediador e formador referido no número anterior à área de Portefólio Reflexivo das
Aprendizagens.
4. O mediador é responsável pela orientação e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos, em articulação com os
formadores da equipa técnico-pedagógica.
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5. A função do mediador é desempenhada por formadores possuidores de experiência relevante em matéria de educação e
formação de adultos.

Artigo 70º
Centro de apoio do Ensino Recorrente
1. O centro de apoio destina-se ao acompanhamento pedagógico e à autoformação dos alunos do ensino recorrente no regime
de frequência não presencial, podendo igualmente funcionar para alunos em regime de frequência presencial.
2. O centro de apoio pode também funcionar como polo de apoio à distância, recorrendo, nomeadamente, à utilização das
novas tecnologias de informação e comunicação.
3. O centro dispõe de documentação e de outros materiais de natureza pedagógica e didática, necessários à sua missão.

CAPÍTULO V- OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Secção I - Coordenação do Plano de Formação e Núcleos de Estágio
Artigo 71º
Coordenador do Plano de Formação e Estágios
1. O Coordenador do Plano de Formação deve ser um professor, do quadro do Agrupamento em efetividade de funções,
nomeado pelo Diretor por um prazo de quatro anos, podendo ser substituído sempre que for conveniente.
2. São competências do Coordenador, no âmbito da Formação:
a) Fazer o levantamento de necessidades de formação do pessoal docente e não docente do Agrupamento;
b) Elaborar o plano de formação contínua do pessoal docente e não docente, em articulação com o Centro de Formação,
e/ou outras entidades formadoras, acompanhando a sua execução;
c) Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa, científica e cultural;
d) Colaborar com os Coordenadores das diferentes estruturas de ação educativa;
e) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do Agrupamento, e em
articulação com instituições ou estabelecimentos do Ensino Superior, vocacionados para a formação e investigação.
3. O Coordenador desta estrutura deve articular com todos os professores responsáveis por grupos de estágio na modalidade
de professor cooperante, levando a Conselho Pedagógico todos os assuntos relacionados com estágios e necessidades de
formação.
4. Este Coordenador será escolhido de entre os membros do Conselho Pedagógico.
5. O Coordenador beneficia de uma redução da componente não letiva a definir pelo Diretor.

Subsecção I - Estágios
Artigo 72º
Núcleos de estágio
1. Salvo disposição superior, o Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, pode autorizar o funcionamento de núcleos de estágio
nas escolas do Agrupamento.
2. Para o efeito é celebrado um protocolo de cooperação entre o Agrupamento de Escolas e a instituição de ensino superior.
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Este protocolo vigora pelo período de um ano letivo.
3. O Orientador Cooperante do núcleo de estágio é um professor profissionalizado da disciplina em causa, sendo dada
preferência aos docentes que sejam portadores de formação especializada e ou experiência profissional de supervisão.
4. As competências e funções do Orientador Cooperante do núcleo de estágio são as definidas pela legislação em vigor.
5. Os direitos, deveres e funções dos estagiários são os definidos na legislação em vigor.

Secção II - Coordenação de Projetos e Atividades
Artigo 73º
Finalidade
1. O Plano Anual de Atividades é o documento que inscreve todas as atividades de complemento curricular e projetos que se
desenvolvem no decorrer do ano letivo.
2. As atividades e projetos constituem um complemento para o desenvolvimento global dos alunos complementando as
atividades curriculares. Proporcionam aos alunos um aprofundamento de saberes nas áreas para as quais demonstram mais
empatia e potenciam as capacidades que não podem ser aprofundadas na sala de aula por limitação de tempo e por
imposição dos conteúdos a serem lecionados.

Artigo 74º
Coordenador de Projetos e Atividades
1. O Coordenador de projetos e Atividades deve ser um professor, do quadro do Agrupamento em efetividade de funções,
nomeado pelo Diretor por um prazo de quatro anos, podendo ser substituído sempre que for conveniente.
2. São competências deste Coordenador:
a) Proporcionar o intercâmbio comunicativo entre os diversos intervenientes no desenvolvimento do Plano Anual de
Atividades e de Projetos;
b) Representar o núcleo em Conselho Pedagógico;
c) Supervisionar a elaboração do Plano Anual de Atividades tendo como documento de referência o Projeto Educativo do
Agrupamento de Escolas;
d) Promover, junto dos restantes Coordenadores, a seleção de áreas prioritárias de intervenção que o PAA deve privilegiar;
e) Analisar e dar parecer sobre a pertinência e a exequibilidade das atividades e projetos, tendo em conta a sua articulação,
a calendarização e a sua viabilidade financeira;
f) Promover junto da comunidade parcerias, tendo em vista o desenvolvimento de projetos;
g) Realizar reuniões periódicas com os professores envolvidos em cada projeto de forma a melhorar a sua eficiência;
h) Garantir a publicitação atempada das atividades e projetos através da plataforma digital;
i) Manter informado o Diretor e o Conselho Pedagógico sobre o andamento dos projetos;
j) Recolher, junto dos promotores ou organizadores, os relatórios avaliativos de cada projeto ou atividade;
k) Elaborar, trimestralmente, uma síntese das atividades, a partir dos relatórios recebidos, assinalando as razões de
eventuais cancelamentos ou alterações;
l) Elaborar um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido a apresentar ao Diretor.
3. O Coordenador beneficia de uma redução da componente não letiva a definir pelo Diretor.
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Secção III - Coordenação de Estruturas Orientadas para o Sucesso Educativo
Artigo 75º
Estruturas Orientadas para o Sucesso Educativo
1. O Diretor nomeia um responsável pela Coordenação de Estruturas Orientadas para o Sucesso Educativo devendo ser um
professor do quadro do Agrupamento em efetividade de funções, podendo ser substituído sempre que for conveniente.
2. Compete a este Coordenador:
a) Coordenar o Projeto TEIP
b) Orientar o trabalho a desenvolver em cada uma das ações do projeto;
c) Promover a articulação entre os professores/técnicos afetos às ações;
d) Presidir a reuniões regulares com a equipa responsável pelas ações e com o perito externo do Agrupamento;
e) Elaborar relatórios periódicos com os contributos dos responsáveis pelas ações;
f) Colaborar com o consultor financeiro que acompanha o projeto TEIP, apoiando a recolha e organização de dados para
a execução física do projeto;
g) Colaborar com outros Agrupamentos TEIP, no desenvolvimento de dispositivos de partilha de experiências;
h) Assegurar o funcionamento de instrumentos de monitorização das estratégias e resultados relacionados com a
implementação do projeto, em articulação com a equipa de autoavaliação institucional;
i) No final de cada ano letivo, em conjunto com a Direção, elaborar um plano de melhoria do projeto para o ano letivo
seguinte.

Secção IV - Coordenação dos Serviços de Apoio Educativo
Artigo 76º
Serviços de Apoio Educativo
1. Os Serviços de Apoio Educativo destinam-se a promover a existência de condições que assegurem a plena integração
escolar dos alunos.
2. Constituem Serviços de Apoio Educativo:
a) O Serviço de Psicologia e Orientação;
b) Os Serviços de Ação Social Escolar;
c) Outros serviços que, ao abrigo de projetos que o Agrupamento desenvolva, sejam constituídos, tais como:
i. Tutorias: uma ação de orientação por parte de um tutor dirigido a alunos com dificuldades de aprendizagem ou com
problemas de integração na vida escolar realizada de uma forma sistemática e contínua e que tem como finalidade
orientar os alunos na organização e orientação do seu trabalho, fomentar a sociabilidade e promover a cidadania.
ii. Assessoria/codocência: recurso educativo que tem a finalidade de apoiar alunos com diferentes ritmos de
aprendizagem, individualmente ou em grupo, dentro ou fora da sala de aula.
iii. Provedoria do aluno: constitui uma estrutura da escola, que procura combater e prevenir comportamentos
disruptivos através da promoção de diferentes formas de mediação de conflitos, nomeadamente recorrendo ao
contato direto com os alunos (por ex., em grupos de discussão, nas assembleias de delegados, em reuniões com
mediadores escolares, etc.
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3. Os Serviços de Apoio Educativo trabalham em estreita colaboração com Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva (EMAEI).

Subsecção I - Apoio Pedagógico
Artigo 77º
Apoio Pedagógico
O Agrupamento deve apoiar os alunos que apresentem necessidade de apoios educativos específicos. Assim, existem os
seguintes sistemas de apoio:
1. Apoio Pedagógico:
a) Aulas de apoio a disciplinas em que os alunos apresentem dificuldades específicas;
b) Sempre que possível, o professor de apoio deverá ser o mesmo que leciona a turma;
c) O professor que solicita o apoio deverá elaborar um diagnóstico da situação, aprofundado, referindo de forma clara e
concreta as dificuldades encontradas no aluno;
d) O professor de apoio deverá estabelecer um plano de intervenção, com objetivos a atingir e o período de tempo
necessário para a obtenção de resultados. No final desse período deverá ser realizada uma avaliação da intervenção
realizada e a prossecução ou não do apoio. Quando o professor de apoio não for o professor da turma, o plano deve ser
elaborado em conjunto;
e) O aluno deverá ter autorização do encarregado de educação para frequentar as aulas de apoio, mas desde o momento
que falte mais de três vezes ao apoio, sem a devida justificação, estas serão suspensas;
f) No final do ano letivo, o professor de apoio deverá realizar um relatório final e, caso isso se verifique, recomendar a
manutenção do apoio logo para o início do ano seguinte, estabelecendo, desde logo, os novos objetivos atingir.
2. Estes apoios específicos funcionam nas Salas de Departamento Curricular/Área Disciplinar e na Sala de Estudo, cujo
regulamento próprio integra, como anexo, o presente regulamento (anexo VI).

Subsecção II - Serviço de Psicologia e Orientação
Artigo 78º
Serviço de Psicologia e Orientação
1. O Serviço de Psicologia e Orientação desenvolve a sua ação no apoio e acompanhamento dos alunos ao longo do seu
processo de formação escolar.
2. Compete ao Serviço de Psicologia e Orientação, sem prejuízo das atribuições genéricas que lhe estão legalmente cometidas:
a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e na construção de projetos de vida;
b) Fomentar as relações interpessoais, designadamente no que concerne a interação aluno/professor e aluno/aluno;
c) Implementar atividades de orientação escolar e profissional;
d) Desenvolver ações de informação e sensibilização para pais e encarregados de educação, professores, assistentes
operacionais/administrativos e restante comunidade.
3. Constituem o Serviço de Psicologia o/a Psicólogo/a (sempre que a escola disponha deste técnico) e professores designados
pela Direção.
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4. São funções específicas do/a Psicólogo/a:
a) Contribuir, através da sua intervenção especializada, para o desenvolvimento integral dos alunos e para construção da
sua identidade pessoal;
b) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a cooperação
de professores, pais e encarregados de educação em articulação com os recursos da comunidade;
c) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar, tendo em vista a elaboração de programas
educativos individuais, e acompanhar a sua concretização;
d) Desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de grupo;
e) Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações de formação do pessoal
docente e não docente;
f) Colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a melhoria do sistema educativo e acompanhar
o desenvolvimento de projetos;
g) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e neste Regulamento Interno.

Subsecção III - Recursos específicos de apoio à aprendizagem e à Educação Inclusiva
Artigo 79º
Identificação dos recursos específicos
1. São recursos humanos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão:
a) Os docentes de educação especial;
b) Os técnicos especializados;
c) Os assistentes operacionais, preferencialmente com formação específica.
2. São recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão:
a) A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva;
b) O centro de apoio à aprendizagem;
c) As escolas de referência no domínio da visão;
d) As escolas de referência para a educação bilingue;
e) As escolas de referência para a intervenção precoce na infância;
f) Os centros de recursos de tecnologias de informação e comunicação para a educação especial.
3. São recursos específicos existentes na comunidade a mobilizar para apoio à aprendizagem e à inclusão:
a) As equipas locais de intervenção precoce;
b) As equipas de saúde escolar dos ACES/ULS;
c) As comissões de proteção de crianças e jovens;
d) Os centros de recursos para a inclusão;
e) As instituições da comunidade, nomeadamente os serviços de atendimento e acompanhamento social do sistema de
solidariedade e segurança social, os serviços do emprego e formação profissional e os serviços da administração local;
f) Os estabelecimentos de educação especial com acordo de cooperação com o Ministério da Educação.
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Artigo 80º
Funções do docente de Educação Especial
1. O docente de educação especial, no âmbito da sua especialidade, apoia, de modo colaborativo e numa lógica de
corresponsabilização, os demais docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das
aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão.
2. Para cumprir os objetivos da inclusão, cooperam, de forma complementar e sempre que necessário, os recursos da
comunidade, nomeadamente da educação, da formação profissional, do emprego, da segurança social, da saúde e da
cultura.
3. O docente de educação especial integra-se no Centro de Apoio às Aprendizagens.

Artigo 81º
Centro de Apoio à Aprendizagem
1. O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e
competências de toda a escola.
2. O centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos
gerais:
a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/ turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da
diversificação de estratégias de acesso ao currículo;
b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar;
c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.
3. A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno,
convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente de educação especial.
4. O centro de apoio à aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no contínuo de respostas educativas
disponibilizadas pela escola.
5. Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem sejam as
previstas nas alíneas b), d) e e) do nº 4 do artigo 10º do Decreto Lei nº 54 de 6 de julho de 2018, é garantida, no centro de
apoio à aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos
educativos, com vista à sua inclusão.
6. Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem:
a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais contextos de
aprendizagem;
b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;
c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes do currículo;
d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia
e de adaptação ao contexto escolar;
e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da aprendizagem;
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f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.
7. Compete ao diretor da escola definir o espaço de funcionamento do centro de apoio à aprendizagem numa lógica de
rentabilização dos recursos existentes na escola.

Artigo 82º
Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva
1. É constituída uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, conforme o estipulado no ponto 1, do art. 12º, do
Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho
2. A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis.
3. São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:
a) Um dos docentes que coadjuva o diretor;
b) Um docente de educação especial;
c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis de educação e
ensino;
d) Um psicólogo.
4. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o diretor de turma do aluno,
consoante o caso, outros docentes do aluno, técnicos do centro de recurso para a inclusão (CRI) e outros técnicos que
intervêm com o aluno.
5. Cabe ao diretor designar:
a) Os elementos permanentes;
b) O coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar;
c) O local de funcionamento.
6. Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar:
a) Identificar os elementos variáveis referidos no nº 4;
b) Convocar os membros da equipa para as reuniões;
c) Dirigir os trabalhos;
d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais ou encarregados de educação nos
termos do artigo 4º, consensualizando respostas para as questões que se coloquem.
7. Nos estabelecimentos de educação e ensino em que, por via da sua tipologia ou organização, não exista algum dos elementos
da equipa multidisciplinar previstos nos nºs 3 e 4, cabe ao diretor definir o respetivo substituto.
8. Compete à equipa multidisciplinar:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;
b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem;
d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas;
e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21º e, se aplicável, o programa educativo individual e o plano
individual de transição previstos, respetivamente, nos artigos 24º e 25º; do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho;
f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.
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9. O trabalho a desenvolver no âmbito da equipa multidisciplinar, designadamente a mobilização de medidas de suporte à
aprendizagem bem como a elaboração do relatório técnico-pedagógico e do programa educativo individual, quando
efetuado por docentes, integra a componente não letiva do seu horário de trabalho.

Subsecção IV - Serviços de Ação Social Escolar
Artigo 83º
Competências da ASE
Compete aos Serviços de Ação Social Escolar:
1. Analisar e decidir sobre as candidaturas a subsídio de estudo e às bolsas de mérito para os alunos do terceiro ciclo e do
ensino secundário;
2. Garantir o funcionamento do refeitório, bufete e papelaria escolares, de acordo com os normativos legais em vigor de forma
a otimizar a gestão dos recursos humanos e promover a melhoria dos serviços;
3. Planear, organizar e acompanhar o processo de transportes escolares dos alunos em colaboração com outras entidades
competentes;
4. Assegurar o apoio genérico em situações de cuidados de saúde, no âmbito do seguro escolar.

Secção V
Biblioteca Escolar (BE)
A Biblioteca Escolar é um espaço agregador do conhecimento, bem como de recursos diversificados e implicados na mudança
das práticas educativas, no suporte às aprendizagens, no apoio ao currículo e no desenvolvimento da literacia da informação,
tecnológica e digital. Tem uma função determinante na formação de leitores críticos e na construção da cidadania.
O Agrupamento é constituído por três bibliotecas escolares: BE Vasco Moreira; BE Dr. Nuno Simões e BE de Louredo, que se
regem por regulamentos específicos.

Artigo 84º
Objetivos gerais da BE
1. Desenvolver o hábito e o prazer de leitura e de aprendizagem;
2. Desenvolver competências baseadas na consulta, tratamento e produção de informação em diferentes suportes.
3.

Desenvolver a literacia digital, da informação e dos media.

4. Apoiar os docentes na planificação de atividades curriculares no sentido de promover uma diversificação das estratégias
de ensino/aprendizagem.
5. Proporcionar condições que permitam a construção de uma cidadania efetiva e responsável;
6. Promover a articulação das diferentes áreas do saber, incitando os docentes ao desenvolvimento de atividades
interdisciplinares.
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Artigo 85º
Funções dos professores bibliotecários
São funções dos professores bibliotecários:
a) assegurar o serviço de biblioteca para toda a comunidade do Agrupamento;
b) dinamizar atividades que incentivem e consolidem hábitos de leitura e de escrita;
c) promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do PE e do PAA;
d) garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos recursos materiais afetos às bibliotecas,
de modo a operacionalizar uma política de gestão eficaz da informação e promover a sua integração nas práticas de
professores e alunos;
e) apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e competências de leitura, da literacia da
informação, dos media e das competências digitais, trabalhando em estreita colaboração com todas as estruturas e
equipas pedagógicas;
f) implementar processos de autoavaliação e elaborar o respetivo relatório anual.
g) A coordenação de todas as Bibliotecas do Agrupamento é assegurada por um Coordenador que é designado pelo Diretor,
de entre os professores bibliotecários do Agrupamento e coordena uma equipa de professores que colaboram na
dinamização deste recurso.
h) O mandato do Coordenador da BE tem a duração de quatro anos.

Artigo 86º
Competências do Coordenador das Bibliotecas Escolares
São competências do Coordenador das Bibliotecas Escolares:
a) Representar as bibliotecas junto do Diretor e no Conselho Pedagógico;
b) Coordenar internamente a equipa e os trabalhos das bibliotecas;
c) Responsabilizar-se pela apresentação ao Diretor e ao CP da proposta do plano anual de atividades das bibliotecas e do
respetivo relatório anual;
d) Coordenar a proposta da política documental das bibliotecas e a sua execução;
e) Representar externamente as bibliotecas, especialmente nas suas relações com outras bibliotecas escolares e públicas.
f) Criar condições de parceria técnico-pedagógicos com a Biblioteca Municipal, em particular com o SABE.
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CAPÍTULO VI
COMUNIDADE ESCOLAR
Artigo 87º
Direitos e deveres comuns
1. O exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar deverá pautar-se pelo respeito pela pessoa de cada um. Só
assim é possível criar condições para uma escola de qualidade, onde é produtivo e gratificante crescer, aprender e
educar/participar. Assim, para além dos consignados na legislação aplicável, são ainda direitos e deveres comuns dos
membros da comunidade educativa:
a) Tratar e ser tratado com respeito, correção e cordialidade;
b) Ver salvaguardada a sua segurança e integridade física;
c) Cumprir e/ou fazer cumprir as regras de segurança definidas para os diferentes espaços;
d) Promover a saúde positiva e ser sensibilizado para comportamentos saudáveis, tendo em conta os perigos de
experiências e vivências de risco, como as relacionadas com o consumo de substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas);
e) Assistir e ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita;
f) Informar-se e ser informado sobre os assuntos de seu interesse;
g) Ouvir e ser ouvido pelos órgãos de gestão, apresentando sugestões ou críticas relativas ao seu funcionamento;
h) Expressar livremente de forma adequada os seus anseios, preocupações, liberdades e problemas;
i) Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito do Agrupamento, nos termos da
legislação em vigor;
j) Ser assíduo e pontual;
k) Assumir a responsabilidade dos seus atos;
l) Ver garantidos os direitos associativos e/ou sindicais;
m) Conhecer e cumprir o estatuto, o Regulamento Interno e as normas de funcionamento dos serviços do Agrupamento.

Secção I
Pessoal Docente
Artigo 88º
Direitos
Para além dos direitos e deveres específicos constantes no Estatuto da Carreira Docente (ECD) e daqueles que, por inerência,
constam dos regulamentos dos órgãos de gestão e coordenação em que os professores têm assento, salientam-se os seguintes:
1. Ver considerada e reconhecida a sua autoridade pelos alunos, pelas suas famílias e pelos demais membros da comunidade
educativa;
2. Ter a colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos alunos;
3. Utilizar todos os recursos da Escola, mesmo aqueles que se encontrem na posse de outros grupos que não o seu, solicitandoos e cumprindo as regras de utilização;
4. Ter acesso a meios de formação que permitam responder às exigências da sua função;
5. Ser informado e ter acesso, para consulta, de forma atualizada e ordenada, a toda a legislação que diga respeito ao ensino
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e à sua atividade profissional;
6. Participar na orientação pedagógica, tendo como referência os conteúdos e competências definidos para cada disciplina e
as perspetivas de gestão curricular do Projeto Educativo;
7. Ser avaliado e contribuir para a avaliação do seu desempenho.

Artigo 89º
Deveres
1. Desempenhar com profissionalismo todas as funções inerentes, quer à sua atividade letiva, quer aos cargos e grupos de
trabalho para os quais for eleito ou designado.
2. Colaborar ativamente na construção de uma verdadeira comunidade educativa, promovendo a socialização e a formação
cívica, científica e cultural dos alunos, desenvolvendo neles o sentido de responsabilidade, de autonomia e de espírito
crítico.
3. Cumprir os programas curriculares, planificando e utilizando os métodos mais adequados, tendo em vista atingir as metas
estabelecidas para cada disciplina, de maneira a promover o sucesso escolar.
4. Aceitar o(s) cargo(s) para o qual(ais) tenha sido eleito ou nomeado, só podendo recusá-lo(s) mediante fundamentação;
poderá constituir fundamento para a recusa da eleição para o cargo a existência de outros candidatos elegíveis (não deverá,
contudo, ser obrigado a aceitar sistematicamente um cargo para o qual for eleito).

5. Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça e da equidade.
6. Ouvir os alunos, sempre que estes o solicitem, dentro ou fora da sala de aula, contribuindo para a criação de um clima de
abertura e diálogo.
7. Comunicar aos alunos, no início do ano letivo, os objetivos curriculares das disciplinas que leciona e respetivos critérios e
instrumentos utilizados na avaliação do seu trabalho.
8. Proporcionar aos alunos oportunidades de autoavaliação do seu trabalho.
9. Proceder à entrega dos testes e de outros instrumentos de avaliação aos alunos em tempo razoável e sempre até ao final
do período.
10. Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspetiva de aprendizagem ao longo
da vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e de aperfeiçoamento do seu desempenho.
11. Utilizar adequadamente as instalações e equipamento e propor medidas de melhoramento e renovação.
12. Informar a Direção em caso de necessidade de ausência previsível à atividade letiva. Não haverá lugar à marcação de falta
desde que o docente possa, por sua iniciativa e com autorização do órgão de gestão:
a) Substituir a aula, dando-a noutra hora, no prazo de oito dias;
b) Trocar a aula com um professor, dentro do Conselho de Turma e em casos excecionais da mesma Área Disciplinar;
13. Conhecer todos os documentos estruturantes para o funcionamento do Agrupamento .

Artigo 90º
Avaliação do Desempenho
1. O Pessoal Docente será avaliado de acordo com o ECD e os normativos em vigor.
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2. A avaliação de desempenho do Pessoal Docente terá como referenciais o Projeto Educativo do Agrupamento e o Plano
Anual de Atividades.
3. A classificação dos parâmetros definidos para a avaliação do desempenho deve atender a múltiplas fontes de dados através
da recolha, durante o ano escolar, de todos os elementos relevantes de natureza informativa.
4. O processo de avaliação implica a utilização de instrumentos de registo normalizados.

Secção II - Alunos
Artigo 91º
Direitos
1. O aluno tem direito a:
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser
discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição
económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;
b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva igualdade
de oportunidades no acesso;
c) Usufruir das condições proporcionadas pelo Projeto Educativo e que contribuam para o seu pleno desenvolvimento
físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua personalidade;
d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar
e ser estimulado nesse sentido;
e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da comunidade em
que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;
f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada das atividades
curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade;
g) Beneficiar, nos termos legais, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que lhe permitam
superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o acesso à escola ou o
processo de ensino;
h) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito;
i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua aprendizagem, através dos
serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de apoio educativo;
j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral, beneficiando,
designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros da comunidade escolar;
k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer
das atividades escolares;
l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, de natureza
pessoal ou familiar;
m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão do Agrupamento,
na criação e execução do respetivo Projeto Educativo, bem como na elaboração do Regulamento Interno do
Agrupamento;
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n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da escola, bem
como ser eleito, nos termos da lei e do Regulamento Interno do Agrupamento;
o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Agrupamento e ser ouvido pelos professores, diretores
de turma e órgãos de administração e gestão do Agrupamento em todos os assuntos que justificadamente forem do
seu interesse;
p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres;
q) Ser informado sobre o Regulamento Interno do Agrupamento e, por meios a definir por este e em termos adequados à
sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente
sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou
Área Disciplinar e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de família e apoios
socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o
plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao Projeto Educativo do Agrupamento;
r) Participar nas demais atividades do Agrupamento, nos termos da lei e do respetivo Regulamento Interno;
s) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação;
t) Beneficiar de medidas, a definir pelo Agrupamento, adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações de
ausência devidamente justificada às atividades escolares.
u) Usufruir de um ambiente de trabalho estimulante e criativo, capaz de oferecer experiências de vida, tanto a nível do
conhecimento como da prática;
v) Utilizar as instalações e recursos a si destinados respeitando as normas de funcionamento. A utilização de quaisquer
outras instalações e/ou recursos carece de autorização dos órgãos de direção, administração e gestão;
w) Intervir, participando nos debates e nos trabalhos orais e escritos, individuais e/ou em grupo;
x) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo Regulamento Interno.
y) Assistir a todas as aulas, mesmo que chegue atrasado e tenha falta, participar nelas e pedir explicações sempre que
delas necessite.
2. A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do número anterior pode ser, no todo ou em parte,
temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos termos
previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar.

Artigo 92º
Deveres do aluno
1. O aluno tem o dever de:
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de escolaridade que frequenta,
na sua educação e formação integral;
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades escolares;
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, discriminálo em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural
ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas.
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e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos;
h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas demais atividades
organizativas que requeiram a participação dos alunos;
i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não praticando quaisquer
atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a
integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos;
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias de
perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos;
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes da escola,
fazendo uso correto dos mesmos;
l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa, ou seja, não furtar;
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da direção do
Agrupamento;
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
o) Conhecer e cumprir as normas de funcionamento dos serviços da escola e o Regulamento Interno da mesma,
subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
p) 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;
q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis de,
objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou
psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;
r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, programas ou
aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou
estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja
diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo
responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso;
s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia dos
professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como,
quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que
involuntariamente, ficar registada;
t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de comunicação, sons ou
imagens captadas nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do Diretor da escola;
u) Não permanecer no interior das salas de aula durante os intervalos;
v) Aguardar a ordem da Assistente Operacional para abandonar o espaço de entrada da sala de aula por falta do Professor;
w) Não riscar/desenhar/colar ou afixar qualquer tipo de cartazes ou documentos nas paredes, expositores ou outros locais,
sem autorização superior;
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x) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
y) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das
atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola;
z) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou instalações da
escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a
reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados.
2. Mais os que a seguir se referem:
a) Sair, após o final da aula, sem atropelos, com ordem e aprumo;
b) Respeitar o ritmo de aprendizagem dos colegas, sinalizando e aguardando calmamente a sua vez de intervir;
c) Fazer-se acompanhar do cartão de estudante e/ou caderneta escolar e apresentá-los sempre que lhe sejam solicitados
d) Sempre que circular pelos espaços interiores do edifício, deve fazê-lo de forma sossegada e ordeira, evitando ruídos e
gritos junto às salas de aula, sobretudo durante os tempos letivos;
e) Comunicar quaisquer situações de indisciplina ou ilícitas;
f) Não se fazer acompanhar dentro do recinto escolar de pessoas estranhas à Escola;
g) Transmitir aos encarregados de educação todas as informações respeitantes à escola;
h) Permanecer na escola durante o período letivo, apoio educativo ou atividades de complemento curricular;
i) Acatar conselhos e advertências do órgão de gestão da escola, educador, Professor Titular da Turma, Diretor de Turma,
outros professores e assistentes operacionais/administrativos;
j) Não mascar pastilhas elásticas nem comer durante a aula.
k) Assumir a responsabilidade pela utilização e preservação do seu cacifo;
l) Os alunos que sejam subsidiados com entrega de livros escolares no âmbito da ação social escolar, devem, no final de
cada ano letivo, proceder à devolução dos respetivos manuais, obrigando-se ainda a uma correta utilização, neles
escrevendo apenas a lápis, visto que nos termos legais, passam a usufruir de manuais escolares apenas a título de
empréstimo.

Artigo 93º
Responsabilidade dos alunos
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pelos direitos e deveres que
lhe são conferidos pelo estatuto do aluno, pelo Regulamento Interno do Agrupamento e demais legislação aplicável.
2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral do estatuto do aluno, do Regulamento Interno da
escola, do património da mesma, dos demais alunos, funcionários e em especial dos professores.
3. Os alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes alunos.
4. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno e o respetivo representante legal
da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja lugar e de acordo com o previsto no artº 38º
do Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
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Subsecção I
Regime de Assiduidade
Artigo 94º
Faltas e seus efeitos
A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa caso tenha havido lugar
a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessários, nos termos
estabelecidos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
1. A justificação de faltas deve ocorrer até ao 3º dia útil subsequente seguindo os trâmites previstos no art.16º do Estatuto do
Aluno e Ética Escolar.
2. Faltas por atraso:
a) Considera-se falta por atraso a comparência às aulas após cinco minutos da hora de entrada, com exceção do primeiro
tempo de cada turno, em que é concedida uma tolerância de dez minutos. Tal facto implicará uma advertência ao aluno
e o registo no livro de ponto com a sigla FA.
b) Apenas a 3ª falta reincidente de atraso, numa mesma disciplina, dará lugar à marcação de uma falta de presença,
devendo o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma registá-la, em suporte próprio, como falta injustificada.
c) Tal ocorrência deverá ser comunicada ao encarregado de educação pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma,
pelo meio mais expedito.
3. Falta de material:
a) Considera-se falta de material a comparência às aulas sem o material necessário para as atividades escolares; tal facto
implicará uma advertência ao aluno e o registo no livro de ponto com a sigla FM.
b) Apenas a 3ª falta reincidente de material, numa mesma disciplina, dará lugar à marcação de uma falta de presença,
devendo o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma registá-la, em suporte próprio, como falta injustificada.
c) Tal ocorrência deverá ser comunicada ao encarregado de educação pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma
pelo meio mais expedito.
4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares sancionatórias,
consideram-se faltas injustificadas, de acordo com o ponto 4 do artigo 14º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
5. Os Cursos de Educação e Formação e os Cursos Profissionais que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga
horária, obedecem ainda às regras previstas na regulamentação específica, em anexo a este RI.

Artigo 95º
Regime de assiduidade
Cursos Regulares (Ensino Básico e Secundário)
1. Faltas justificadas:
a) São consideradas faltas justificadas as que constam do artº 16º do estatuto do aluno e ética escolar.
b) Justificação de faltas: apresentação por escrito, pelos pais ou encarregado de educação ou aluno de maior idade, dos
motivos justificativos da ausência, indicando dia, hora e atividade em que a falta ocorreu ao Diretor de Turma. O Diretor
de Turma pode solicitar aos encarregados de educação ou aluno de maior idade os comprovativos adicionais que
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entenda necessários à justificação da falta. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo
previsível, ou até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma.
2. Faltas injustificadas:
a) São consideradas faltas injustificadas as constantes no artº 17º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar;
b) As faltas injustificadas são comunicadas ao encarregado de educação ou aluno de maior idade pelo Diretor de
Turma/Professor Titular de Turma, no prazo máximo de 3 dias úteis, pelo meio mais expedito.
3. Excesso grave de faltas:
a) As faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número dos tempos letivos semanais, por disciplina ou dez dias
seguidos ou interpolados, no caso do 1º ciclo.
b) Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais, ou encarregados de educação ou aluno de maior
idade, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma /Professor Titular de Turma e, assim, notificados
para as consequências da violação do limite de faltas.
c) Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à Escola, e sempre que a
gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças e jovens em risco deve ser
informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então
adotados pela escola e pelos encarregados de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta
de assiduidade.
4. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de medidas, previstas neste
Regulamento Interno - Plano de recuperação das Aprendizagens em Atraso adequadas à recuperação da aprendizagem em
falta.
5. As justificações da ausência a momentos de avaliação requerem apresentação de atestado médico e/ou análise da situação
por parte do professor/Diretor de Turma/Diretor do Agrupamento caso o aluno solicite outra data para a realização da
avaliação.

Artigo 96º
Regime de assiduidade/ cumprimento das horas de formação Cursos Profissionais
1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos da conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos
cumulativamente os seguintes requisitos:
a) A assiduidade do aluno, no conjunto de faltas justificadas e injustificadas, não pode ser inferior a 90% da carga horária
de cada módulo de cada disciplina;
b) A assiduidade do aluno, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.
2. O limiar de assiduidade referido no ponto 1 é calculado tendo por base a carga horária anual prevista no conjunto dos
módulos por disciplina.
3. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas, será considerado o segmento letivo de 45 minutos.
4. Serão contabilizadas, nas horas de formação, as visitas de estudo realizadas no âmbito das disciplinas em que se
enquadrem, bem como outras atividades referentes à participação em ações realizadas na Escola, quer inseridas no âmbito
das disciplinas curriculares, quer aquelas que contribuam para a formação integral dos alunos na sociedade.
5. Quando for atingido metade do limite de faltas permitido numa disciplina, independentemente da natureza das mesmas
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(justificadas ou injustificadas), os pais ou o encarregado de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados
à escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma, com o objetivo de os alertar para as consequências do excesso
de faltas e de se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o
necessário aproveitamento escolar.
6. Quando for ultrapassado o limite de 5% de faltas justificadas e injustificadas, essas faltas devem ter reflexo nos apoios
concedidos aos formandos - o cálculo dos montantes a atribuir deve ter por base cortes que reflitam os dias
correspondentes às faltas (ponto 2 da Circular Normativa nº 7/CD/2009 - POPH).

Artigo 97º
Plano de recuperação das aprendizagens em atraso e/ou de integração escolar e comunitária (PRA)
(Aplicável ao aluno que ultrapasse o limite de faltas injustificadas - nº 3, 6 e 9 do artigo 20º do EAEE)
1. A ultrapassagem do limite de faltas previsto nos nº 1 e 2 do artigo 18º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, determina o
cumprimento de um Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso (PRA), a uma (ou mais) disciplina(s), elaborado
pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s) em que ultrapassou o referido limite de faltas, que permita recuperar os atrasos nas
aprendizagens e/ou a integração escolar e comunitária do aluno.
2. O Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso obedece ao modelo aprovado em Conselho Pedagógico e faz parte
integrante do Regulamento Interno.
3. O Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso apenas pode ser aplicado uma única vez no decurso de cada ano
letivo quer abranja uma ou mais disciplinas.
4. Qualquer nova ultrapassagem ao limite de faltas em qualquer disciplina não dá origem a novo Plano de Recuperação das
Aprendizagens.
5. O Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso pode revestir a forma oral.
6. As matérias a ter em conta no Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso confinam-se às tratadas nas aulas cuja
ausência originou a situação de excesso de faltas.
7. O cumprimento do Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso por parte do aluno realiza-se em período
suplementar ao horário letivo, devendo seguir-se os seguintes procedimentos:
a) A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas é comunicada pelo Diretor de Turma/professor titular de turma ao(s)
professor(es) da(s) disciplina(s), no prazo de 3 dias úteis;
b) Compete ao(s) professor(es) da disciplina (s)a elaboração do Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso (em
modelo próprio) e a sua entrega ao Diretor de Turma, no prazo de 5 dias úteis;
c) O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma convoca o encarregado de educação para lhe comunicar situação do
aluno e a data da realização do plano, devendo o encarregado de educação assinar documento comprovativo;
d) No dever de corresponsabilização dos pais ou encarregados de educação perante o cumprimento dos deveres que ao
aluno dizem respeito, consagrados no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, a impossibilidade de se verificar a norma
anterior, determina a realização imediata do referido plano;
e) Cabe ao aluno executar as tarefas/ atividades estabelecidas no Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso,
em local a designar, acompanhado sempre que possível pelo professor da disciplina, por professor do Conselho de
Turma, pelo Diretor de Turma, pelo Professor Titular de Turma ou por outro elemento a designar;
f) Compete ao(s) professor(es) da(s) disciplina(s) ou ao Professor Titular de Turma a supervisão do trabalho realizado pelo
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aluno no âmbito da sua área disciplinar.
8. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se encontra
inserido.
9. O trabalho desenvolvido pelo aluno é objeto de avaliação contínua e formativa, traduzida na informação final de Cumpriu
ou Não Cumpriu, pelo professor ou por cada um dos professores da(s) disciplina(s) em que ultrapassou o limite de faltas,
competindo-lhe(s) assinalar tal facto no modelo referido no nº 2 do presente artigo.
10.Após o procedimento do número anterior, o(s) professor(es) deverá(ão) entregar esse documento, devidamente
preenchido e assinado, ao Diretor de Turma.
11. O Diretor de Turma /Professor Titular de Turma preencherá o documento final de avaliação de todo o processo arquivandoo no PIA do aluno;
12.A avaliação deve contemplar o empenho evidenciado na execução das tarefas propostas bem como os critérios definidos
no âmbito da disciplina para a tipologia de atividade proposta no plano.
13.O Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso realiza-se na escola, em local e hora a designar, e tem a duração
máxima definida pelo professor da disciplina, em articulação com o Diretor de Turma ou pelo Professor Titular de Turma.
14.A não comparência à realização do plano por falta devidamente justificada nos termos da lei implica a marcação de uma
nova data para a realização das tarefas/atividades programadas.
15.O cumprimento do Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso determina:
a) A desconsideração das faltas injustificadas que levaram à elaboração do plano, assinalando-se, no entanto, essas faltas,
como justificadas;
b) A conclusão, com êxito, do plano.
16.O incumprimento do Plano de Recuperação das Aprendizagens em Atraso definido no presente artigo, por parte de aluno,
determina:
a) A comunicação do facto à comissão de proteção de crianças e jovens quando o aluno é menor;
b) A aplicação da medida corretiva de realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade,
previstas no presente regulamento;
c) A possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo.
17.A medida corretiva definida no número anterior pode ser prorrogada até ao final do ano letivo em causa e por decisão do
Diretor, caso o aluno seja maior de 12 anos, e tenha frequentado, no ano letivo anterior, o mesmo ano de escolaridade.
18.Quando a medida prevista no presente artigo não for possível ou o aluno for encaminhado para oferta formativa diferente
da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não cumprimento das atividades e ou medidas aqui
previstas ou a sua ineficácia por causa não imputável à escola determinam ainda, logo que definido pelo Conselho de
Turma/Conselho de docentes:
a) A retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o ensino básico, ou a exclusão na disciplina ou
disciplinas em que se verifique o excesso de faltas, tratando-se de alunos do ensino secundário, sem prejuízo da
obrigação de frequência da escola até final do ano letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao
encaminhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer antes;
b) A realização de atividades por parte do aluno decorrentes do dever de frequência estabelecido anteriormente, no
horário da turma ou das disciplinas de que foi retido ou excluído.
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19.Nos Cursos de Educação e Formação e nos Cursos Profissionais que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva
carga horária, o incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas no presente artigo implica, independentemente da
idade do aluno, a exclusão dos módulos ou unidades de formação das disciplinas ou componentes de formação em curso
no momento em que se verifica o excesso de faltas, com as consequências previstas na regulamentação específica.
20.O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades/ medidas corretivas a que se refere o presente
artigo pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no Estatuto do Aluno e Ética
Escolar.

Subsecção II
Medidas disciplinares
Artigo 98º
Medidas disciplinares
As medidas disciplinares podem ser corretivas ou sancionatórias e encontram-se regulamentadas nos artigos 23º, 24º, 25º,
26º, 27º e 28º do EAEE tendo finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração.
1. São medidas corretivas (art.26º do estatuto do aluno):
a) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar:
i. O professor, obrigatoriamente, determina o período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala
de aula, preenche um impresso para encaminhamento do aluno e propõe uma tarefa didático/pedagógica para
realizar durante a ausência desse local; o aluno é encaminhado por um assistente operacional até ao local indicado
onde, em modelo próprio faz uma reflexão sobre o sucedido e realiza a tarefa proposta tendo de a entregar ao
professor no final da aula;
ii. A ordem de saída da sala de aula prevista na alínea a), pela terceira vez, por parte do mesmo professor ou pela
quinta vez, independentemente do professor que a aplicou implica a análise da situação em Conselho de Turma,
conforme o previsto no artigo 26º, nº7, da Lei-51/2012, e/ou encaminhamento para a Equipa Multidisciplinar,
quando esta exista.
b) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, ser aumentado o período de
permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na Escola. As tarefas propostas são as seguintes:
i. Sempre que possível, a reparação do dano causado, sob respetiva supervisão;
ii. A participação em atividades de manutenção e recuperação dos espaços e materiais escolares;
iii. A colaboração com os diferentes serviços, no sentido de apoiar o normal funcionamento: exemplos - inventariar

material, apoiar na Reprografia, Bar e Cantina, etc.;
iv. O apoio à conservação dos espaços verdes da Escola;
v. A elaboração de materiais de divulgação das normas da Escola e em grupos de discussão;
vi. Outras, a serem acordadas com o encarregado de educação.
c) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e equipamentos, sem
prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;
d) A proibição de participar em atividades de Desporto Escolar, torneios desportivos interturmas, visitas de estudo e
outras;
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e) A mudança de turma;
f) A apreensão do telemóvel ou de outros equipamentos eletrónicos (com ou sem captação de imagem ou som), que

prejudiquem o normal funcionamento das atividades letivas, e que só podem ser levantados pelos encarregados de
educação, junto da Direção da Escola;
g) A advertência verbal ou escrita.

2. As medidas previstas no nº 1 nas alíneas b) c) e e) são da competência do Diretor e as atividades referidas na alínea b) se
merecerem a concordância imediata do aluno e/ou respetivo encarregado de educação, não serão objeto de procedimento
disciplinar.
3. São medidas disciplinares sancionatórias (art.28º da Lei nº 39/2010):
a) Repreensão registada: a repreensão registada é da competência do professor respetivo, quando a infração for praticada
na sala de aula, ou do Diretor, nas restantes situações, averbando-se, no respetivo processo do aluno, a identificação
do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de direito que norteou tal
decisão.
b) Suspensão da Escola nos termos da lei: a suspensão da Escola até 10 dias úteis é precedida da audição em auto do aluno
visado, do qual constam, em termos concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados
e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles factos, como da defesa
elaborada, sendo da competência, para a sua aplicação, do Diretor do Agrupamento, que pode, previamente, ouvir o
Conselho de Turma / Coordenador de Escola.
c) Transferência de Escola: a transferência de Escola apenas é aplicada a aluno de idade não inferior a 10 anos e quando
estiver assegurada a frequência de outro estabelecimento e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, se esse
outro estabelecimento de ensino estiver situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima, servida de
transporte público ou escolar. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola é da
competência do Diretor Geral de Educação.
d) Expulsão da Escola.
4. Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno no decurso da aplicação da medida disciplinar sancionatória, no que
respeita, nomeadamente, à sua assiduidade e avaliação, são determinados pela Escola.
5. Constituem atenuantes da responsabilidade do aluno:
a) O bom comportamento anterior;
b) O reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta.
6. Constituem agravantes da responsabilidade do aluno:
a) A premeditação;
b) O conluio;
c) A acumulação e a reincidência no incumprimento de deveres gerais ou especiais no decurso do mesmo ano letivo.
7. Execução das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias
a) Compete ao Diretor de Turma e ou ao Professor-Tutor do aluno, caso tenha sido designado, ou ao Professor Titular o
acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo
aquele articular a sua atuação com os pais ou encarregados de educação e com os professores da turma, em função das
necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos
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efeitos educativos da medida;
b) Compete aos serviços especializados de apoio educativo e ou das equipas multidisciplinares, constituídas nos termos
do artigo 35º da lei 51/2012, colaborar na prossecução das medidas a aplicar.
8. Responsabilidade dos alunos
a) Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pelo exercício dos
direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhe são outorgados
b) Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais.

Subsecção III
Avaliação dos alunos
Artigo 99º
Avaliação dos alunos
1. A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de informações
que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens.
2. A avaliação dos alunos é regulada por legislação específica. Os critérios gerais de avaliação são aprovados em Conselho
Pedagógico. Destes normativos é dado conhecimento aos alunos pelo Diretor de Turma
/Professor Titular de Turma e respetivos professores.
3. Os Departamentos Curriculares e as Áreas Disciplinares deverão apresentar, no início de cada ano letivo, para aprovação
do Conselho Pedagógico, para cada disciplina e nível, os critérios de avaliação/classificação e que devem incluir os seguintes
aspetos:
a) A seleção dos instrumentos de avaliação a adotar ao longo do ano letivo;
b) A aferição destes instrumentos de avaliação no domínio dos conhecimentos e competências e respetivo peso no
processo de classificação;
c) A definição dos critérios e dos respetivos pesos relativos aos domínios socio afetivo e comportamental.
4. No início de cada ano letivo, os alunos deverão ser informados, pelo professor de cada disciplina, sobre os critérios de
avaliação.
5. A avaliação/classificação no final de cada período letivo deverá traduzir o trabalho do aluno, desde o início do ano até esse
momento específico da avaliação.
6. Não é permitida a realização de dois testes escritos no mesmo dia;
7. Só a título excecional é permitida a realização de testes escritos nos últimos cinco dias úteis de cada período.
8. É obrigatória a entrega das provas escritas e/ou práticas da avaliação devidamente corrigidas e classificadas.
9. A correção e entrega de cada teste escrito devem ser efetuadas antes da realização do teste seguinte.
10.O último teste de cada período é entregue antes do final das atividades letivas do referido período.
11.A avaliação dos alunos e os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos currículos, dos
Ensinos Básico e Secundário, estão regulados pelo Decreto-Lei nº139 /2012 de 5 de julho; pelo Despacho Normativo 24A/2012 de 6 de dezembro, pela Portaria 243/2012 de 10 de agosto, pela Portaria nº 304B/2015 de 22 de setembro e pelo
Despacho Normativo nº 17-A/2015 de 22 de setembro.
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12.A avaliação dos alunos dos cursos profissionais rege-se por normas específicas que constam de regulamento próprio em
anexo a este R.I.

Subsecção IV
Excelência e Mérito
Artigo 100º
Quadros de Excelência e Mérito
1. Os Quadros de Excelência e Mérito destinam-se a reconhecer as competências / capacidades e as atitudes dos alunos do
ensino básico e secundário do Agrupamento de Escolas D. Sancho I que se evidenciem nos domínios cognitivo, cultural,
pessoal e /ou social, pelo seu desempenho, cooperação, partilha, dedicação, esforço no trabalho e participação em ações
meritórias. As menções pretendem premiar os bons resultados além de promover o exercício de uma cidadania responsável
e ativa assim como estimular o gosto de aprender e a vontade de se auto superar, incentivando os alunos na busca da
excelência.
2. Os critérios para atribuição dos prémios de Excelência e Mérito no âmbito escolar são estabelecidos em regulamento
próprio, aprovados em Conselho Pedagógico, sendo dado conhecimento ao Conselho Geral.
(Anexo V)

Subsecção V
Representação dos alunos
Artigo 101º
Delegado e Subdelegado de Turma
O Delegado e Subdelegado de Turma são os representantes dos alunos da turma.
1. Designação do Delegado e Subdelegado de Turma:
a) O Delegado e Subdelegado de Turma são eleitos, entre os alunos da turma, por sufrágio direto e presencial, até ao fim
da primeira quinzena de outubro de cada ano letivo.
b) Só podem ser eleitos os alunos que não tenham sido objeto de aplicação de medidas disciplinares no ano anterior ou
em curso.
2. Competências do Delegado de Turma:
a) Representar a turma nas relações com os diferentes órgãos de gestão e em todos os assuntos de interesse para os
alunos;
b) Participar nos Conselhos de Turma, exceto nos que dizem respeito à avaliação dos alunos, sempre que convocados:
c) Representar a turma na Assembleia de Delegados de Turma;
d) Pronunciar-se, ouvida a turma, sobre a elaboração do Projeto Educativo de Escola, Plano de Atividades, Regulamento
Interno, Projeto de Atividades de Complemento Curricular, Ocupação de Tempos Livres e Clubes;
e) Colaborar com o Diretor de Turma no cumprimento do Regulamento Interno e na resolução dos problemas da turma;
f) Encorajar a turma para o estudo e para o sucesso escolar;
g) Promover a responsabilidade de todos na manutenção da limpeza e conservação do material da sala de aula.
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3. Competências do Subdelegado de Turma: substituir o Delegado em caso da sua falta ou impedimento, com todas as
competências daquele.
4. Os delegados e os subdelegados podem ser destituídos das suas funções pelo Diretor de Turma, caso não as exerçam
adequadamente ou revelem condutas contrárias ao indicado no ponto 2, ou ainda a seu pedido, devendo nesses casos ser
eleitos ou nomeados os respetivos substitutos.

Artigo 102º
Associação de Estudantes
1. A Associação de Estudantes é a organização representativa dos alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I (art.4º da
Lei nº 23/2006) e rege-se por estatutos próprios, constituindo-se como estrutura privilegiada de promoção e apoio a
atividades culturais, científicas, pedagógicas, recreativas e desportivas a realizar na Escola.
2. A direção da associação é eleita no 1º trimestre de cada ano letivo, com um mandato de um ano. Todos os alunos podem
apresentar candidatura, devendo para tal constituir uma lista para os vários órgãos da direção (Mesa da Assembleia Geral
de Alunos, Direção e Conselho Fiscal), de acordo com o disposto nos estatutos da associação.
3. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola, aqueles a quem seja ou
tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada
ou sejam, ou tenham sido nos últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em
qualquer ano de escolaridade por excesso grave de faltas.
4. A associação de estudantes do Agrupamento rege-se pelos princípios básicos do movimento associativo e de acordo com
os seus próprios estatutos. É seu dever defender os interesses de todos os seus associados, bem como participar nos vários
aspetos da vida escolar, nomeadamente política educativa, órgãos de gestão escolar, entre outros previstos na Lei.
5. A associação de estudantes e os representantes dos alunos nos órgãos de direção da escola têm o direito de solicitar ao
Diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da escola.
6. Os demais órgãos da Escola apoiarão, na medida do possível, as suas atividades e auscultá-la-ão sempre que o julguem
necessário, ou tal procedimento derive de imperativo legal.
7. Os dirigentes associativos, no período de duração do seu mandato, gozam dos seguintes direitos:
a) Justificação de faltas às aulas quando motivadas pela comparência em reuniões dos órgãos a que pertençam, no caso de
estas coincidirem com o horário letivo e não seja possível marcá-las noutro horário;
b) Justificação de faltas às aulas quando motivadas pela comparência em atos de manifesto interesse associativo.
c) Justificação de faltas nos termos do disposto nas alíneas a) e b) não podendo exceder um terço do limite máximo de
faltas estabelecido por lei.
d) A justificação das faltas depende da apresentação ao órgão de gestão de documento comprovativo da comparência às
atividades previstas nas alíneas a) e b).
e) dispor de instalações próprias, cedidas pelo Diretor, e apoio material, técnico e financeiro a conceder de acordo com a
legislação em vigor. Competirá aos seus membros a responsabilidade de zelar pelo seu património e instalações cedidas
(art.16º da Lei nº 23/2006).
8. É dever da Associação de Estudantes manter uma adequada organização contabilística, sendo os elementos dos seus órgãos
diretivos solidariamente responsáveis pela administração dos bens e património da Associação.
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9. Os órgãos diretivos da Associação obrigatoriamente publicarão o relatório de contas antes do final do seu mandato.

Secção III
Pessoal não docente
Artigo 103º
Direitos
Para além dos direitos e deveres específicos constantes no estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas
e daqueles que, por inerência, constam dos regulamentos dos órgãos de gestão e coordenação em que o pessoal não docente
tem assento, salientam-se os seguintes:
1. Ser respeitado na sua pessoa e funções.
2. Ser informado da definição exata das competências que lhe são atribuídas.
3. Ter acesso a meios de formação que permitam responder às exigências das suas funções.
4. Encontrar na Escola condições adequadas à realização da sua atividade profissional.
5. Manifestar a sua opinião sobre assuntos que lhe digam diretamente respeito.
6. Eleger e ser eleito.

Artigo 104º
Deveres
1. Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na Comunidade Educativa, incentivando o respeito pelas regras de
convivência e promovendo um bom ambiente educativo.
2. Colaborar com os professores, pais e encarregados de educação dos alunos no sentido de prevenir e resolver problemas de
aprendizagem e comportamento.
3. Participar na formação cívica dos alunos.
4. Participar todas as ocorrências de caráter disciplinar com que seja confrontado, desenvolvendo todos os preceitos
processuais definidos no regime disciplinar constante no Regulamento Interno e na legislação em vigor.
5. Estabelecer com os colegas de trabalho a partilha de conhecimentos que permita transmitir informação e saberes de forma
a poderem ser substituídos cabalmente nas suas funções aquando da sua ausência e maximizar a polivalência de funções.

Artigo 105º
Avaliação do Pessoal não Docente
1. A avaliação do pessoal não docente realiza-se de acordo com os normativos legais em vigor.
2. Para lá do tipificado na lei, a avaliação do pessoal não docente, mesmo quando solicitada uma apreciação pessoal para os
mais diversos fins ao órgão competente, terá sempre em conta o seu desempenho profissional, dedicação, sentido da
responsabilidade e relações humanas no trabalho.
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Secção IV
Pais e Encarregados de Educação
Artigo 106º
Pais e Encarregados de Educação
1. Aos pais e encarregados de educação é reconhecido o direito de participação na vida do Agrupamento (art.47º, DecretoLei nº 75/2008, republicado).
2. Os pais e encarregados de educação têm o direito e o dever de intervir junto da Direção do Agrupamento, mas também
diretamente, ou através de outras estruturas, atuar junto do Governo e das Autarquias para a resolução dos problemas que
afetam os filhos ou educandos.
3. Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma especial responsabilidade,
inerente ao seu poder-dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem
ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos.
4. A responsabilidade dos pais e encarregados de educação é a que se encontra determinada no artº 43º do Estatuto do Aluno
e Ética Escolar.

Artigo 107º
Direitos
Os pais e encarregados de educação têm os direitos consignados pelo estatuto da própria Associação, os que lhe são
outorgados pela legislação em vigor e neste Regulamento, tais como:
1. Participar na vida da Escola e nas atividades da Associação de Pais e Encarregados de Educação. O direito de participação
dos pais e encarregados de educação na vida da Escola processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema
Educativo e no Decreto-Lei nº 372/90, de 27 de novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
nº 80/99, de 16 de março, e pela Lei nº 29/2006, de 4 de julho (art.48º, Decreto-Lei nº 75/2008, republicado);
2. Informar-se, ser informado e informar a comunidade educativa sobre todos os aspetos relevantes no processo educativo
do seu educando.
3. Ser tratado com correção e respeito por todos os elementos da comunidade educativa.
4. Confiar que o Agrupamento utilize cabalmente todos os seus recursos humanos e materiais, na promoção do
desenvolvimento integral do seu educando.
5. Comparecer na Escola por sua iniciativa ou quando para tal for solicitado.
6. Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu educando.
7. Ser convocado para reuniões com o Diretor de Turma e ter conhecimento da hora semanal de atendimento.
8. Participar, através dos seus representantes, nos Conselhos de Turma Intercalares e Disciplinares.
9. Os representantes dos pais e encarregados de educação nos Conselhos de Turma são eleitos em reunião dos pais e
encarregados de educação com o Diretor de Turma, no início do ano letivo.
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Artigo 108º
Deveres
É dever do pai e encarregado de educação:
1. Informar-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando.
2. Tratar com respeito e correção todos os elementos da comunidade educativa, docentes, não docentes, pais e alunos, bem
como outras entidades, seja dentro ou fora do estabelecimento de ensino.
3. Comparecer na Escola pelo menos quando para tal for solicitado.
4. Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu educando.
5. Articular a educação na família com o trabalho escolar.
6. Cooperar com todos os membros da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de cidadania,
nomeadamente através da promoção de regras de convivência na escola.
7. Agir no sentido de que o seu educando cumpra o disposto neste Regulamento.
8. Responsabilizar-se pelo dever de assiduidade e pontualidade do seu educando e justificar as faltas nos termos legais.
9. Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que participam na vida da Escola.
10.Corresponsabilizar-se pelos danos causados pelo seu educando.
11. Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de gestão e pelas estruturas de orientação educativa, bem como pela
Associação de Pais e Encarregados de Educação.
12. Os representantes dos pais e encarregados de educação nos Conselhos de Turma, após a eleição devem:
a) Recolher os contactos (e-mail e telemóvel) de todos os pais e encarregados de educação que os disponibilizem;
b) Informar, atempadamente, os seus pares da realização das reuniões do Conselho de Turma no sentido de auscultar a
sua opinião e sugestões;
c) Participar nos Conselhos de Turma como porta-voz do grupo que representa.

Artigo 109º
Associação de Pais e Encarregados de Educação
1. A Associação de Pais e Encarregados de Educação é a organização representativa dos Pais e Encarregados de Educação dos
alunos.
2. A Associação de Pais e Encarregados de Educação rege-se por estatutos próprios de acordo com as disposições em vigor.
3. São direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação:
a) Integrar o Conselho Geral;
b) Obter do Agrupamento, se necessário, condições para reuniões e eleições;
c) Obter dos órgãos de gestão, informação adequada quanto ao funcionamento do Agrupamento.
4. São deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação:
a) Eleger, em assembleia geral de pais e encarregados de educação, os seus representantes no Conselho Geral;
b) Manifestar aos órgãos de gestão, através da sua Direção, as suas preocupações quanto a ocorrências ou situações
consideradas anormais e colaborar na sua resolução;
c) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento.

72

Regulamento Interno

Secção V
Representantes da Autarquia e Comunidade local
Artigo 110º
Participação da autarquia e da comunidade local
1. O Município e a comunidade local, através dos seus representantes, fazem parte do Conselho Geral, órgão de direção
estratégica do Agrupamento (Decreto-Lei nº 75/2008, republicado).
2. Os representantes do município, em número de três, são designados pela Câmara Municipal.
3. Os representantes da comunidade local, em número de três, são cooptados pelos demais membros do Conselho Geral.
4. Constituem direitos dos representantes da autarquia e da comunidade local:
a) Exercer as competências que por lei e pelo Regimento do Conselho Geral lhe estejam atribuídas;
b) Apresentar propostas de caráter educativo ou de interesse para a comunidade;
c) Solicitar informações sobre o funcionamento, serviços ou atividades da Escola, desde de que não sejam violadas normas
de confidencialidade.
5. Constituem deveres dos representantes da autarquia e da comunidade local:
a) Manter-se informado sobre o Regulamento Interno, o Projeto Educativo do Agrupamento, o Plano Anual de Atividades,
a legislação vigente sobre o Sistema Educativo e todos os assuntos a tratar no Conselho Geral;
b) Para o efeito do disposto na alínea a), o Agrupamento remeterá aos diferentes representantes cópias de todos os
documentos julgados necessários;
c) Fazer-se representar efetivamente nas sessões de trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral.

Secção VI
Parcerias
Artigo 111º
Estabelecimento de parcerias com organizações e serviços locais
Para além dos protocolos já estabelecidos com instituições educativas, sociais, culturais e desportivas, o Agrupamento de
Escolas D. Sancho I favorece todas as iniciativas que levem ao aparecimento de novas parcerias, partenariados e protocolos,
formais e informais, com instituições ligadas ao mundo do trabalho, da educação e da formação profissional, tais como:
a) Empresas e Associações Empresariais;
b) Centros de Emprego;
c) Centros de Formação Profissional;
d) Estabelecimentos de ensino nacionais ou estrangeiros;
e) Instituições de Saúde;
f) Outros.
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CAPÍTULO VII
ATIVIDADES ESCOLARES
Secção I
Visitas de Estudo
Artigo 112º
Princípios
1. As visitas de estudo devem reger-se pelos seguintes princípios:
a) Predomínio da componente cientifico-pedagógica na elaboração do projeto orientado, fundamentalmente, para
proporcionar aos alunos experiências práticas que complementem matérias lecionadas;
b) Inserção do projeto no Plano Anual de Atividades e em conformidade com os princípios e valores inscritos no Projeto
Educativo.
2. Poderão ser extraordinariamente admitidas visitas não previstas no plano de atividades aprovado no início do ano letivo
nas seguintes situações:
a) A pertinência dessa visita o justificar e ter sido comprovadamente impossível prever a sua necessidade ou a sua
possibilidade no momento da definição do Plano Anual de Atividades;
b) Surgir por proposta ou convite de entidades externas à escola e se tratar de uma visita de interesse relevante para a
formação integral dos alunos.
3. Nas visitas de estudo devem participar todos os alunos a quem são destinadas, salvaguardando situações excecionais
devidamente justificadas.
4. O responsável pela organização da visita de estudo pode propor à Direção a exclusão de um aluno de uma visita de estudo
se entender que os seus comportamentos habituais do indiciam algum risco para o normal decurso da atividade.
5. Para os alunos que não participarem na visita de estudo devem ser garantidas atividades de substituição.

Artigo 113º
Organização das visitas de estudo
1. A organização de visitas de estudo rege-se por regulamento próprio, elaborado de acordo com a lei e do Projeto Educativo
do Agrupamento e após aprovação nos órgãos convenientes.
2. Após aprovação das visitas de estudo no Conselho Pedagógico e integração no Plano Anual de Atividades, na sua versão
geral, o plano de pormenor deve ser elaborado de acordo com o regulamento citado no ponto anterior e presente ao
mesmo Conselho para aprovação com a antecedência pelo menos de um mês.
3. A preparação, realização e avaliação das visitas de estudo cabe aos respetivos promotores e organizadores, ou aos
departamentos curriculares;
4. Para o 2º, 3º ciclos e secundário, as visitas de estudo devem decorrer, preferencialmente, durante os 1º e 2º períodos
letivos. Só em situações excecionais e devidamente fundamentadas poderá ser autorizada a sua realização no 3º período.
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Artigo 114º
Visitas de estudo ao estrangeiro
1. As visitas de estudo/intercâmbios realizadas no estrangeiro estão dependentes de autorização da DGEstE, conforme o
estipulado no Despacho nº 6147/2019 de 4 de julho.
2. Nos termos da legislação em vigor, a realização de visitas de estudo ao estrangeiro obriga à contratação prévia de um
seguro de viagem e de estadia para cada um dos participantes.
3. A declaração de autorização de saída dos alunos para o estrangeiro deverá, obrigatoriamente, ser subscrita pelos pais e
encarregados de educação. No caso de alunos menores as assinaturas dos progenitores têm de ser autenticadas pelos
serviços de registo e notariado, à exceção de outra indicação em contrário do Ministério Público e/ou Tribunal competente,
no caso de situações de divórcio, separações de facto, entre outras.

Secção II
Desporto Escolar
Artigo 115º
Objetivos do Desporto Escolar
1. O Desporto Escolar do Agrupamento dirige-se a toda a comunidade escolar e tem como objetivo fundamental a aquisição
de um estilo de vida ativa e saudável, possibilitando um desenvolvimento motor, pessoal e social.
2. O cargo de Coordenador do Desporto Escolar será exercido por um professor de Educação Física designado pelo Diretor.
3. O mandato do Coordenador do Desporto Escolar tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor.
4. O Coordenador do Desporto Escolar pode ser exonerado a todo o tempo a seu pedido por razões atendíveis ou por
despacho fundamentado do Diretor.
5. O Coordenador do Desporto Escolar terá uma redução de duas horas na sua componente não letiva ou aquela que venha a
ser determinada pela legislação aplicável.

Artigo 116º
Funcionamento do Desporto Escolar
1. O Desporto Escolar é presidido pelo Diretor que pode delegar funções no professor Coordenador.
2. O Desporto Escolar organiza-se por núcleos/equipas ou por modalidades.
3. O Desporto Escolar desenvolve-se em dois níveis de participação: atividades internas e externas.
4. As atividades internas, obrigatórias para o Agrupamento, são da responsabilidade organizativa do Clube de Desporto Escolar
em articulação com a Área Disciplinar de Educação Física, e desenvolvem-se através de um quadro de atividades regulares
integradas no Plano Anual de Atividades.
5. A nível externo, a planificação, coordenação e organização das atividades é da responsabilidade dos serviços competentes
do Ministério da Educação e Ciência.
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Artigo 117º
Competências do Coordenador do Desporto Escolar
Compete ao coordenador do Desporto Escolar:
1. Assegurar a articulação entre o Projeto Educativo do Agrupamento e o projeto de Desporto Escolar;
2. Cooperar com os órgãos de gestão, atuando segundo as suas orientações e segundo a legislação aplicável.
3. Incentivar o desenvolvimento de um quadro de atividades recreativas e formativas que estimule os alunos a aderirem de
forma voluntária e de acordo com as orientações da Área Disciplinar (Educação Física) e dos órgãos de direção, gestão e
orientação pedagógica da escola.
4. Fomentar a participação dos alunos na gestão do Desporto Escolar, intervindo no desenvolvimento, organização e avaliação
das respetivas atividades.
5. Coordenar e operacionalizar o Corta-Mato e o Mega Sprinter internos, torneios interturmas, interescolas e atividades do
Desporto Escolar em articulação com os professores de Educação Física e professores responsáveis pelas atividades do
Clube de Desporto Escolar, bem como coordenar a organização de cursos de juízes, árbitros e cronometristas ou outra
formação prevista no Plano de Atividade Interna.
6. Realizar reuniões periódicas com os professores responsáveis pelas atividades do projeto do Desporto Escolar (internas e
externas), pelo menos uma vez em cada período escolar.
7. Elaborar, cumprir e fazer cumprir o Projeto do Desporto Escolar (PDE), bem como apresentar aos órgãos de gestão os
relatórios previstos no Programa Nacional.
8. Organizar e manter atualizado, obrigatoriamente, o dossiê do Clube do Desporto Escolar.
9. Coordenar a organização dos campeonatos, encontros ou exibições/convívios que se realizem na escola.
10. Propor ao Diretor, a substituição de qualquer professor responsável pelos grupos/equipa, em caso de impedimento por
motivo de força maior.

Artigo 118º
Competências do professor responsável pelo núcleo/equipa e/ou atividade interna
1. Compete ao professor responsável por cada núcleo/equipa:
a) Colaborar com o Coordenador do Desporto Escolar na planificação e dinamização das atividades (internas e externas)
da escola, em especial na modalidade ou projeto de que é responsável;
b) Desenvolver todas as atividades referentes ao grupo/equipa;
c) Acompanhar e enquadrar os alunos pelos quais é responsável nas atividades de competição externa em que a escola
participe;
d) Manter atualizada a ficha de resumo da atividade mensal, bem como a ficha de presença dos alunos nos treinos;
e) Elaborar o plano anual do grupo/equipa que integra a candidatura da escola ou o Agrupamento de Escolas;
f) Elaborar os relatórios das atividades pelas quais é responsável, bem como o relatório no final do ano letivo, referente
ao grupo equipa;
g) Zelar pela observância e cumprimento das regras do espírito desportivo e das normas de disciplina, nas atividades em
que a escola participe.
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2. Compete ao professor com atividade interna:
a) Contribuir para a definição do projeto da Escola e para a elaboração da respetiva candidatura ao PDE;
b) Colaborar com o Coordenador do Desporto Escolar na conceção, planeamento, organização e operacionalização da
atividade interna da escola;
c) Operacionalizar todas as atividades referentes à atividade interna;
d) Manter atualizada a ficha de resumo da atividade mensal;
e) Elaborar os relatórios de atividade da sua responsabilidade;
f) Zelar pela observância e cumprimento das regras do espírito desportivo e das normas de disciplina, nas atividades em
que a escola participe;
g) Promover ações de combate ao sedentarismo e obesidade através da dinamização da prática da atividade física na
comunidade escolar;
h) Garantir, conjuntamente com os restantes professores de Educação Física, a aplicação da bateria de testes Fitnessgram.

Secção III
Saúde Escolar
Artigo 119º
Educação para a Saúde
Com o projeto da “Educação para a Saúde” pretende-se assegurar o acompanhamento, monitorização e desenvolvimento das
atividades relativas à saúde em meio escolar, na vertente da Educação para a Saúde de acordo com a legislação aplicável.
1. Constituem áreas de intervenção prioritárias a alimentação saudável e atividade física, a prevenção do consumo de
substâncias psicoativas, a educação sexual e as infeções sexualmente transmissíveis, a saúde mental e a violência em meio
escolar.
2. A Educação para a Saúde constitui um projeto dirigido a toda a comunidade educativa.
a) No pré-escolar as temáticas da Educação para a Saúde devem ser tratadas pelas Educadoras no decorrer das atividades
realizadas na componente letiva e sempre que seja pertinente a sua abordagem;
b) No 1º ciclo do Ensino Básico as temáticas de Educação para a Saúde devem ser implementadas, preferencialmente e se
possível nas áreas curriculares não disciplinares respeitando, no entanto, a transversalidade inerente a todas as áreas
disciplinares e disciplinas e consequente colaboração interdisciplinar,
c) No 2º, 3º, secundário regular e profissional, os temas da Educação para a Saúde devem ser abordados nas áreas
curriculares disciplinares, respeitando a transversalidade do projeto.
3. O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIA), criado no âmbito da Educação para a Saúde e Educação Sexual funciona
de acordo com o previsto na lei 60/2009 e deverá ter afixado o horário de atendimento.
4. O Coordenador de Educação para a Saúde e Educação Sexual é designado pelo Diretor, tendo em conta a sua formação
complementar na área, bem como a experiência no desenvolvimento de projetos e/ou atividades no âmbito da Educação
para a Saúde.
5. O mandato do coordenador terá a duração de 4 anos, podendo ser substituído a todo o tempo por conveniência de serviço
e cessa com o mandato do Diretor.
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6. O Coordenador é coadjuvado nas suas funções por um subcoordenador por cada um dos ciclos de ensino, designado pelo
Diretor sob proposta do Coordenador.
7. Ao Coordenador compete constituir uma equipa de trabalho que submeterá à aprovação do Diretor e do Conselho
Pedagógico e será responsável pelo acompanhamento e dinamização das atividades do projeto.
8. A aplicação do projeto ocorre em articulação/parceria com a unidade de Saúde local, e poderão ser estabelecidas,
pontualmente, parcerias com outras entidades para o desenvolvimento de projetos específicos.
9. A Equipa de Educação para a Saúde deverá elaborar e aprovar o seu Regimento nas duas primeiras reuniões.

CAPÍTULO VIII
INSTALAÇÕES/SERVIÇOS DE APOIO
Secção I
Espaços/Recursos de Apoio Educativo
Artigo 120º
Espaços/Instalações Específicas
1. Além da sala de aula, outros espaços constituem recursos de apoio pedagógico, considerando-se instalações específicas os
locais afetos à lecionação de disciplinas ou ao desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular que exigem
recursos educativos específicos:
a) A Biblioteca Escolar;
b) Os Laboratórios;
c) As Oficinas;
d) As Salas de informática e de Línguas;
e) As Instalações e Equipamentos de Educação Física e Desporto;
f) Sala de Estudo, cujo regulamento próprio integra, como anexo, o presente regulamento (Anexo VI).
2. O uso das instalações e material, em todos os estabelecimentos do Agrupamento, deve obedecer a critérios da sua
utilização adequada e racional, da finalidade dos mesmos e da legitimidade de quem a ele procede.
3. As instalações específicas podem ter um Diretor de Instalações, nomeado por um período de quatro anos pelo Diretor,
ouvidos os respetivos Departamentos.
4. Os Diretores de Instalações são professores afetos às disciplinas ou atividades de enriquecimento curricular que exigem
espaços específicos.
5. Aos Diretores de Instalações deve ser atribuído um crédito horário na componente não letiva, mediante as possibilidades
da escola, no quadro da sua autonomia.
6. Aos Diretores de Instalações são delegadas as seguintes competências:
a) Elaborar o Regimento Interno das instalações que lhe foram atribuídas;
b) Inventariar e organizar o material de apoio pedagógico e zelar pela sua conservação; informando o Coordenador de
Área Disciplinar e o Diretor sempre que haja extravios, danos ou desgaste dos materiais;
c) Propor a aquisição, manutenção e reparação de materiais e equipamentos, de acordo com as necessidades e depois de
ouvidos os restantes membros afetos às instalações;
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d) Elaborar um relatório da atividade desenvolvida, no final do ano letivo.
7. Todo o material e equipamento devem merecer de todos, os diretamente responsáveis e dos utentes em geral, um especial
cuidado na sua utilização, arrumo e conservação; quem intencionalmente danificar algum material ou equipamento escolar,
deve repor a situação anterior, custeando novo material.
8. Todos deverão zelar pela boa conservação e limpeza dos espaços, instalações e equipamentos;
9. O acesso às instalações e serviços das escolas e Jardins de infância, de utilização ou função exclusiva de determinadas
pessoas, nomeadamente as salas onde estejam instalados equipamentos especiais, serão restritos a essas pessoas, salvo
situações especiais.

Artigo 121º
Aluguer das instalações
1. A cedência de instalações está prevista em Regulamento próprio que consta como anexo ao presente Regulamento Interno
(Anexo IV). Encontra-se disponível na página eletrónica do Agrupamento: www.aesancho.pt

Secção II
Serviços (Administração Escolar e ASE)
Artigo 122º
Funcionamento
1. Compete a quem superintende ou tutela o órgão, serviço ou espaço educativo a elaboração de uma proposta de regimento,
que deverá ser aprovado pelo Diretor.
2. O horário de funcionamento dos serviços é definido anualmente pela Direção, de acordo com as necessidades do
Agrupamento e dos recursos existentes, e afixado em local visível.

Artigo 123º
Serviços de Administração Escolar
1. Os Serviços Administrativos são chefiados pelo Chefe de Serviços de Administração Escolar/Coordenador Técnico nos
termos da legislação em vigor, que depende hierarquicamente do Diretor.
2. Os Serviços Administrativos na Sede do Agrupamento estão abertos de segunda a sexta-feira, em regime diurno e noturno,
sendo o seu horário definido no início de cada ano letivo em regimento próprio com a aprovação do Diretor.
3. Os serviços da Secretaria/Tesouraria exercem as suas competências em várias áreas funcionais:
a) Alunos - matrículas, organização de turmas, organização do processo individual, exames, pedidos de transferência e
certidões;
b) Pessoal - processos individuais, concursos, provimento, contratos e posses, assiduidade, aposentação, disciplina,
certidões e declarações;
c) Contabilidade e tesouraria - Projetos de orçamento e encerramento de contas, cobranças de receitas, despesas com
pessoal, despesas de funcionamento, escrituração de receitas e despesas, conta de gerência;
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d) Expediente geral e arquivo - correspondência, Diário da República, economato, fornecimento de material, classificação,
registo e arquivo e expediente.

Artigo 124º
Serviços de Ação Social Escolar
1. A Ação Social Escolar (ASE) inclui os serviços da Papelaria, Cantina e Bar e ainda a compensação educativa dos alunos
economicamente mais carenciados e Seguro Escolar.
2. São responsáveis pela ASE os funcionários destacados para assegurar aqueles serviços, o Chefe de Serviços de
Administração Escolar/Coordenador Técnico e o Conselho Administrativo.
3. São utentes dos serviços da ASE, por direito próprio, os alunos, pais e encarregados de educação, professores e funcionários
do Agrupamento.
4. A ASE dispõe de um serviço de subsídios destinado aos alunos com carências económicas. Os interessados devem, no início
de cada ano letivo, formular a sua candidatura.
5. Todos os alunos estão abrangidos por um Seguro Escolar que cobre acidentes na Escola ou no trajeto casa - Escola e viceversa, que é complementar do Serviço Nacional de Saúde, ou de outro qualquer organismo a que o aluno pertença, e ainda
em atividades em que a Escola participe, quer organizadas sob a sua responsabilidade ou de outras entidades,
nomeadamente, aulas no exterior, visitas de estudo, atividades do Desporto Escolar, entre outras.
6. Em caso de acidente, os alunos devem contactar os serviços de ASE com a maior urgência.
7. Não são abrangidos pelo Seguro Escolar, entre outros, acidentes que resultem de:
a) Violência exercida por outrem sobre um aluno;
b) Tumultos ou desordem;
c) Atos de temeridade, imprudência ou insensatez;
d) Falta grave ou ato praticado em desobediência a ordens, instruções ou prevenções escritas ou orais.
8. Os alunos devem preencher nos serviços do ASE, com a maior brevidade possível, o inquérito de acidente sem o qual
perdem o direito a qualquer suporte das despesas efetuadas.
9. Embora os transportes escolares não sejam da responsabilidade da Escola, os serviços do ASE colaboram com a Câmara
Municipal na organização dos planos anuais de transportes e na distribuição das senhas de passe aos alunos.
10. Os apoios da Ação Social Escolar incluem, ainda, o fornecimento de livros e material escolar, bem como auxílios económicos
diretos aos alunos mais carenciados:
a) A Escola disponibiliza aos alunos do Ensino Básico que se encontram abrangidos pelos auxílios económicos, os manuais
escolares adotados no ano frequentado pelo aluno, em modalidade de empréstimo, em conformidade com o Despacho
Normativo 13224/2003 (2ª série), de 7 de julho;
b) O manual concedido a título de empréstimo deve ser mantido em bom estado, devidamente identificado a lápis, e,
quando solicitada a resolução de fichas de trabalho, as mesmas devem também ser preenchidas a lápis;
c) O aluno deve devolver os manuais escolares emprestados, no final de cada ano letivo, em adequado estado de
conservação. O desrespeito deste dever fará com que, no ano seguinte, não lhe sejam emprestados manuais;
d) Compete à Escola, em articulação com as estruturas regionais do Ministério da Educação, assegurar o cumprimento de
medidas no âmbito socioeducativo, de acordo com a lei.
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Subsecção I
Outras estruturas e Serviços
Artigo 125º
Normas gerais
1. Todos os serviços de apoio devem publicitar, em local bem visível, os respetivos horários e regras gerais de funcionamento,
bem como, sendo caso disso, os preços a cobrar por serviços ou produtos, previamente definidos e aprovados pelo Diretor.
2. É proibido o livre acesso às instalações por pessoas estranhas ao serviço.
3. As despesas de reparação de danos causados em materiais ou equipamentos dos serviços por negligência ou
propositadamente serão imputadas ao infrator.

Artigo 126º
Papelaria
1. A Papelaria é um espaço físico destinado à venda de materiais necessários às atividades escolares.
2. O horário de funcionamento é determinado no início do ano letivo, pelo Diretor, de acordo com as necessidades da escola.
3. As aquisições são feitas através do cartão eletrónico.
4. O atendimento é feito por ordem de chegada.
5. É obrigatório o fecho de caixa diário.

Artigo 127º
Reprografia
1. A reprografia destina-se a satisfazer as necessidades da comunidade escolar no âmbito da reprodução de documentos,
garantindo o cumprimento da lei.
2. O horário de funcionamento é determinado no início do ano letivo pelo Diretor, de acordo com as necessidades da escola
e afixado em local visível.
3. Os serviços prestados são pagos no ato da entrega, segundo preçário afixado em local visível.
4. Os serviços pagos com verbas do Agrupamento, como testes escritos ou fichas de avaliação formativa, documentação para
os dossiês de Conselho de Grupo, de Departamento Curricular, de Núcleo de Estágio, de Direção de Turma e outros
necessários ao funcionamento dos serviços, carecem de requisição. Sem prejuízo das disposições legais em vigor, o Diretor
poderá regular o acesso a estes serviços gratuitos estabelecendo limites quando se justifique.
5. Outros serviços prestados pagos pelo Agrupamento que não os anteriores, para além de carecerem de requisição, carecem
também de autorização prévia do Diretor ou em quem ele delegar.
6. Os trabalhos a realizar devem ser entregues aos funcionários com a antecedência mínima de quarenta e oito horas. Caso
esta norma não seja cumprida, os utentes deste serviço não terão a garantia de verem satisfeitas as suas pretensões.
7. Os funcionários devem zelar pelo bom funcionamento das máquinas e não permitir a entrada na Reprografia a elementos
estranhos à mesma.
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Artigo 128º
Bufete/ Bar
1. O Bar está aberto aos professores, pessoal não docente e alunos, bem como visitas ou pessoas em serviço ou formação na
Escola;
2. O horário de funcionamento é determinado no início do ano letivo, pelo Diretor, de acordo com as necessidades da escola.
3. O serviço do Bar é feito ao balcão mediante comprovativo da aquisição dos produtos a adquirir.
4. É dever de todos os utentes o cumprimento das regras de higiene, limpeza, civismo e respeito na utilização do Bar.
5. Compete aos funcionários de serviço:
a) Atender os utentes pela ordem de chegada;
b) Manter o espaço interior em excelentes condições de higiene e limpeza;
c) Requisitar atempadamente os produtos necessários ao bom funcionamento do serviço;
d) Comunicar de imediato ao responsável qualquer avaria detetada nas máquinas colocadas ao seu serviço;
e) Comunicar de imediato qualquer indício revelador de produto deteriorado ou confecionado em condições de higiene
duvidosa.
6. A supervisão da qualidade do serviço prestado no Bar é da responsabilidade dos serviços da ASE.

Artigo 129º
Cantina
1. A utilização dos serviços de Cantina está condicionada à apresentação de comprovativo de aquisição das refeições que deve
ser feito com o cartão eletrónico, no dia anterior até às 16:30h ou no próprio dia, até às 10:30h sujeito ao pagamento

de uma taxa de acordo com a lei em vigor.
2. O horário de funcionamento é determinado pelo Diretor.
3. A entrada é feita por ordem de chegada.
4. A ementa semanal será afixada nos locais de divulgação para o efeito definidos até ao último dia da semana anterior.
5. Poderão ser confecionadas refeições de dieta a pedido do interessado, que fará prova das suas condições de saúde em
conformidade com a legislação em vigor.
6. É dever de todos os utentes o cumprimento das regras de higiene, limpeza, civismo e respeito na utilização do refeitório.
7. A supervisão da qualidade do serviço prestado no refeitório é da responsabilidade do SASE.
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Secção III
Disposições Finais
Artigo 130º
Segurança
1. O Agrupamento deverá cumprir com as normas de segurança de acordo com a legislação em vigor aplicável.
2. Todas as Escolas do Agrupamento devem possuir um Plano de Segurança cuja elaboração será da competência do Diretor
ou em quem ele delegar, e estar em conformidade com os normativos legais em vigor.
3. O Diretor poderá solicitar a colaboração e pedir parecer aos Organismos Oficiais com competência nesta matéria.
4. O Plano de Segurança deverá prever exercícios e simulações que permitam preparar a comunidade educativa para as
situações de emergência.
5. Todos os estabelecimentos do Agrupamento, em conformidade com a legislação em vigor, devem definir o seu Plano de
Evacuação;
6. O Plano de Evacuação referido no ponto anterior deve ser do conhecimento de toda a Comunidade Educativa.

Artigo 131º
Avaliação interna da Escola
1. A avaliação interna do Agrupamento será feita por um Coordenador nomeado pelo Conselho Geral sob proposta do Diretor.
2. O Coordenador beneficia de uma redução da componente não letiva a definir pelo Diretor.
3. O Coordenador designará uma comissão cujos membros deverão ser representativos da comunidade educativa.
4. Ao Coordenador deverá ser garantida a autonomia e concedidos os meios necessários ao desenvolvimento do seu trabalho
de avaliação interna.
5. O relatório de avaliação interna deverá conter, entre outros, o grau de concretização dos objetivos fixados no projeto
educativo, a avaliação das atividades realizadas pela escola, a prestação do serviço educativo e os resultados escolares.
6. No início de cada ano letivo, o Diretor apresentará ao Conselho Geral o relatório de avaliação para apreciação e que
reportará à atividade do ano letivo anterior.
7. Para garantir cientificidade, rigor e eficácia na avaliação interna, o Diretor pode celebrar protocolos de cooperação com
instituições especializadas nesta área.

Artigo 132º
Situações Omissas
1. Todas as situações omissas neste Regulamento e que surjam no decorrer do período da sua vigência, serão resolvidas pelo
órgão competente e sem prejuízo da legislação em vigor.
2. A resolução será passada a normativo escrito e dada a conhecer pelas formas mais adequadas.
3. Na reunião do Conselho Geral, que se realize a seguir à alteração mencionada no ponto anterior, a mesma será apresentada
para aprovação, passando a integrar o RI.
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4. Em matéria de procedimento, aplica-se subsidiariamente o disposto no Código do Procedimento Administrativo, bem como
nos diplomas legais que serviram de base a este Regulamento Interno.

Artigo 133º
Revisão do Regulamento Interno
O Regulamento Interno do Agrupamento, aprovado nos termos da alínea d) do nº 1 do artº 13º, do Decreto-Lei nº 75/2008 na
redação dada pelo Decreto-Lei 137/2012, pode ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua aprovação e,
extraordinariamente, a todo tempo por deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos membros em
efetividade de funções.

Artigo 134º
Divulgação
1. Sendo o Regulamento Interno um documento central da vida do Agrupamento, é obrigatória a sua divulgação aos membros
da comunidade escolar no início de cada ano letivo.
2. Estará ainda disponível para consulta nos seguintes locais:
a) Página do Agrupamento e plataforma Moodle;
b) Serviços Administrativos;
c) Biblioteca /Centro de Recursos Educativos;
d) Sala de Professores;
e) Sala do Pessoal não Docente.

Artigo 135º
Aprovação
O presente Regulamento Interno é aprovado, na generalidade e na especialidade, na reunião do Conselho Geral.

Artigo 136º
Entrada em vigor
O presente documento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo Conselho Geral com exceção das alterações
à estrutura orgânica que entrarão em vigor no início do próximo ano letivo.
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ANEXOS
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ANEXO I
REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS
PARTE I
CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS
Disposições Gerais
Artigo 1º
1. O presente regulamento define as normas e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dos cursos
profissionais de nível secundário de dupla certificação, escolar e profissional, nos termos e condições previstos na legislação
em vigor, em funcionamento no Agrupamento de Escolas D. Sancho I.
2. Define ainda, a avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o perfil profissional associado à respetiva
qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), conferente do nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
e correspondente nível do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), bem como o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.
3. O regulamento dos cursos profissionais tem por objeto o desenvolvimento do disposto na legislação em vigor para esta
tipologia de cursos, nomeadamente, o decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho e a portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto.
4. Este regulamento tem ainda em conta a implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado com os princípios do
Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET) de modo a
promover a eficiência, o sucesso e a atratividade da formação profissional, a pedagogia de projeto, respeitando os
diferentes ritmos de aprendizagem e a adoção de medidas, cumprindo integralmente os requisitos legais designadamente
o RGPD.

Artigo 2º
Organização Curricular
1. O ensino profissional assenta numa estrutura curricular que compreende as componentes de formação sociocultural (FSC),
científica (FC) e tecnológica (FT), cujas disciplinas e componentes de formação obedecem a uma organização modular. De
acordo com esta organização, os conteúdos programáticos operacionalizam-se em módulos, na componente de formação
sociocultural e científica e em unidades de formação de curta duração (UFCD) ou módulos, na componente de formação
tecnológica.
2. Os planos curriculares dos cursos profissionais desenvolvem-se ao longo de 3 anos letivos e compreendem as componentes
de formação previstas no ponto 1, a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e a Prova de Aptidão Profissional (PAP).
3. Os referenciais de formação, as cargas horárias, assim como os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da
Educação encontram-se disponíveis no sitio da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, em
http://www.anqep.gov.pt.
4. A matriz curricular integra a componente de Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e Comunicação.
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Artigo 3º
Matriz Curricular
Os cursos profissionais assumem a seguinte Matriz Curricular:

Componentes

Total de Horas

Disciplinas

(a)

Português

320

Língua Estrangeira I, II ou III (b)

Cidadania e

Área de Integração
Sociocultural

Desenvolvimento (d)

220

Tecnologias da Informação e Comunicação

100

Educação Física

140
TOTAL (Sociocultural)

2 A 3 DISCIPLINAS

1000
500

Científica

TOTAL (Científica)
3 a 4 disciplinas organizadas em

500
1100

UFCD/Módulos
Tecnológica

220

Formação em Contexto de Trabalho - FCT
TOTAL (Tecnológica)

Educação Moral e Religiosa (c)

600

3200
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a) Carga horária global a distribuir pelos três anos de formação a gerir pela escola de acordo com o estabelecido na Portaria 235-A/2018, de 23 de
agosto e demais regulamentações disponíveis.
b) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico.
c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
d) Área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, onde se cruzam contributos das diferentes componentes de formação.

Artigo 4º
Matrículas e Condições de Acesso
1. As matrículas dos cursos profissionais regem-se pelos normativos legais em vigor, referentes a cada ano letivo.
2. O processo de matrícula, no primeiro ano, deve ser acompanhado pelo Diretor de Curso e pelos Serviços de Psicologia e
Orientação, devendo estes esclarecer os candidatos sobre: o regime de funcionamento dos cursos, o plano curricular, o
regime de assiduidade, o regime de avaliação e outros aspetos pedagógicos considerados pertinentes.
3. Têm acesso aos cursos profissionais os jovens que tenham concluído o 3º ciclo do ensino básico ou equivalente (9º ano de
escolaridade) - Despacho nº 18224/2008 - artigo 5º do anexo.

4. Os critérios de seleção para as turmas do 1º ano têm em conta a seguinte distribuição:
a) 80%, para primeiras candidaturas aos cursos profissionais;
b) alunos dos cursos profissionais que frequentaram a escola no ano letivo anterior (10%, para mudança de curso e 10%,
para alunos repetentes).
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5. A seriação para novos candidatos é feita segundo os seguintes critérios:
a) alunos com necessidades educativas especiais, nos termos da lei;
b) alunos que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no primeiro ano do ciclo de formação do curso pretendido,
ordenados através da soma das classificações de todas as disciplinas que entram para o cálculo da média final do 9º ano
de escolaridade ou equivalente;
6. Em situação de empate, aplicam-se os seguintes critérios de prioridade:
a) candidatos com irmãos já matriculados na escola;
b) candidatos mais novos;
c) candidatos cuja residência ou atividade profissional dos pais ou encarregado de educação se situe na área geográfica do
estabelecimento de ensino.

Artigo 5º
Renovação de matrícula
1. A renovação da matrícula nos 2º e 3º anos é automática.
2. Os alunos que optem por repetir a matrícula no mesmo ano de formação que frequentaram no ano letivo anterior, poderão
fazê-lo segundo os seguintes critérios de distribuição:
a) alunos com mais módulos concluídos;
b) alunos mais novos.
3. Na situação prevista no ponto anterior, os alunos não terão direito a subsídios durante esse ano, excetuando-se os subsídios
provenientes do SASE.
4. Os alunos que no final do 3º ano tenham módulos não concluídos poderão renovar a matrícula na respetiva disciplina nos
anos escolares da respetiva frequência, sem direito a subsídios, exceto os provenientes do SASE.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
Artigo 6º
Coordenação dos Cursos Profissionais
1. A Coordenação dos Cursos Profissionais visa a articulação entre as aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes
de formação, o apoio permanente ao funcionamento e avaliação dos cursos existentes nesse ano letivo e a proposta,
planificação e promoção de novos cursos e atividades, iniciativas e projetos educativos ligados à formação profissional.
2. A Coordenação compete ao assessor técnico-pedagógico para os Cursos Profissionais, que é designado pela Diretora.
3. O Coordenador dos Cursos Profissionais tem como funções:
a) fornecer informação sobre os cursos;
b) coordenar o funcionamento dos cursos;
c) assegurar a articulação entre os diferentes Diretores de Curso;
d) marcar reuniões de Coordenação;
e) elaborar os contratos de formação.
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Artigo 7º
Diretor de Curso
O diretor de curso, designado pela Diretora, preferencialmente de entre os docentes profissionalizados que lecionam os
módulos/UFCD da componente de formação tecnológica, é o responsável pela articulação das aprendizagens nas diferentes
componentes de formação, disciplinas e módulos/UFCD, competindo-lhe:
a) organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da componente de formação tecnológica;
b) participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções;
c) intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP, nos termos previstos na legislação em vigor;
d) assegurar a articulação entre a escola e as entidades e acolhimento da FCT, identificando-as, selecionando-as,
preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos contratos de formação, procedendo à
distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação
com o orientador da FCT e o tutor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos na FCT;
e) assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;
f) coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso;
g) manter atualizado o dossiê de curso;
h) colaborar com o Gabinete do Emprego e Empreendedorismo na execução do seu plano de ação.

Artigo 8º
Diretor de Turma
Para além das competências designadas no Regulamento Interno, o Diretor de Turma de um curso profissional deverá:
a) promover a adequação do currículo e das ações estratégicas de ensino às características específicas da turma ou grupo
de alunos, tomando decisões relativas à consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais
e demais documentos curriculares;
b) desenvolver um trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, sustentado em práticas de planeamento conjunto
de estratégias de ensino e de aprendizagem, incluindo os procedimentos, técnicas e instrumentos e de avaliação;
c) acompanhar de forma personalizada todos os formandos da turma, ajudando-os a gerir o seu percurso de formação;
d) manter atualizados os dados relativos às faltas dos formandos, horas a recuperar e atrasos modulares.

Artigo 9º
Competências do Professor / Formador
a) conhecer o modelo curricular, os objetivos dos cursos profissionais e os programas publicados pela Agência Nacional para a
Qualificação;
b) colaborar na elaboração da planificação anual e planificações específicas de cada módulo/UFCD;

c) esclarecer os formandos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em cada módulo/UFCD, assim como os critérios de
avaliação;
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d) elaborar todos os documentos a fornecer aos formandos (textos de apoio, testes, fichas de trabalho, etc.), utilizando para
isso os documentos normalizados;
e) requisitar o material necessário para a sua disciplina ao Diretor de Curso;
f) cumprir integralmente os elencos modulares: número de horas/tempos destinados à lecionação dos respetivos módulos no
correspondente ano de formação;
g) comunicar antecipadamente à Direção a intenção de faltar às aulas, sempre que isso for previsível, preenchendo um
documento próprio para esse efeito; essas aulas devem ser repostas com a maior brevidade possível;
h) preencher os termos referentes a cada módulo realizado pelos formandos;
i) elaborar planos de reposição de horas e planos de recuperação das aprendizagens para os formandos com falta de
assiduidade;
j) elaborar matrizes, critérios e instrumentos de avaliação para os formandos que requerem avaliação aos módulos em atraso
nas épocas especiais de exame;
k) preencher o mapa mensal das horas lecionadas.

Artigo 10º
Direitos do Aluno
1. Para além dos direitos enunciados no Regulamento Interno da escola, o aluno deverá:
a) participar na formação em harmonia com os programas, metodologias e processos de trabalho definidos;
b) beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática e seguro contra acidentes pessoais durante o
tempo da FCT, nos termos constantes da respetiva apólice;
c) usufruir de material de suporte pedagógico à aprendizagem;
d) beneficiar de material para desenvolvimento de trabalhos específicos do curso;
e) fruir de todos os direitos decorrentes da assinatura do Contrato de Formação;
f) receber um diploma que ateste a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído, respetiva
classificação final
g) receber um certificado de qualificação profissional de nível 4 que indique a média final do curso e discrimine as disciplinas
do plano de estudos e respetivas classificações, a designação do projeto e a classificação obtida na respetiva PAP, bem
como a duração, o local de realização e a classificação da FCT.

Artigo 11º
Deveres do aluno
1. Constituem deveres do aluno, para além dos enunciados no Regulamento Interno:
a) deixar na escola todo o produto resultante do trabalho/material fornecido por esta.
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CAPÍTULO III
REGIME DE ASSIDUIDADE E RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Artigo 12º
Assiduidade
1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos da conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos
cumulativamente os seguintes requisitos:
a) a assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90 % da carga horária de cada disciplina nas componentes de formação
sociocultural e científica e do conjunto das UFCD da componente de formação tecnológica;
b) a assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95 % da carga horária prevista.
2. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas, será considerado o segmento letivo de 45 minutos.
3. Quando for atingido metade do limite de faltas permitido numa disciplina, independentemente da natureza das mesmas
(justificadas ou injustificadas), os pais ou o encarregado de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados
à escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma, com o objetivo de os alertar para as consequências do excesso
de faltas e de se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o
necessário aproveitamento escolar.
4. Quando for ultrapassado o limite de 5% de faltas justificadas ou faltas injustificadas, essas faltas devem ter reflexo nos apoios
concedidos aos formandos - o cálculo dos montantes a atribuir deve ter por base cortes que reflitam os dias
correspondentes às faltas.

Artigo 13º
Medidas de recuperação por excesso de faltas
1. Sempre que um aluno ultrapasse o limite de 10% de faltas justificadas e/ou injustificadas, previstas para a carga horária de
cada disciplina, será desencadeado um Plano de Recuperação, tendo em vista o cumprimento dos objetivos de
aprendizagem e a reposição das horas de formação.
2. As atividades de recuperação das aprendizagens são decididas pelos professores das disciplinas em que foram ultrapassadas
as faltas tendo em conta o seguinte:
a) se se tratar apenas de faltas devidamente justificadas, o aluno deverá realizar uma atividade ou trabalho prático que
poderá ser executado fora da escola. Em certas disciplinas, a atividade de recuperação poderá ser uma prova oral em
sala de aula;
b) se se tratar apenas de faltas injustificadas, o aluno deverá realizar um plano de trabalho na Escola, correspondente ao
número de faltas que excedeu na disciplina. Este plano de Recuperação só pode ocorrer uma única vez em cada ano
escolar, por disciplina;
c) no caso de uma situação com os dois tipos de faltas, justificadas e injustificadas, serão aplicadas as regras descritas acima
para cada uma das situações.

Artigo 14º
Tramitação das Atividades de Recuperação de Aprendizagens
1. Para dar cumprimento à elaboração da Atividade de Recuperação de Aprendizagens, o Diretor de Turma comunicará, pelo
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meio mais expedito, ao aluno e ao Encarregado de Educação e informará o professor da(s) disciplina(s) que acionará o
referido plano com a maior brevidade possível.
2. O cumprimento, por parte do aluno, da Atividade de Recuperação de Aprendizagens realiza-se em período suplementar ao
seu horário letivo e não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se encontra inserido.
3. Uma vez concluídas as Atividades de Recuperação de Aprendizagens, estas serão objeto de avaliação qualitativa, em
documento próprio, por parte do professor da disciplina que a dará a conhecer ao aluno e ao diretor de turma.
4. Quando a atividade implicar a produção de um documento escrito, este deverá ser arquivado no Processo Individual do
Aluno (PIA).
5. Após a conclusão de todo o processo, o Diretor de Turma considera como recuperadas, no sistema informático, as faltas
objeto do plano de reposição.

Artigo 15º
Faltas / Reposição de Aulas
1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada módulo/UFCD, torna-se necessária a reposição
das aulas não lecionadas pelos professores até cinco dias úteis após a falta.
2. As horas letivas previstas e não lecionadas são recuperadas através de:
a) permuta entre formadores;
b) prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas;
c) diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e/ou Páscoa.
d) prolongamento das atividades letivas, no final do ano letivo, até à conclusão do número de aulas previsto para esse ano,
no respetivo cronograma.
3. A compensação das horas em falta deve ser planeada em articulação com o Diretor do Curso e carece da autorização da
diretora.

CAPÍTULO IV
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Artigo 16º
Atividades Letivas
1. O número de horas letivas anuais dos cursos profissionais é o estabelecido nos respetivos planos curriculares.
2. Dada a organização dos horários escolares, as horas letivas têm de ser convertidas em tempos letivos, cada um com duração
de 45 minutos.
3. O planeamento geral do curso contempla o número de horas de cada disciplina e dos módulos/UFCD e os tempos letivos
equivalentes a essas horas.

Artigo 17º
Atividades de enriquecimento curricular
1. As atividades de enriquecimento curricular têm importância acrescida, sendo um complemento à aprendizagem na aula e
funcionam como forma de mobilização dos formandos e oportunidade de aproximação ao mundo do trabalho. São disso
exemplo:
a) Exposições ou mostras de trabalhos;
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b) Trabalhos de projeto como estratégia integradora das aprendizagens, contribuindo para o desenvolvimento e a
consolidação de competências;
c) Participação em concursos e em mostras locais/nacionais/internacionais;
d) Visitas de estudo.
2. A proposta destas atividades deve ser feita em formulário próprio, com o conhecimento prévio do Diretor de Curso, para
aprovação em Conselho Pedagógico e deve fazer parte integrante do Plano de Atividades
3. Antes da realização da atividade, o professor que a dinamiza deve:
a) estabelecer os contactos necessários;
b) contactar outros formadores da turma cujos programas letivos sejam suscetíveis de usufruir da participação dos
formandos na atividade, numa lógica de natureza transdisciplinar e interdisciplinar;
c) assegurar-se de que estão cumpridos todos os requisitos determinados pela Diretora para este tipo de atividades.
4. No dia da realização da atividade, todos os outros professores que acompanham os alunos estão presentes durante a
realização de toda a atividade;
5. No final da atividade, os professores organizadores procederão à sua avaliação através de link próprio disponibilizado para
o efeito e à elaboração de um relatório, em modelo próprio, que será entregue nos serviços administrativos, no prazo
máximo de 8 dias úteis.
6. No caso da falta às aulas, em outra(s) turma(s) dos cursos profissionais não envolvidas na Atividade de Enriquecimento
Curricular, deverá o formador proceder à sua reposição.

Artigo 18º
Visitas de Estudo
1. As visitas de estudo são atividades curriculares intencionais e pedagogicamente planeadas pelos docentes destinadas à
aquisição, desenvolvimento ou consolidação de aprendizagens, realizadas fora do espaço escolar, tendo em vista alcançar
as áreas de competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, quando
aplicável, no perfil profissional associado à respetiva qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações.
2. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos previstos para os turnos da
manhã e da tarde, até ao máximo de 9 tempos diários (de 45 minutos).
3. Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores e professores acompanhantes, de acordo com o
previamente estabelecido, aquando da preparação da atividade.
4. As visitas de estudo fazem parte do plano de formação, sendo obrigatória a presença do aluno.

5. No caso de o aluno não poder comparecer à visita, por razões bem fundamentadas e com o conhecimento do Encarregado
de Educação, deverá ser encaminhado para a Biblioteca ou um outro espaço a designar, com a indicação de uma atividade
para realizar, a definir pelo professor organizador, durante o período correspondente às aulas desse dia.
6. Se o aluno não comparecer à escola, ou não realizar as atividades propostas, ser-lhe-á marcada falta de presença nas
disciplinas envolvidas na visita.
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CAPÍTULO V
AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Artigo 19º
Avaliação - Objetivos e finalidades
1. A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os documentos curriculares e,
quando aplicável, as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com especial enfoque nas
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como nos conhecimentos,
aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva qualificação.
2. A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, estando ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor ou
formador, ao aluno, aos pais ou encarregados de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o
desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria, permitindo,
assim, a revisão do processo de ensino e de aprendizagem.

Artigo 20º
Avaliação Formativa
1. A avaliação formativa, sendo a principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e de aprendizagem
fundamentando o seu desenvolvimento, devendo privilegiar:
a) a regulação do ensino e das aprendizagens, no sentido de permitir a adoção e o ajustamento de medidas e estratégias
pedagógicas;
b) o caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que ocorrem;
c) a diversidade das formas de recolha de informação de modo adequado às finalidades que lhes presidem, à diversidade
das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.

Artigo 21º
Avaliação Sumativa
1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo
globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT
2. A avaliação sumativa é formalizada pelo conselho de turma de avaliação, nos termos da lei em vigor, competindo-lhe apreciar
as propostas de classificação apresentadas por cada professor/formador e deliberar sobre a classificação final a atribuir nas
diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, já concluídos pelo aluno.
3. A avaliação sumativa tem as seguintes finalidades:
a) apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu aproveitamento ao longo do ano;
b) atribuição de classificação final nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, já concluídos pelo aluno.
4. O conselho de turma para efeitos de avaliação dos alunos é constituído pelos professores e formadores da turma e reúne,
pelo menos, três vezes em cada ano letivo, devendo estas reuniões coincidir, sempre que possível, com o calendário das
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interrupções letivas.
5. A avaliação sumativa expressa-se na escala de O a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a notação formal de cada
módulo/UFCD, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores.
6. A pauta é assinada pelo Diretor de Curso e pelo Diretor de Turma e ratificada pelo Órgão de Gestão.

Artigo 22º
Critérios de Avaliação
1. No início do ano letivo, o conselho pedagógico, define sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação
tendo em conta, designadamente:
a) as aprendizagens essenciais com enfoque nas áreas de competências inscritas no perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória;
b) as Aprendizagens Essenciais, quando aplicável;
c) as especificidades dos perfis profissionais e referenciais de formação dos cursos para cada componente de formação,
FCT e PAP, integrando descritores de desempenho;
d) a participação dos formandos em projetos de ligação da escola ao meio envolvente;
e) os demais documentos curriculares respeitantes a cada curso profissional, visando, quando aplicável, a consolidação,
aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.
2. Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola para cada curso profissional, sendo operacionalizados
pelo conselho de turma.

Artigo 23º
Momentos de Avaliação / Recuperação Modular
1. Sempre que o aluno não conseguir obter aproveitamento após o término de lecionação de um módulo, continua em
avaliação, tendo direito a mais uma possibilidade de recuperação.
2. A recuperação de módulos em atraso pode ser feita através de várias modalidades, nomeadamente instrumentos e
atividades diversas como a realização de fichas de avaliação, trabalhos práticos, portefólios, exposição oral ou provas de
recuperação.
3. O professor da disciplina em causa deverá orientar o formando nas aulas indicadas para a recuperação, clarificando os
conteúdos de aprendizagem em que o aluno apresentou dificuldades e propondo estratégias que conduzam à sua
superação na próxima avaliação.
4. Durante estes momentos de avaliação, o professor deverá aplicar os critérios de avaliação definidos em grupo, e do
conhecimento dos alunos.
5. Esgotadas estas possibilidades, e se a falta de aproveitamento persistir, o aluno deverá realizar o(s) módulo(s) em atraso nas
épocas especiais de exame, definidas pela Direção.

Artigo 24º
Avaliação Extraordinária
1. Os alunos que apresentam módulos em atraso têm a possibilidade de requerer a avaliação dos mesmos através de uma
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prova de avaliação extraordinária a realizar:
a) em fevereiro, para os alunos do 2º e 3º anos de formação;
b) no final do ano letivo, para todos os alunos, se o calendário escolar o permitir;
c) no início do ano letivo seguinte, para os alunos dos três anos de formação.
2. Tratando-se de alunos que já concluíram os três anos do ciclo de formação, poderão requerer exames de avaliação
globalizante, que incidam sobre conteúdos respeitantes a dois ou mais módulos.
3. A inscrição para as provas de avaliação deve ser feita mediante o preenchimento de um documento próprio com a indicação
do(s) módulo(s) pretendido(s) em cada disciplina.
4. Cada aluno não poderá inscrever-se em mais de três provas de avaliação, independentemente de respeitarem a uma ou
mais disciplina, salvo situações excecionais devidamente apreciadas pela Direção.
5. No ato da inscrição, os alunos depositam 5 euros por cada exame requerido, importância que lhes será devolvida no caso
de obterem classificação igual ou superior a 10 valores. A verba não devolvida reverte a favor dos Cofres do Estado.
6. As provas de avaliação podem revestir as formas seguintes:
a) prova escrita;
b) prova prática;
c) prova escrita com componente prática.
7. Compete aos departamentos curriculares aprovar as matrizes das provas, das quais deverão constar os objetivos, os
conteúdos, a estrutura, a duração e as cotações, bem como definir os critérios de correção.
8. A calendarização das provas de avaliação bem como as respetivas matrizes devem ser afixadas em lugar público da escola
até 10 dias antes da realização das mesmas.
9. Para a elaboração e correção dos exames é constituída uma equipa de dois professores por disciplina.
10. As classificações das provas de avaliação são registadas em pauta própria e no livro de termos.
11. Os instrumentos de avaliação utilizados ficam arquivados na escola.

Artigo 25º
Regime de Precedências
Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é permitido que o aluno
frequente módulos mais avançados sem a capitalização de módulos anteriores.

Artigo 26º
Regime de Permeabilidade e Equivalência de Disciplinas
1. Nos termos do Despacho Normativo nº 36/2007, com as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo 29/2008, os
alunos têm a possibilidade de requerer a reorientação do seu percurso formativo, através da mudança de cursos,
recorrendo ao regime de equivalência entre disciplinas.
2. O pedido de equivalência(s) é feito em impresso próprio e entregue nos serviços administrativos, no prazo de quinze dias
após o início da frequência das aulas por parte do aluno, acompanhado de declaração da escola/instituição acreditada que
o aluno frequentou.
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3. Uma vez deferido o pedido de equivalência, a classificação deve ser lançada no sistema informático com a data do seu
deferimento e, na altura própria, o diretor de curso assina o respetivo termo.
4. Os serviços administrativos informam o diretor de turma, o diretor de curso e o professor da disciplina, pelo meio mais
expedito, do resultado do pedido de equivalência.
5. O encarregado de educação, ou o aluno maior de idade, que solicitou o pedido de equivalência, deverá dirigir-se aos serviços
administrativos para tomar conhecimento da tomada de decisão, até um mês após a entrada do pedido.
6. O aluno que pediu as equivalências não pode, posteriormente, requerer a anulação do pedido, nem a avaliação para
melhoria de classificação.

Artigo 27º
Melhoria de Classificação
Aos alunos que pretendam fazer melhoria de classificações em módulos já concluídos, devem inscrever-se para nova
frequência e submeterem-se à avaliação prevista no artigo anterior. Esta possibilidade só é válida para frequência antes da
conclusão do curso.

Artigo 28º
Condições de Progressão
A progressão é objeto de deliberação em conselho de turma de avaliação de acordo com as seguintes situações:
a) alunos com módulos em atraso, em número superior a 25% do total dos módulos já lecionados, não podem avançar para o
ano de formação seguinte.
b) caso os formandos referidos no ponto anterior realizem exames para recuperação dos módulos, de acordo com a legislação,
no início do ano letivo seguinte e tenham aprovação nos mesmos e, se o número de módulos em atraso passar a ser igual
ou inferior a 25% do total dos módulos da carga horária já frequentada, a matrícula dos alunos será oficializada para a
frequência do ano de formação seguinte.

Artigo 29º
Condições de aprovação
As condições de aprovação são as definidas nos artigos 34 e 35 da portaria nº 235-A/2018 de 23 de agosto.

Artigo 30º
Conclusão e Certificação
1. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:
CFC = 0,22xFSC + 0,22xFC + 0,22xFT + 0,11xFCT + 0,23xPAP
Onde:
 CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades;
 FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos na
componente de formação sociocultural, arredondada às décimas;
 FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos na
componente de formação científica, arredondada às décimas;
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 FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano de estudos na
componente de formação tecnológica, arredondada às unidades;
 FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;
 PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.
2. A conclusão com aproveitamento obtém-se pela aprovação em todas as componentes de formação, disciplinas e UFCD, bem
como na PAP, sendo registada no SIGO, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, na sua
redação atual.
3. A conclusão de um curso profissional é certificada pelo órgão de administração e gestão da escola através da emissão, em
regra, em formato eletrónico de:
a) um diploma que ateste a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído, respetiva classificação
final e o nível 4 de qualificação do QNQ e correspondente nível do QEQ;
b) um certificado de qualificações, que indique o nível 4
4. A certificação para conclusão do curso não necessita, em caso algum, da realização de Exames Nacionais.
5. Os alunos que pretendam prosseguir estudos para o Ensino Superior deverão cumprir os requisitos que forem estabelecidos
na legislação em vigor, à data da candidatura.

PARTE II
PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)
Artigo 31º
Âmbito e Definições
A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, material ou
intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de
realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais adquiridos
ao longo do percurso formativo do aluno, em todas as componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional associado à respetiva
qualificação.

Artigo 32º
Calendarização da PAP
1. A calendarização da PAP é definida no início do ano letivo, pelo Diretor de Curso em colaboração com a Diretora. Deste
cronograma devem constam todas as ações a desenvolver, as atividades e os intervenientes.
2. A elaboração do referido cronograma é da responsabilidade do Diretor de Curso.

Artigo 33º
Conceção e concretização do projeto PAP
1. O projeto da PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os
contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um professor.
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2. Tendo em conta a natureza do projeto, pode o mesmo ser desenvolvido em grupo, desde que, em todas as suas fases e
momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros do grupo.
3. No final do segundo ano de formação, o aluno concebe o seu anteprojeto estruturado da seguinte forma:
a) identificação do aluno
b) tema do projeto
c) fundamentação do projeto
d) recursos necessários
4. O anteprojeto deve ser entregue ao Diretor de Curso, em data a combinar com este, mas nunca ultrapassando a avaliação
final do terceiro período.
5. No início do terceiro ano de formação, a Diretora designa os professores orientadores, depois de consultar o respetivo
Diretor de Curso, de entre os professores e formadores que lecionam as disciplinas da componente de formação
tecnológica.
6. O Diretor de Curso, em reunião com os vários professores orientadores da PAP, distribui os vários projetos em função das
temáticas e do perfil dos professores;
7. O anteprojeto é analisado pelos professores orientadores, que devem apresentar aos alunos propostas de melhorias ou
alterações.
8. Depois de revistos/reformulados os anteprojetos, os professores orientadores apresentarão o projeto final ao Diretor de
Curso.
9. A proposta de projeto final deverá conter:
a) Identificação do aluno e curso,
b) Tema (Descrição sumária do projeto)
c) Fundamentação
d) Objetivos
e) Recursos materiais e orçamento previsto para a concretização do projeto
f) Indicação de parcerias para a concretização do projeto,
g) Etapas para o desenvolvimento do projeto
h) Indicação do espaço/local onde decorre cada fase do projeto,
10. O Coordenador dos Cursos Profissionais fará chegar ao Conselho Pedagógico os projetos finais para aprovação.

Artigo 34º
Desenvolvimento do projeto
1. O aluno, uma vez aprovado o projeto, poderá iniciar o seu desenvolvimento, que decorrerá até 7 dias úteis antes da
apresentação e defesa final da PAP.
2. O desenvolvimento do projeto poderá decorrer dentro da carga horária curricular, desde que não comprometa o
cumprimento dos objetivos gerais do curso.
3. A Diretora compromete-se a apoiar, na medida do possível, seminários, colóquios, visitas de estudo e outras atividades na
elaboração do projeto.
4. A Diretora, à medida das possibilidades do Agrupamento, e apoiada em parecer do Professor Orientador, poderá facultar ao
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aluno um conjunto de recursos de apoio, convenientes ao desenvolvimento do projeto.
5. Para o desenvolvimento do projeto da PAP, serão estabelecidas nos horários dos alunos dois tempos letivos semanais.
6. Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização previstos nos
números anteriores poderão ser adaptados em conformidade.

Artigo 35º
Intervenientes e suas responsabilidades
1. Durante o processo de conceção, desenvolvimento e avaliação da PAP, intervêm os seguintes órgãos/elementos:
a) Aluno
b) Diretor de Curso
c) Diretor de Turma
d) Professor orientador do projeto
e) Conselho de Turma
f) Diretora
g) Conselho Pedagógico
h) Júri
2. São responsabilidades do aluno:
a) Escolher o tema/situação da PAP;
b) Elaborar o anteprojeto e o projeto;
c) Conceber e construir o seu projeto de forma empenhada e criativa, fazendo apelo aos conhecimentos adquiridos ao
longo do curso;
d) Participar nas reuniões de acompanhamento da PAP;
e) Elaborar relatórios parciais relativos a cada uma das fases do processo de elaboração do projeto;
f) Elaborar o relatório final;
g) Proceder à autoavaliação das diferentes fases do projeto;
h) Cumprir a calendarização pré-definida;
i) Apresentar e defender a sua Prova de Aptidão Profissional perante um júri.
3. São responsabilidades do Diretor de Curso:
a) Analisar as escolhas dos formandos, verificando a sua pertinência em relação ao perfil de formação do curso;
b) Propor os diversos professores orientadores da PAP em função das especificidades de cada projeto e do perfil dos
professores;
c) Coordenar o processo, mantendo reuniões regulares com os intervenientes;
d) Articular com a diretora os procedimentos necessários à realização da PAP, nomeadamente a sua calendarização e a
constituição dos júris de avaliação;
e) Propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos os professores
orientadores;
f) Entregar ao júri os documentos necessários à avaliação da PAP, até 5 dias úteis antas da data da apresentação e defesa;
g) Convocar o júri de avaliação.
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h) Participar no júri da avaliação da PAP.
4. São responsabilidades do Diretor de Turma
a) Informar-se junto dos professores orientadores do andamento geral dos projetos;
b) Atuar junto dos alunos no sentido de assumirem responsavelmente esta tarefa, nomeadamente planificando o seu
trabalho;
c) Colaborar com os professores orientadores e com o Diretor de Curso em todo o processo;
5. São responsabilidades do professor orientador da PAP
a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, assim como, na sua elaboração e desenvolvimento
b) Analisar os anteprojetos dos alunos e apresentar recomendações de otimização ou alterações;
c) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação e proceder às avaliações intermédia;
d) Orientar os alunos na elaboração do relatório final;
e) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri;
f) Orientar os alunos na preparação da apresentação a realizar na PAP;
g) Participar no júri da avaliação da PAP;
h) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta e termo.
6. São responsabilidades do Conselho de Turma
a) Conhecer os projetos e apoiar o seu desenvolvimento;
b) Os formadores de Português, Língua Estrangeira e Área de Integração devem acompanhar a redação dos relatórios dos
projetos e apoiar os formandos, na conceção e correção dos textos produzidos.
7. São responsabilidades da Diretora
a) A coordenação e o planeamento de todo o processo da PAP
b) Designar os professores orientadores da PAP;
c) Presidir ao júri de avaliação ou designar um seu representante
8. São responsabilidades do Conselho Pedagógico
a) Aprovar os critérios de avaliação da PAP;
b) Aprovar os projetos da PAP
c) Aprovar as datas de defesa e apresentação das PAP
9. São responsabilidades do Júri
a) Apreciar previamente o relatório da PAP;
b) Formular questões que ajudem a esclarecer a validade dos conteúdos da PAP;
c) Avaliar e atribuir uma classificação da PAP.
10. Constituem direitos dos alunos
a) Realizar a PAP nos termos previstos na lei e no presente regulamento;
b) Escolher os temas da PAP;
c) Ter acesso às condições logísticas e materiais necessárias à concretização do projeto;
d) Ver atribuída no horário da turma dois tempos letivos semanais para planificar e concretizar a PAP;
e) Beneficiar de orientação durante todo o processo de realização da PAP;
f) Ser avaliado de forma justa e imparcial, de acordo com os critérios de avaliação.
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11. Constituem direitos da escola.
a) Publicitar projetos de acordo com a sua relevância;
b) Utilizar os projetos da PAP para promoção e divulgação da escola;
c) Participar com os projetos em concursos e feiras.

Artigo 36º
Relatório Final
1. O relatório final integra, nomeadamente:
a) A fundamentação da escolha do projeto;
b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e obstáculos encontrados e as
formas encontradas para os superar;
d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e as avaliações intermédias do
professor ou professores orientadores.
2. Até 7 dias úteis antes da apresentação e defesa da PAP, o aluno tem que entregar nos Serviços Administrativos do
Agrupamento e ao Diretor de Curso o seu relatório final da PAP.

Artigo 37º
Condições de admissão à apresentação e defesa da PAP
1. O Diretor de Curso e o(s) professores(es) orientadores apreciarão o relatório/produto final e decidirão se o mesmo tem ou
não a qualidade exigida para ser apresentado e defendido perante o Júri.
2. Os relatórios/produtos considerados sem qualidade para serem defendidos publicamente serão devolvidos aos alunos para
serem sujeitos a reformulação, após o que serão de novo submetidos à apreciação prévia do Diretor de Curso e professor
orientador.
3. Em caso do não cumprimento da reformulação ou de novo parecer negativo, ficam impedidos de concluir o processo
referente à PAP nas datas previstas no cronograma, podendo apenas fazê-lo no ano letivo seguinte.

Artigo 38º
Apresentação e Defesa da PAP
1. A apresentação e defesa da PAP ocorre em dia, hora e local previamente definidos e afixados em local público na escola
depois de aprovados em conselho pedagógico.
2. Nos 5 dias anteriores à apresentação e defesa da PAP, os elementos do Júri de Avaliação apreciarão os projetos e respetivos
relatórios desenvolvidos pelos alunos.
3. A apresentação e defesa da PAP, que decorre nos meses de junho e julho, e no dia e hora oportunamente marcada para o
efeito, o aluno deve apresentar e defender, perante o Júri, o projeto por si realizado.
4. A apresentação e defesa do projeto não poderá exceder 60 minutos.
5. Na apresentação e defesa de um projeto desenvolvido em grupo deve sere visível e avaliável a contribuição individual de
cada um dos elementos do grupo.
102

Regulamento Interno

Artigo 39º
Júri de Avaliação da PAP
1. O Júri de avaliação da PAP é designado pela Diretora e tem a seguinte composição:
a) A diretora do agrupamento ou um seu representante, que preside, e que tem voto de qualidade em caso de empate;
b) O diretor de curso;
c) O diretor de turma;
d) O professor orientador do projeto;
e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao curso;
f) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso;
g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de atividade afins ao curso.
2. O júri de avaliação da PAP, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos, estando entre eles,
obrigatoriamente, o elemento a que se refere a alínea a) e dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g).

Artigo 40º
Avaliação da PAP
1. A aprovação da PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10.
2. Na avaliação do aluno, o júri aplicará os critérios de avaliação aprovados pelo conselho pedagógico que devem explicitar os
parâmetros de avaliação e as respetivas ponderações.
3. O aluno classificado com negativa na PAP apenas poderá apresentar novo projeto no ano letivo seguinte.
4. A pauta de avaliação da PAP será afixada em local próprio 48 h após a apresentação e defesa.
5. A classificação final da PAP, expressa numa escala de 0 a 20 valores, assim como a identificação do projeto da PAP constarão
no termo do aluno e no certificado.

Artigo 41º
Faltas e incumprimento
1. O aluno que não entregar o relatório e os documentos de suporte à apresentação do projeto nas datas fixadas não poderá
comparecer na apresentação e defesa da PAP.
2. O aluno que, por razão justificada, não compareça no momento da apresentação e defesa da PAP, deve, nos três dias úteis
seguintes, apresentar a respetiva justificação à diretora.
3. Em caso de aceitação da justificação, ser-lhe-á marcada nova data, da qual será informado com quarenta e oito horas de
antecedência.
4. O aluno que, por razão injustificada, não compareça no momento da apresentação e defesa da PAP fica impedido de
concluir o processo relativo à PAP, no ano letivo em causa.

Artigo 42º
Natureza e âmbito
1. Faz parte integrante do curso a conceção e realização pelo aluno de uma PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL, que é condição
necessária para a obtenção do diploma de qualificação profissional.
2. A PAP reveste a forma de um projeto pessoal, transdisciplinar e integrador de todos os saberes e capacidades desenvolvidos
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ao longo da formação.
3. O projeto a desenvolver deverá ser um elemento estruturante do futuro profissional do formando e centrar-se em temas
e problemas abordados de forma pessoal, perspetivados pelo aluno, por ele apresentado e defendido perante um Júri.
4. Em função do fim que visa, deve a temática do projeto incidir sobre a Componente Técnica do curso e ser,
preferencialmente, desenvolvido em estreita ligação com os contextos de trabalho.

Artigo 43º
Objetivos
1. A realização da PAP visa proporcionar a experiência de conceção e definição de um projeto de caráter pessoal que deve
nascer do interesse do aluno na resolução de um problema profissional, fator determinante para que a prova seja um
efetivo instrumento de interiorização de conhecimentos e de intervenção profissional.
2. A definição do projeto implica a apresentação das motivações pessoais, a análise de recursos, a recolha de informação, a
definição de estratégias e da sua exequibilidade. A PAP, enquanto projeto de caráter profissional, visa uma efetiva aplicação
prática; enquanto projeto de caráter pluridisciplinar, visa a mobilização e a aplicação das aprendizagens nas respetivas
áreas de formação.
3. A PAP operacionaliza competências essenciais para a resolução de problemas profissionais, nomeadamente:
 A reflexão sobre causas e/ou consequências das decisões profissionais;
 O espírito de iniciativa;
 O espírito de abertura a soluções criativas e alternativas;
 O desenvolvimento de capacidades de comunicação, programação e avaliação.

Artigo 44º
Intervenientes e suas competências
1. Durante o processo de conceção, elaboração e avaliação da PAP, intervêm os seguintes órgãos/elementos:
a) Direção;
b) Conselho Pedagógico;
c) Diretor de Curso;
d) Diretor de Turma;
e) Professor Orientador da PAP;
f) Júri de Avaliação Final.
2. Competências do Aluno:
a) Conceber, realizar, avaliar, apresentar e defender um projeto;
b) Participar nas reuniões de acompanhamento da PAP;
c) Cumprir a calendarização pré-definida;
d) Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas relações de trabalho;
e) Justificar as faltas perante o Professor Orientador.
3. Competências do Professor Orientador:
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a) Estabelecer um contacto próximo com o aluno numa atitude de avaliação contínua, eminentemente formativa;
b) Registar em relatório uma visão global do desempenho pessoal do aluno ao longo das sucessivas etapas de
desenvolvimento da PAP;
c) Analisar os anteprojetos dos alunos e apresentar recomendações de otimização ou alterações;
d) Dar conhecimento aos alunos do parecer resultante da análise dos anteprojetos.
4. Competências do Diretor de Curso:
a) Articular com a Direção os procedimentos necessários à realização da PAP, nomeadamente a calendarização das provas
e a constituição dos júris de avaliação;
b) Propor à Direção os professores orientadores da PAP de entre os formadores que lecionam as disciplinas de formação
técnica;
c) Comunicar à Direção qual o professor ou professores que acompanham cada um dos alunos na sua PAP;
d) Informar a Direção dos projetos que lhe foram entregues, para apreciação dos mesmos;
e) Desenvolver os esforços necessários para uma resposta cabal às solicitações que lhe são feitas na tentativa de
proporcionar o melhor êxito na realização dos projetos;
f) Reunir com o(s) professor(es) orientador(es) para validar os projetos;
g) Aceitar os projetos da PAP dos alunos, na sua versão definitiva;
h) Propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos os professores das
disciplinas da componente de formação técnica;
i) Receber o Documento Escrito da PAP e os meios de suporte;
j) Entregar ao Júri de Avaliação os documentos necessários à avaliação da PAP, até 5 dias úteis antes da data de realização
da mesma;
k) Convocar o Júri de Avaliação.
5. Competências do Conselho Pedagógico:
a) Aprovar os critérios de avaliação da PAP depois de ouvidos os Diretores de Curso.
6. Competências do Júri de Avaliação:
a) Avaliar o projeto do aluno;
b) Avaliar o relatório do projeto;
c) Avaliar a apresentação e defesa da PAP.

Artigo 45º
Júri de avaliação da PAP
1. O Júri de avaliação da PAP é constituído pelos seguintes elementos:
a) O Diretor do Agrupamento de Escolas ou um seu representante, que preside, e tem, nesse exercício, o voto de qualidade
em caso de empate nas votações;
b) O Assessor para os Cursos Profissionais ou o Coordenador de Departamento;
c) O Diretor de Curso;
d) O Diretor de Turma;
e) Um Professor Orientador do Projeto;
f) Um representante das associações empresariais ou das empresas afins ao curso;
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g) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso;
h) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de atividade afins ao curso.

2. O júri da PAP, 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).

Artigo 46º
Faseamento
A realização do projeto compreende três momentos essenciais:
a) Conceção do projeto;
b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado;
c) Apresentação e avaliação final.
1. Conceção
a) O Aluno terá que apresentar ao Orientador da PAP e Diretor de Curso o seu anteprojeto, de acordo com a calendarização
previamente aprovada.
b) O anteprojeto deve fazer menção explícita dos seguintes elementos:
 Tema / Assunto a desenvolver;
 Fundamentação da escolha realizada;
 Objetivos que se propõe atingir;
 Meios materiais e humanos a utilizar;
c) Sempre que possível, o projeto de PAP deverá incluir uma previsão de custos.
2. Desenvolvimento
a) Uma vez aprovado o anteprojeto, o aluno poderá iniciar o desenvolvimento do seu projeto, que decorrerá até 5 dias
úteis antes da apresentação e avaliação final da PAP;
b) O desenvolvimento do projeto poderá decorrer dentro da carga horária curricular, desde que não comprometa o
cumprimento dos objetivos gerais do curso;
c) A Direção compromete-se a apoiar, na medida do possível, seminários, colóquios, visitas de estudo e outras atividades
na elaboração do projeto;
d) A Direção, à medida das possibilidades do Agrupamento de Escolas, e apoiada em parecer do Professor Orientador,
poderá facultar ao aluno um conjunto de recursos de apoio, convenientes ao desenvolvimento do projeto.
3. Apresentação e Avaliação Final
a) Até 5 dias úteis antes da apresentação e avaliação final da PAP, o aluno tem que entregar na Secretaria do Agrupamento
de Escolas e ao Diretor de Curso o seu projeto definitivo de PAP, onde conste:
 O documento final e os diferentes meios de suporte necessários à concretização do projeto;
 O relatório de autoavaliação do desenvolvimento do projeto.
b) O(s) Professor(es) Orientador(es) deve(m) entregar ao Diretor de Curso o seu relatório escrito de avaliação do
desempenho do aluno, ao longo das sucessivas etapas de desenvolvimento do projeto, até 5 dias úteis antes da
apresentação e avaliação final da PAP;
c) Nos 5 dias anteriores à apresentação e avaliação final da PAP, os elementos do Júri de Avaliação apreciarão os projetos
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e respetivos relatórios desenvolvidos pelos alunos;
d) No período de defesa da PAP, que decorre nos meses de junho e julho, e no dia e hora oportunamente marcada para o
efeito, o aluno deve apresentar e defender, perante o Júri, o projeto por si realizado;
e) A apresentação e defesa individual do projeto não poderá exceder 45 minutos;
f) Na apresentação e defesa de um projeto desenvolvido em equipa deve ser visível e avaliável a contribuição individual
específica de cada um dos membros da equipa;
g) O Diretor de Curso levará, para a reunião de avaliação do projeto, o relatório do professor orientador e a ficha de
observação do aluno;
h) O Júri de Avaliação, após a apresentação e defesa do projeto pelo aluno, na posse do relatório do projeto, do relatório
do professor orientador e da ficha de observação do aluno, avaliará e classificará o projeto com incidência nos seguintes
parâmetros:
 Conceção do projeto - 5%
 Execução do projeto - 50%
 Autoavaliação e elaboração do relatório final - 5%
 Apresentação e defesa do projeto - 40%
i) A avaliação será atribuída segundo uma escala de 0 a 20 valores;
j) Consideram-se aprovados na PAP todos os alunos que obtenham uma classificação igual ou superior a 10 valores.

Artigo 47º
Sanções
O não cumprimento deste regulamento por parte dos alunos levará à anulação dos projetos.

Artigo 48º
Outras disposições
1. Se o aluno não comparecer no dia da apresentação da PAP e apresentar, no período de 3 dias úteis, justificação da sua
ausência legal, haverá lugar à marcação de nova PAP.
2. Casos omissos neste regulamento são resolvidos pela Direção de acordo com legislação em vigor.
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PARTE III
FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
Artigo 49º
Âmbito e modalidades
1. A FCT integra um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil profissional associado à respetiva qualificação
do curso frequentado pelo aluno, desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da escola.
2. A FCT realiza-se nas entidades de acolhimento, com a duração de 600 horas e desenvolve-se em dois períodos distintos:
a) No final do 2º ano do ciclo de formação com a duração de 180 horas;
b) No final do 3º ano do ciclo de formação com a duração de 420 horas;

Artigo 50º
Organização e desenvolvimento
1. A FCT formaliza-se mediante a celebração de um protocolo entre o agrupamento e as entidades de acolhimento, as quais
devem desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional associado à respetiva
qualificação.
2. A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho individual.
3. O plano de trabalho individual é elaborado com a participação das partes envolvidas (diretor de curso, professor orientador,
tutor/entidade de acolhimento e aluno) e assinado pelo órgão competente da escola, pela entidade de acolhimento, pelo
aluno e ainda pelos pais ou encarregados de educação, caso o aluno seja menor de idade.
4. O plano de trabalho individual, depois de assinado, é considerado como parte integrante do contrato de formação.
5. O plano de trabalho individual identifica:
a) os objetivos e as competências técnicas, relacionais e organizacionais a desenvolver ao longo da FCT;
b) a programação, período de duração, horário e local de realização das atividades;
c) as formas de monitorização e acompanhamento do aluno e os respetivos responsáveis pela sua operacionalização;
d) os direitos e deveres das partes envolvidas;
4. A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não devendo ultrapassar, sempre que
possível, a duração semanal de trinta e cinco horas, nem a duração diária de sete horas.
5. Caso a duração máxima de referência prevista no número anterior seja excedida, o protocolo e o plano de trabalho
individual mencionam, expressamente, os fundamentos da duração estipulada, desde que aceite pelo aluno ou pelos pais
ou encarregados de educação, se aquele for menor de idade.

Artigo 51º
Condições de admissão à FCT
1. Os alunos com módulo em atraso em número superior a 25% do total dos módulos já lecionados não reúnem condições
para a realização da FCT.
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2. Em casos excecionais, a Diretora, depois de ouvidos o Diretor de Curso e os professores da componente técnica poderá
autorizar a realização da FCT aos alunos que se encontrem nas condições referidas no ponto anterior.

Artigo 52º
Responsabilidades dos intervenientes
1. Na FCT, são responsabilidades específicas da escola:
a) Assegurar a sua realização nos termos definidos na lei e no presente regulamento;
b) Assegurar a elaboração e celebração dos protocolos com as entidades de acolhimento;
c) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus pais ou encarregados de
educação, se aqueles forem menores;
d) Assegurar a elaboração do plano de trabalho individual de cada aluno, bem como a respetiva assinatura por parte de
todos os intervenientes;
e) Acompanhar a execução do plano de trabalho individual de cada aluno, bem como a avaliação do seu desempenho, em
colaboração com a entidade de acolhimento;
f) Assegurar que os alunos se encontram cobertos por seguro em todas as atividades da FCT;
g) Assegurar, em conjunto com as entidades de acolhimento e os alunos, as condições logísticas necessárias à realização
e ao acompanhamento da FCT;
2. Na FCT, são responsabilidades específicas do professor orientador:
a) Elaborar o plano de trabalho individual do aluno, em articulação com o diretor de curso, com os restantes professores
e formadores do curso e com o tutor designado pela entidade de acolhimento;
b) Acompanhar a execução do plano de trabalho individual, nomeadamente através de deslocações periódicas aos locais
de realização, pelo menos duas vezes por período de FCT;
c) Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do aluno;
d) Acompanhar o aluno na elaboração de relatórios da FCT;
e) Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT.
3. Na FCT, são responsabilidades específicas da entidade de acolhimento:
a) Designar o tutor;
b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de trabalho individual;
c) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho individual;
d) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT;
e) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz respeito à
integração socioprofissional do aluno na instituição;
f) Controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno;
g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento
da FCT.
4. Na FCT, são responsabilidades específicas do aluno:
a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho individual;
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT, sempre que convocado;
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c) Cumprir o seu plano de trabalho individual;
d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, equipamentos e instalações
da mesma;
e) Não utilizar para outros fins, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver acesso
durante a FCT;
f) Ser assíduo e pontual;
g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, diretor de curso, professor orientador e o tutor, de acordo com as normas
internas do agrupamento e da entidade de acolhimento;
h) Elaborar os relatórios referentes a cada período de FCT.

Artigo 53º
Distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento
1. A distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento obedece aos seguintes critérios:
a) Preferência/escolha manifestada pelo aluno formando;
b) Perfil do aluno - avaliação das competências e características pessoais de cada aluno em função dos diferentes
referenciais de emprego do curso;
c) Melhor aproveitamento na avaliação modular (média aritmética das classificações e módulos em atraso) formalizada
até ao momento da distribuição, nas disciplinas da componente da formação técnica;
d) Melhor aproveitamento na avaliação modular (média aritmética das classificações e módulos em atraso) formalizada
até ao momento da distribuição em todas as disciplinas das componentes de formação;
e) Proximidade geográfica entre a entidade de acolhimento e o local de residência do aluno;
2. Os orientadores de FCT deverão realizar uma reunião ordinária para efetuar a distribuição dos alunos pelas entidades de
acolhimento, tendo por base estes critérios e tendo em conta a especificidade do Curso, a modalidade de formação e as
características próprias do aluno e da entidade de acolhimento.

Artigo 54º
Critérios de designação dos orientadores da FCT
1. Compete à Diretora, depois de ouvir o Diretor de Curso, designar os orientadores da FCT.
2. Nesta sequência, constituem parâmetros de ponderação, os seguintes:
a) O professor que leciona disciplina(s) da componente de formação técnica;
b) O professor responsável pela (s) disciplina (s) da componente de formação técnica com forte ligação ao
desenvolvimento da FCT;
c) O professor responsável pela (s) disciplina (s) da componente de formação técnica desde o primeiro ano de formação;
d) Outro considerado relevante.

Artigo 55º
Assiduidade na FCT
1. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento de uma ficha própria do “Dossiê da FCT”, a qual deve ser assinada
pelo aluno e pelo tutor e entregue ao professor orientador.
2. A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.
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3. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, o período de FCT poderá ser
prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.
4. As faltas dadas pelo aluno devem ser justificadas perante o tutor e o professor orientador

Artigo 56º
Avaliação da FCT
1. A avaliação no processo da FCT assume caráter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva formativa, reunir
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de
trabalho individual.
2. A avaliação assume também um caráter sumativo, expresso numa escala de 0 a 20 valores, reproduzindo uma classificação
para cada uma das FCT, bem como para a classificação final da FCT.
3. O Coordenador dos Cursos Profissionais fará chegar ao Conselho Pedagógico, depois de aprovados em Conselho de
Diretores de Curso, os critérios de avaliação da FCT que serão sujeitos a aprovação e deverão explicitar os parâmetros de
avaliação e as respetivas ponderações.
4. A aprovação na FCT depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a dez valores.
5. A classificação final é calculada mediante a ponderação das classificações obtidas em cada período de FCT, na proporção
da respetiva duração em horas, segundo a seguinte formula:

CFFCT =

(CFCT1 × 180 + CFCT2 × 420)
600

Em que:
CFFCT - Classificação Final da FCT
CFCT1 - Classificação do período 1 da FCT
CFCT2 - Classificação do período 2 da FCT
6. No caso dos cursos em que a FCT integre UFCD a classificação final é calculada conforme previsto na Orientação Técnica nº
2/2016 de setembro da ANQEP.
7. A avaliação da FCT é da responsabilidade conjunta do tutor da entidade de acolhimento e do professor orientador, que
deve propor a classificação ao conselho de turma de avaliação.
8. A publicitação da classificação da FCT em pauta ocorre após o último conselho de turma de avaliação do ciclo de formação.
9. No caso de não aprovação do aluno, poderá ser celebrado novo protocolo entre o agrupamento e a entidade de
acolhimento, a fim de possibilitar a obtenção de aproveitamento na FCT.
10. O aluno deve apresentar um relatório por cada período de FCT e realizar uma autoavaliação das atividades desenvolvidas.

Artigo 57º
Disposições finais
1. Os dispositivos para aplicação dos critérios de avaliação e os casos omissos no presente regulamento serão supridos pelo
Conselho Pedagógico.
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ANEXO II
REGULAMENTO DOS CURSOS CIENTÍFICOS HUMANÍSTICOS NA MODALIDADE
DE ENSINO RECORRENTE
Artigo 1º
Objeto e âmbito
1. O presente regulamento estabelece as regras da organização e desenvolvimento dos cursos científico-humanísticos de nível
secundário de educação, na modalidade de ensino recorrente, em funcionamento no Agrupamento de Escolas D. Sancho I.
2. Para além das regras comuns a todos os percursos formativos, que constam do corpo principal do Regulamento Interno do
Agrupamento, os cursos do ensino recorrente têm especificidades descritas no seu regulamento próprio.

Artigo 2º
Destinatários
Este modelo de ensino integrado no sistema de educação e formação de adultos constitui uma via educativa e formativa para
os que procuram, nesta modalidade de ensino, uma resposta que lhes permita a conciliação da frequência de estudos com
obrigações pessoais ou profissionais, incluindo uma avaliação que permite articular a avaliação contínua, realizada em contexto
de turma, com a capitalização de módulos de aprendizagem e uma adequação dos programas à especificidade do ensino
secundário na modalidade de ensino recorrente, valorizando a aquisição de conteúdos e o desenvolvimento de capacidades
essenciais e estruturantes. O modelo prevê também a admissão de diferentes modalidades de frequência, de forma a
responder aos diferentes ritmos e condições de participação na aprendizagem.
Os cursos científico-humanísticos na modalidade de ensino recorrente dependem, em cada ano, da existência do número
mínimo de alunos exigidos por lei para o seu funcionamento, bem como da aprovação dos mesmos pela Direção Geral de
Educação (DGE).

Artigo 3º
Organização Curricular
1. Os cursos científico-humanísticos de nível secundário de educação, na modalidade de ensino recorrente conferem o 12º
ano e organizam-se numa estrutura modular que permite aos alunos uma melhor gestão do seu percurso escolar.
2. Os planos de estudo dos cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e de Línguas
e Humanidades do ensino recorrente, construídos sobre a matriz curricular constante no Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de
julho e na Portaria nº 242/2012 de 10 de agosto integram as componentes de formação geral e de formação específica,
bem como o número de módulos capitalizáveis por disciplina e respetiva carga horária semanal.
3. Os planos de estudo dos cursos organizam-se por disciplina, em regime modular, com um referencial de três anos e as
matrizes curriculares referidas no número anterior integram as componentes de formação geral e específica.
4. A componente de formação específica integra:
a) Uma disciplina trienal obrigatória;
b) Duas disciplinas bienais, a iniciar no 10º ano, a escolher de entre as disciplinas bienais da componente de formação;
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c) Uma disciplina anual no 12º ano, a escolher de um leque de opções do plano de estudos do respetivo curso.

Artigo 4º
Matrícula e renovação de matrícula
1. A matrícula em curso de ensino recorrente depende da verificação dos seguintes requisitos pelo aluno:
a) Ter completado a idade prevista para a conclusão da escolaridade obrigatória até 31 de agosto do ano em que é efetuada
a matrícula;
b) Possuir o 9º ano de escolaridade ou habilitação equivalente, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2. Os alunos não detentores do ciclo de estudos antecedente ou outra habilitação equivalente, considerados aptos em
avaliação diagnóstica globalizante, podem matricular-se em curso de nível secundário de educação na modalidade de
ensino recorrente.
3. É ainda admitida a matrícula de alunos em alguma das condições seguintes:
a) Os alunos que tenham completado 16 anos de idade à data prevista no nº 1 e que pretendam frequentar o sistema
modular nos termos previstos no nº 3 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto;
b) Os alunos titulares de cursos científicos-humanísticos do ensino recorrente previstos no Decreto-Lei nº 139/2012, de 5
de julho, podem matricular-se em novas disciplinas do mesmo curso ou em novo curso de nível secundário de educação
na modalidade de ensino recorrente;
c) Os alunos titulares de um curso de nível secundário ou de habilitação equivalente podem matricular-se em novo curso
de ensino recorrente de nível secundário de educação, desde que considerado não idêntico ao já concluído.
4. No ato da matrícula, o aluno deve optar pelo regime de frequência presencial ou pelo regime de frequência não presencial,
relativamente a cada uma das disciplinas em que se inscreve.
5. A matrícula efetua-se até ao dia 31 de dezembro.

Artigo 5º
Regimes de frequência
Os cursos na modalidade de ensino recorrente podem ser frequentados nos seguintes regimes:
a) Regime de frequência presencial, em que a avaliação é contínua, sendo os alunos integrados em turmas, com sujeição
ao dever de assiduidade;
b) Regime de frequência não presencial, em que os alunos realizam provas de avaliação em épocas próprias.

Artigo 6º
Alteração dos regimes de frequência
1. A alteração do regime de frequência é solicitada através de requerimento, dirigido ao Diretor, com fundamento em
circunstâncias relevantes, devidamente comprovadas, nomeadamente de natureza profissional.
2. Os alunos podem solicitar a transição para o regime de frequência não presencial, em cada disciplina, desde que não
tenham ultrapassado o limite de faltas injustificadas, previsto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
3. Em cada ano letivo, a transição do regime de frequência não presencial para o regime de frequência presencial só pode
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ocorrer até ao 5º dia após o início de cada um dos períodos escolares, dependendo da existência de vaga nas turmas.
4. Tendo sido autorizada a alteração do regime de frequência presencial para não presencial numa determinada disciplina, o
aluno que tenha abandonado fica impedido, no ano letivo seguinte, de se matricular, nessa mesma disciplina, no regime de
frequência presencial.

Artigo 7º
Assiduidade
1. Os alunos que optaram pelo regime de frequência presencial estão sujeitos ao dever de assiduidade, nos termos previstos
no Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
2. Ultrapassado o limite de faltas injustificadas, definido no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, em qualquer disciplina, o aluno
é excluído da frequência dessa disciplina até final do ano letivo em curso.
3. No caso dos trabalhadores-estudantes, ocorre transição imediata para o regime de frequência não presencial logo que seja
atingido o limite de faltas injustificadas.

Artigo 8º
Gestão do currículo
1. O percurso do aluno pode ser diversificado e complementado, mediante a inscrição noutras disciplinas, de acordo com a
oferta do Agrupamento.
2. O aproveitamento nas disciplinas referidas no número anterior consta do processo do aluno, expressamente como
disciplina de complemento do currículo, contando a respetiva classificação para o cálculo da média final de curso, por opção
do aluno, desde que integrem o plano de estudos do respetivo curso.
3. A classificação obtida nas disciplinas de complemento do currículo não é considerada para efeitos de conclusão de curso.
4. Após a conclusão de qualquer curso, o aluno pode frequentar outro curso, ou outras disciplinas do mesmo ou de outros
cursos, de acordo com a oferta do Agrupamento.
5. A classificação obtida nas disciplinas referidas no número anterior pode contar, por opção do aluno, para efeitos de cálculo
da média final de curso, desde que a frequência seja iniciada no ano seguinte ao da conclusão do curso e as disciplinas
integrem o plano de estudos do curso concluído.
6. Os alunos que ingressam no ensino secundário na modalidade de ensino recorrente devem dar continuidade a uma das
línguas estrangeiras estudadas no ensino básico.
7. Os alunos que estudaram apenas uma língua estrangeira no ensino básico podem iniciar uma segunda língua estrangeira
no ensino recorrente de nível secundário de educação, devendo a inserção neste ocorrer conforme o estabelecido no plano
de estudos de cada curso.
8. Caso não seja possível comprovar a frequência da disciplina de língua estrangeira nos ciclos de estudos anteriores ou se
verifique o abandono nessa disciplina há pelo menos cinco anos, os alunos podem ser submetidos a uma avaliação
diagnóstica que determine a sua inclusão no nível de iniciação ou de continuação daquela, na componente de formação
geral ou na componente de formação específica.
9. A avaliação diagnóstica referida no número anterior apenas insere os alunos no nível de iniciação ou de continuação da
disciplina de língua estrangeira, não permitindo a capitalização de módulos.
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Artigo 9º
Apoio escolar
Os alunos de cursos de ensino recorrente de nível secundário de educação beneficiam de apoio escolar com vista ao seu
acompanhamento pedagógico e à sua autoformação. Para este efeito, o Agrupamento organiza e assegura o funcionamento
de um centro de apoio.

Artigo 10º
Avaliação (Avaliação diagnóstica globalizante)
1. A avaliação da aprendizagem no ensino secundário na modalidade de ensino recorrente compreende, ainda, para além das
restantes modalidades previstas na lei, a modalidade de avaliação diagnóstica globalizante.
2. A avaliação diagnóstica globalizante visa a validação de conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas em
contexto escolar e não escolar e destina-se a determinar se o candidato detém os requisitos necessários à frequência do
ensino recorrente de nível secundário de educação.
3. Podem candidatar-se à avaliação diagnóstica globalizante indivíduos de idade igual ou superior a 18 anos ou os alunos que,
tendo completado 16 anos de idade à data prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 4º, e autorizados pelo respetivo
encarregado de educação, não tenham completado o 3º ciclo do ensino básico.
4. A avaliação diagnóstica globalizante compreende a realização de uma entrevista e de uma prova escrita.
5. A entrevista, prévia à realização da prova escrita, ocorre em data acordada entre o candidato e o Agrupamento e destinase a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva, os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas
em contexto não escolar, reveladores da aptidão para a frequência do ensino recorrente de nível secundário de educação,
tendo por base dados curriculares relevantes, nomeadamente os percursos profissional e formativo. A entrevista é realizada
pelo coordenador dos cursos com a participação de um Diretor de Turma.
6. A prova escrita de avaliação diagnóstica globalizante é estruturada e organizada em função de um quadro de referência
que permita avaliar os conhecimentos e as capacidades adquiridos, que são essenciais à frequência do nível secundário de
educação.
7. A prova escrita de avaliação diagnóstica globalizante é elaborada com base numa matriz e estrutura-se em três grupos, nos
termos seguintes:
a) O primeiro grupo integra um texto, literário ou não literário, que possibilite uma exploração diversificada, com base
num conjunto de questões destinadas a avaliar a capacidade de identificar, inferir e relacionar informação;
b) O segundo grupo é constituído por um conjunto de questões do domínio da matemática, das ciências naturais e das
ciências, de acordo com a especificidade do curso pretendido;
c) O terceiro grupo destina-se à produção escrita de um texto sobre uma temática atual, baseado na escolha de uma de
três opções propostas, e visa avaliar as capacidades do domínio da expressão escrita e conhecimentos do tema
selecionado, de acordo com os critérios aprovados em Conselho Pedagógico.
8. A matriz e a prova são elaboradas, no mínimo, por três professores de diferentes disciplinas, designados pela direção do
Agrupamento, um dos quais obrigatoriamente da disciplina de Português.
9. Os professores designados nos termos do número anterior devem, preferencialmente, ter experiência no ensino secundário

115

Regulamento Interno
na modalidade de ensino recorrente.
10.Compete aos departamentos curriculares propor ao Conselho Pedagógico a matriz da prova, da qual constem os objetivos,
os conteúdos, a estrutura e as respetivas cotações, bem como os critérios de classificação.
11.As matrizes das provas, depois de aprovadas pelo Conselho Pedagógico, são afixadas em lugar público na Sede do
Agrupamento, até 15 dias antes da data da sua realização.
12.O júri da prova de avaliação diagnóstica globalizante é constituído pelos professores responsáveis pela sua elaboração,
competindo à direção do Agrupamento de Escolas, em caso de necessidade, a substituição de qualquer dos seus membros.
13.A prova escrita de avaliação diagnóstica globalizante tem a duração de noventa minutos, acrescidos de trinta minutos de
tolerância.
14.O resultado da avaliação diagnóstica globalizante é expresso pela menção Apto ou Não apto, tendo em consideração a
entrevista e a prova escrita.
15.O resultado Apto na avaliação diagnóstica globalizante permite ao aluno ingressar em curso de ensino secundário na
modalidade de ensino recorrente, não conferindo a certificação do ciclo de estudos anterior.
16.O resultado Apto é válido por um período de dois anos letivos, incluindo o ano em que foi obtido, para todas as escolas em
que funciona o ensino secundário na modalidade de ensino recorrente, independentemente da efetivação ou não de
matrícula.
17.A inscrição na prova de avaliação diagnóstica globalizante é efetuada junto dos serviços administrativos da escola, durante
os meses de julho e agosto.
18.A prova de avaliação diagnóstica globalizante realiza-se no mês de setembro, em data fixada e publicitada.

Artigo 11º
Avaliação sumativa interna
A avaliação sumativa interna compreende:
a) A avaliação sumativa interna no regime de frequência presencial;
b) A avaliação sumativa interna no regime de frequência não presencial.

Artigo 12º
Avaliação sumativa interna no regime de frequência presencial
1. A avaliação sumativa interna em regime de frequência presencial destina-se a informar o aluno e os professores sobre o
desenvolvimento e a qualidade do processo educativo, permitindo o estabelecimento de metas intermédias.
2. Esta modalidade de avaliação caracteriza-se por:
a) Recurso a uma variedade de meios de avaliação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que
ocorrem;
b) Realização em contexto da turma, efetuando-se em cada disciplina, módulo a módulo, em cada ano letivo.
3. A não aprovação no final de um módulo não impede a frequência das atividades e a capitalização dos módulos
subsequentes.
4. Aos alunos em regime de frequência presencial que não tenham obtido aprovação num determinado módulo, em avaliação
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contínua, é facultado, para capitalização dos módulos em atraso, o acesso às provas do regime de frequência não presencial,
como avaliação de recurso.
5. Os alunos no regime de frequência presencial que se submetam às provas de avaliação referidas no número anterior
mantêm o regime de frequência.
6. A capitalização dos módulos em atraso é preferencialmente sequencial para os alunos no regime de frequência presencial
que se submetam às provas de recurso.
7. Os alunos que não capitalizem todos os módulos, relativos a determinado ano de escolaridade de uma disciplina, podem
optar, no ano letivo seguinte, por matricular-se:
a) No regime de frequência presencial, no módulo inicial do ano de escolaridade subsequente;
b) No regime de frequência presencial, apenas nos módulos em atraso;
c) No regime de frequência não presencial nessa disciplina.
8. A avaliação final de módulos de cada disciplina ocorre no final de cada um dos três períodos letivos, de acordo com o
calendário escolar definido anualmente.
9. A avaliação sumativa interna no regime de frequência presencial é da responsabilidade do professor da disciplina, que, em
conjunto com os professores da turma, formaliza essa avaliação em conselho de turma, de acordo com os critérios
aprovados em Conselho Pedagógico.

Artigo 13º
Avaliação sumativa interna no regime de frequência não presencial
1. A avaliação sumativa interna no regime de frequência não presencial aplica-se, em cada disciplina, aos alunos inscritos
neste regime de frequência, bem como aos alunos no regime de frequência presencial, como avaliação de recurso, para
efeitos de capitalização dos módulos em atraso.
2. No regime de frequência não presencial, a capitalização de módulos é obrigatoriamente sequencial.
3. A avaliação sumativa interna dos alunos no regime de frequência não presencial decorre nos meses de janeiro, abril e junho
ou julho, em data a definir pelo Agrupamento de Escolas.
4. Os alunos no regime de frequência não presencial só podem realizar uma prova de avaliação por disciplina em cada época.
5. Os alunos no regime de frequência não presencial procedem, em data a fixar pelo Agrupamento, a inscrição para a prova
de avaliação, indicando os módulos que pretendem realizar em cada disciplina.
6. No ato de inscrição e no início de cada ano letivo, os alunos depositam uma quantia a definir pelo Agrupamento, que será
devolvida após a realização da prova de avaliação.
7. A falta não justificada a uma prova de avaliação implica a não devolução da quantia depositada, que constitui receita própria
da escola.
8. A avaliação sumativa interna no regime de frequência não presencial incide sobre um módulo ou sobre o conjunto dos três
módulos correspondentes ao ano de escolaridade em que a disciplina é ministrada.
9. As provas de avaliação referidas no número anterior que abranjam três módulos têm caráter globalizante e incidem sobre
os conteúdos essenciais e estruturantes de cada um dos módulos avaliados.
10.Sempre que a prova de avaliação incida sobre um conjunto de três módulos, a classificação dessa prova é considerada 3
vezes para o cálculo da classificação final da disciplina.
11.As provas de avaliação podem revestir as formas seguintes:
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a) Prova escrita;
b) Prova oral — prova que exige um registo elaborado pelo professor;
c) Prova prática — prova que exige, da parte do aluno, um relatório escrito sobre o trabalho prático produzido e, da
parte do professor, um registo do desempenho do aluno;
d) Prova escrita com componente prática - prova que exige, da parte do aluno, um relatório respeitante à componente
prática/experimental, a anexar à componente escrita e, da parte do professor, um registo do desempenho do aluno.
12.Nas disciplinas de Português e de Língua Estrangeira é obrigatória a realização de prova escrita e de prova oral.
13.As provas têm a seguinte duração:
a) Noventa a cento e oitenta minutos para a prova prática e para a prova escrita com componente prática, consoante o
número e a natureza dos módulos em avaliação;
b) Cento e trinta e cinco minutos para qualquer prova escrita que envolva três módulos capitalizáveis;
c) Noventa minutos para qualquer prova escrita que envolva apenas um módulo capitalizável;
d) Quinze a vinte e cinco minutos para a prova oral.
14.Consideram-se aprovados nas provas de avaliação no regime de frequência não presencial os alunos que obtenham
classificação igual ou superior a 10 valores.
15.Sempre que a avaliação for constituída por diferentes provas, a aprovação a que se refere o número anterior resulta da
média aritmética simples das classificações obtidas nas diferentes provas, arredondada às unidades, não podendo
nenhuma dessas classificações ser inferior a 8 valores.
16.A elaboração e a correção das matrizes das provas são da responsabilidade dos professores designados pela direção.
17.Compete aos departamentos curriculares propor ao Conselho Pedagógico as matrizes das provas.
18.As matrizes das provas devem, depois de aprovadas pelo Conselho Pedagógico, ser afixadas em lugar público da escola até
15 dias antes da data da sua realização.
19.Para a elaboração e correção das provas de avaliação é constituída uma equipa de dois professores por disciplina.
20.As provas de avaliação utilizadas ficam arquivadas na escola, incluindo as dos alunos do regime de frequência presencial
que se tenham submetido às provas de avaliação sumativa interna no regime de frequência não presencial.

Artigo 14º
Reapreciação de provas em regime de frequência não presencial
Os alunos que optarem pelo regime de frequência não presencial podem solicitar a reapreciação das provas que apresentem
registo em papel, de acordo com o estipulado nº 18 do artigo 16º da Portaria nº 242/2012, de 10 de agosto.

Processo de avaliação
Artigo 15º
Critérios de avaliação
1. Compete ao Conselho Pedagógico do Agrupamento, de acordo com as orientações do currículo nacional para as diferentes
disciplinas, definir, no início do ano letivo, sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo
em conta o regime modular desta modalidade de ensino.
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2. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns no Agrupamento de Escolas,
sendo operacionalizados pelo conselho de turma.
3. A direção do Agrupamento assegura a divulgação dos critérios referidos nos números anteriores aos vários intervenientes,
em especial aos alunos.
4. A aprovação do aluno numa dada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores.

Artigo 16º
Classificação final das disciplinas
1. A classificação final de cada disciplina resulta da média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações
obtidas na totalidade dos módulos.
2. Sempre que haja lugar a equivalência, a classificação final da disciplina resulta da média aritmética ponderada das
classificações obtidas nos módulos que o aluno efetivamente capitalizar e da classificação resultante do processo de
equivalência.
3. A classificação final de cada módulo é sempre arredondada às unidades, quer resulte da aplicação de uma única prova de
avaliação, quer resulte da média aritmética simples das classificações obtidas com a aplicação das várias provas de
avaliação.
4. A aprovação na disciplina tem em conta, consoante o caso, a classificação final obtida:
a) Na avaliação sumativa interna no regime de frequência
b) Na avaliação sumativa interna no regime de frequência não presencial;
c) Na média aritmética ponderada das classificações obtidas na avaliação sumativa interna, no regime de frequência
presencial e no regime de frequência não presencial.

Artigo 17º
Trabalhadores-estudantes
Considera-se que os alunos abrangidos pelo Estatuto do Trabalhador-Estudante obtêm aproveitamento sempre que
capitalizem um número de módulos igual ou superior ao dobro das disciplinas em que se matriculam, devendo, no entanto,
capitalizar obrigatoriamente um módulo de cada uma dessas disciplinas.

Artigo 18º
Melhoria de classificação
1. Independentemente do regime de frequência e do fim a que se destina o curso, os alunos que, tendo obtido aprovação em
disciplinas terminais do 11º e 12º anos de escolaridade, queiram melhorar a respetiva classificação podem requerer a
realização de provas, com caráter globalizante, durante a época de junho ou julho, estabelecida para o regime de
frequência não presencial, do ano em que concluíram a disciplina, bem como na mesma época do ano letivo seguinte, sendo
apenas considerada a nova classificação se esta for superior à anteriormente obtida.
2. O disposto no número anterior não se aplica sempre que é oferecido exame nacional para a disciplina cuja classificação se
pretende melhorar, caso em que é aplicável o disposto no nº 4.
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3. As provas de caráter globalizante mencionadas no nº 1 incidem sobre a totalidade dos módulos de cada disciplina e regemse pelas normas aplicáveis às provas de avaliação previstas para o regime de frequência não presencial, sem prejuízo da
época estabelecida no mesmo número.
4. Independentemente do regime de frequência e do fim a que se destina o curso, os alunos que, tendo obtido aprovação em
disciplinas terminais dos 11º ou 12º anos de escolaridade sujeitas a exame nacional, pretendam melhorar a sua classificação
podem requerer exame nacional na 2ª fase do ano em que concluíram a disciplina e em ambas as fases do ano escolar
seguinte, sendo apenas considerada a nova classificação se esta for superior à anteriormente obtida.
5. Não é permitida a melhoria de classificação em disciplinas cuja aprovação tenha sido obtida noutros sistemas de ensino ou
concedida mediante atribuição de equivalências.

Artigo 19º
Constituição e funcionamento do conselho de turma
1. Para efeitos de avaliação dos alunos, o conselho de turma é constituído por todos os professores da turma, sendo seu
presidente o Diretor de Turma e o secretário nomeado pelo Diretor do Agrupamento.
2. Nos conselhos de turma, podem ainda intervir, sem direito a voto, os serviços com competência em matéria de apoio
socioeducativo e serviços ou entidades cuja contribuição o Conselho Pedagógico considere conveniente.
3. O conselho de turma reúne nos momentos de avaliação tendo em vista a tomada das deliberações previstas nos nº 8 e 9
do artigo 9º.
4. Sempre que, por motivo imprevisto, se verificar a ausência de um membro do conselho de turma, a reunião deve ser adiada,
no máximo, por quarenta e oito horas, de forma a assegurar a presença de todos.
5. No caso de a ausência a que se refere o número anterior ser presumivelmente longa, o conselho de turma reúne com os
restantes membros, devendo o Diretor de Turma dispor de todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno,
fornecidos pelo professor ausente.
6. A avaliação sumativa interna é apresentada sob a forma de proposta ao conselho de turma pelo professor de cada disciplina.
7. A deliberação final quanto à avaliação formativa e quanto à classificação quantitativa é da competência do conselho de
turma, que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por cada professor, as informações que a suportam e a situação
do aluno.
8. As deliberações do conselho de turma devem resultar do consenso dos professores que o integram, admitindo-se o recurso
ao sistema de votação quando se verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso.
9. Havendo recurso à votação, todos os membros do conselho de turma devem votar mediante voto nominal, não sendo
permitida a abstenção e sendo o voto de cada membro registado em ata.
10.A deliberação só pode ser tomada por maioria absoluta, tendo o presidente do conselho de turma voto de qualidade, em
caso de empate.
11.Na ata da reunião de conselho de turma devem ficar registadas todas as deliberações e a respetiva fundamentação.
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Artigo 20º
Classificação final de curso
A classificação final dos cursos científico-humanísticos na modalidade de ensino recorrente é o resultado da média aritmética
simples, com arredondamento às unidades, da classificação final obtida pelo aluno em todas as disciplinas do respetivo curso.

Artigo 21º
Classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de estudos
Para os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior, a classificação final de curso é calculada nos termos no
artigo nº 27 da Portaria nº 242/2012, de 10 de agosto.

Artigo 22º
Situações especiais de classificação
1. Sempre que, em qualquer disciplina, não sejam ministradas pelo menos seis semanas completas de aulas num determinado
módulo, o aluno pode ser aprovado sem atribuição de classificação, não sendo esse módulo considerado para o cálculo da
classificação final da disciplina.
2. Na situação referida no número anterior, para obter classificação, o aluno pode repetir a frequência do módulo da disciplina
ou ainda candidatar-se às provas do regime de frequência não presencial.

Artigo 23º
Conclusão e certificação
1. Concluem um curso científico-humanístico na modalidade de ensino recorrente de nível secundário de educação os alunos
que obtenham aprovação em todas as disciplinas do plano de estudos do respetivo curso.
2. A conclusão de um curso é certificada através da emissão de:
a) Um diploma que ateste a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído e a respetiva
classificação final;
b) Um certificado que ateste o nível de qualificação e discrimine as disciplinas e as respetivas classificações finais.
3. Para efeitos de prosseguimento de estudos de nível superior, o certificado referido na alínea b) do nº 2 contém a menção
expressa deste fim, as classificações dos exames realizados e a média final calculada nos termos do artigo 27º da Portaria
nº 242/2012 de 10 de agosto.

Artigo 24º
Legislação
As regras de funcionamento dos cursos científico-humanísticos na modalidade de ensino recorrente de nível secundário de
educação apoiam-se em legislação nacional, nomeadamente nos seguintes diplomas legais: Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de
julho; Portaria nº 242/2012 de 10 de agosto.

121

Regulamento Interno

ANEXO III
REGULAMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA)
PREÂMBULO
1. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) têm vindo a afirmar-se como um instrumento central das
políticas públicas para a qualificação de adultos, destinado a promover a redução dos seus défices de qualificação
estimulando uma cidadania mais ativa e melhorando os seus níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional.
2. Estes cursos organizam-se numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, enquanto instrumento promotor da
(re)inserção socioprofissional e de uma progressão na qualificação.
3. Este Regulamento é parte integrante do Regulamento Interno, figurando em anexo do mesmo.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Objeto
1. O presente regulamento define a organização, desenvolvimento, funcionamento e acompanhamento das seguintes
tipologias da educação e formação de adultos, em funcionamento no Agrupamento de Escolas D. Sancho I:
a) Cursos de Educação e Formação de Adultos;
b) Formações Modulares Certificadas;
c) Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do Decreto-Lei 357/2007 de 29 de outubro.
2. Estes cursos obedecem aos referenciais de competências e de formação associados às respetivas qualificações constantes
do Catálogo Nacional de Qualificações e são agrupados por áreas de formação, de acordo com a Classificação Nacional das
Áreas de Educação e Formação.
Artigo 2º
Cursos de Educação e Formação de Adultos
1. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) são uma oferta formativa destinada à população que pretenda elevar
as suas qualificações escolares e profissionais, contribuindo para a redução dos seus défices de qualificação e, dessa forma,
estimular uma cidadania mais ativa, bem como melhorar os seus níveis de empregabilidade e de inclusão social e
profissional.
2. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos permitem a obtenção de:
a) Uma certificação escolar de nível Básico ou de nível secundário - Curso EFA Escolar;
b) Uma certificação escolar (nível Básico ou nível Secundário) e uma qualificação profissional (nível II ou nível IV,
respetivamente) - Curso EFA de Dupla Certificação.

Artigo 3º
Formações Modulares Certificadas
1. As Formações Modulares Certificadas (FM) são uma oferta formativa que visam aperfeiçoar os conhecimentos e
competências podendo ser, igualmente, utilizadas em processo de valorização e reconversão profissional.
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2. As Formações Modulares são capitalizáveis para a obtenção de uma ou mais de uma qualificação constante do Catálogo
Nacional de Qualificações e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, caracterizados pela adaptação a
diferentes modalidades de formação, públicos-alvo, metodologias, contextos formativos e formas de avaliação.

Artigo 4º
Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do DL 357/2007 de 29 de outubro
1. A Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do Decreto-Lei 357/2007 de 29 de outubro é uma oferta formativa para adultos
com percursos formativos de nível Secundário incompletos e desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo extintos.

CAPÍTULO II
CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
Artigo 5º
Destinatários
1. Os Cursos EFA funcionam em regime pós-laboral e são uma modalidade de educação e formação destinada aos cidadãos
com idade igual ou superior a 18 anos à data do início da formação, não qualificados ou sem qualificação adequada para
efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho e sem a conclusão do Ensino Básico ou Secundário.
2. A título excecional, e sempre que as características do candidato e das ofertas de formação o aconselham, o serviço
competente para a autorização do funcionamento do Curso EFA pode aprovar a frequência do referido curso por formandos
com idade inferior a 18 anos à data do início da formação, desde que comprovadamente inseridos no mercado de trabalho.
3. Os detentores do 3º ciclo do Ensino Básico ou do Ensino Secundário de educação, que pretendam obter uma dupla
certificação, podem, a título excecional, frequentar e certificar apenas a componente de formação tecnológica do Curso
EFA correspondente.
Artigo 6º
Inscrições
1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos através de inscrição no Centro Qualifica, após o que decorrerá
um processo de diagnóstico, orientação e encaminhamento de acordo com o perfil de cada candidato.
2. Na etapa de diagnóstico devem identificar-se as necessidades de formação em língua estrangeira, considerando as
competências já adquiridas neste domínio.
3. Após o encaminhamento para um Curso EFA os candidatos deverão formalizar a sua matrícula nos Serviços Administrativos
da escola, de acordo com documento de encaminhamento emitido pelo Centro Qualifica indicando curso e turma na qual
o candidato se deve matricular.
Artigo 7º
Matrícula
1. A Matrícula deverá ser efetuada pelo formando nos Serviços Administrativos no prazo estabelecido para o efeito pela Direção
da escola.
2. A matrícula só se converte em definitiva com a entrega de toda a documentação e com o pagamento das propinas/seguro
definidas no Regulamento de Matrículas.
3. No caso de faltar algum documento ou não ter sido paga a propina/seguro devida a matrícula é considerada condicional.
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Artigo 8º
Modelo de formação
Os Cursos EFA organizam-se:
1. Numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, enquanto instrumento promotor da (re)inserção socioprofissional e
de uma progressão na qualificação;
2. Em percursos flexíveis de formação quando definidos a partir de processos de reconhecimento, validação e certificação de
competências (RVCC), previamente adquiridas pelos adultos por via formal, não formal e informal.
3. Em percursos formativos desenvolvidos de forma articulada, correspondentes aos Cursos EFA, cuja formação integra as
áreas de competências-chave de acordo com a estrutura curricular e os referenciais curriculares previstos na legislação em
vigor.
4. Num modelo de formação modular estruturado a partir dos referenciais de formação que integram o Catálogo Nacional de
Qualificações, privilegiando a diferenciação de percursos formativos e a sua contextualização no meio social, económico e
profissional dos formandos;
5. No desenvolvimento de formação centrada em processos reflexivos e de aquisição de saberes e competências que facilitem
e promovam as aprendizagens, através do módulo Aprender com Autonomia para os cursos de nível básico e do Portefólio
Reflexivo de Aprendizagens (PRA) para os cursos de nível secundário.
Artigo 9º
Plano Curricular
Os planos curriculares são organizados do seguinte modo:
1. Curso EFA - Nível Básico Escolar e de dupla certificação

Formativo

Condições
mínimas de
acesso

B1

Percurso

Componentes da formação

Total

Aprender com
Autonomia

Formação
Base (a)

Formação
Tecnológica (a)

Formação Prática em
Contexto de Trabalho

----

40h

400h

----

----

440h

B2

1º Ciclo do
Ensino Básico

40h

----

----

490h

B3

2º Ciclo do
Ensino Básico

40h

----

----

940h

B3 de Dupla
Certificação

2º Ciclo do
Ensino Básico

40h

120h

1940h

450h
(b)
900h
(b)
900h

880h

(b)

(*)

(a) A duração mínima da formação de base é de cem horas, bem como a da formação tecnológica.
(b) Inclusão obrigatória de uma língua estrangeira com carga horária máxima de cinquenta horas para o nível B2 e de cem horas para o nível B3.
(*) Este limite pode ser ajustado tendo em conta os referenciais constantes no catálogo nacional de qualificações.

2.
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3. Curso EFA - Nível Secundário Escolar
Componentes da Formação

Condições
Percurso Formativo

mínima de

Formação Base

acesso

(a)

PRA (b)

Total

S-Tipo A

9º ano

1100h (c)

50h

1150h

S-Tipo B

10º ano

600h (d)

25h

625h

S-Tipo C

11º ano

300h (e)

15h

315h

(a) A duração mínima da formação de base é de 100 horas.
(b) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, o cálculo deve ser feito tendo em conta sessões de três horas a
cada duas semanas de formação, para horário laboral e três horas, de quatro em quatro semanas, para horário pós-laboral. A duração mínima da área de
PRA é de dez horas.
(c) A esta carga horária poderão ainda acrescer entre 50 e 100 horas correspondentes às UFCD de língua estrangeira, caso o adulto revele particulares carências
neste domínio.
(d) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S — Tipo B são:
i) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1; UFCD4; UFCD5;
ii) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5; UFCD6; UFCD7;
iii) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5; UFCD6; UFCD7;
iv) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas
neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências chave.
(e) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S — Tipo C são:
i) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1;
ii) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;
iii) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7;
iv) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas
neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências chave.

4. Curso EFA - Nível Secundário de dupla certificação (nível 4)
Componentes da Formação
Percurso
Formativo

Condições
mínima de
acesso

(c)

Formação
Base (a)

Formação
Tecnológica
(a)

PRA

Formação em
Contexto de
Trabalho (b)

Total

S3-Tipo A

9º ano

85h

550h (d)

1200h (*)

210 h

2045h

S3-Tipo B

10º ano

70h

200h (e)

1200h (*)

210 h

1680h

S3-Tipo C

11º ano

65h

100h (f)

1200h (*)

210 h

1575h

(a) A duração mínima da formação de base é de 100 horas, bem como a da formação tecnológica.
(b) As 210 horas de formação prática em contexto de trabalho são obrigatórias para as situações previstas no nº2 do artigo 15º
(c) Sempre que se trate de um adulto que frequente a formação em regime não contínuo, o cálculo deve ser feito tendo em conta sessões de três horas a cada
duas semanas de formação, para horário laboral e três horas, de quatro em quatro semanas, para horário pós-laboral. A duração mínima da área de PRA
é de dez horas.
(d) As unidades de formação de curta duração (UFCD) da formação de base obrigatórias para o percurso S3 — Tipo A são:
i) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1; UFCD4; UFCD5;
ii) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5; UFCD6; UFCD7;
iii) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD5; UFCD6; UFCD7;
iv) Mais duas UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas
neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências chave.
(e) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S3 — Tipo B são:
i) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;
ii) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7;
iii) Mais duas UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas
neste domínio) ou de qualquer uma das áreas de competências chave.
(f) As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S3 — Tipo C são:
i) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;
ii) Cultura, Língua, Comunicação: UFCD7.
(*) Este limite pode ser ajustado, tendo em conta os referenciais constantes no Catálogo Nacional de Qualificações.
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Artigo 10º
Formação tecnológica e formação prática em contexto de trabalho
1. A formação tecnológica pode integrar uma formação prática em contexto de trabalho, sendo esta obrigatória para os
adultos que não exercem atividade correspondente às saídas profissionais do curso frequentado. A sua duração é de 120
horas e 210 horas para todos os tipos de percurso formativo de dupla certificação no Ensino Básico e Secundário
respetivamente (B3 e S3 Tipo A Tipo B e Tipo C).
2. Sem prejuízo do número anterior, o adulto comprovadamente inserido no mercado de trabalho pode ser dispensado da
formação prática em contexto de trabalho, quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante autorização prévia do
serviço responsável pela autorização de funcionamento do curso.
3. A responsabilidade pela organização da formação prática em contexto de trabalho cabe à entidade formadora, em
articulação com a entidade onde se realiza ou entidade enquadradora. Estas entidades enquadradoras devem dispor de
adequada capacidade técnica, designar um tutor com experiência profissional adequada e participar, com a entidade
formadora e o formando, na elaboração de um plano individual de formação que defina os objetivos, o conteúdo, a
programação, o período, horário e local de realização das atividades, assim como as modalidades de monitorização e
acompanhamento do adulto.
4. A formação prática em contexto de trabalho dos Cursos EFA de dupla certificação decorre nos termos do regulamento
constante em anexo do presente regulamento.

Artigo 11º
Aprender com autonomia
1. O processo formativo dos Cursos EFA relativo aos percursos formativos B1, B2 e B3 inclui ainda o módulo Aprender com
Autonomia, organizado em três unidades de competência, centradas no recurso a metodologias que proporcionem aos
formandos as técnicas e os instrumentos de autoformação assistida e facilitem a integração e o desenvolvimento de
hábitos de trabalho de grupo, bem como a definição de compromissos individuais e coletivos.

Artigo 12º
Área de Portefólio Reflexivo de Aprendizagem
1. O processo formativo dos Cursos EFA de nível secundário integra ainda, independentemente do percurso, a área de
portefólio reflexivo de aprendizagens, de carácter transversal à formação de base e à formação tecnológica, que se destina
a desenvolver processos reflexivos e de aquisição de saberes e competências pelo adulto em contexto formativo.
2. O Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) reflete o formando e o seu processo de aprendizagem individual, sendo um
documento único de teor reflexivo que implica que o formando:
a) Se posicione face a problemáticas do conhecimento e do mundo atual;
b) Encontre associações significativas entre aprendizagens operativas/práticas e outras, enquadradoras e conjunturais;
c) Explore relações nas temáticas abordadas e lhes confira significado pessoal.
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Artigo 13º
Constituição dos grupos de formação
1. Os grupos de formação devem ser constituídos por:
a) Um número mínimo de 25 e um número máximo de 30 formandos, no caso de se tratar de curso exclusivamente de
certificação escolar;
b) Um número mínimo de 15 e um número máximo de 30 formandos, no caso de se tratar de curso de dupla certificação
(escolar e profissional);
c) Um número mínimo de 15 e um número máximo de 30 formandos, nos casos previstos no nº 3 do artigo 2º do presente
regulamento.
2. Nos casos das entidades formadoras desenvolverem mais que um curso de dupla certificação, conferindo qualificações
diferentes, pode proceder à agregação dos grupos na componente de formação base, desde que sejam respeitados o
número máximo de 30 formandos na componente de formação base e o mínimo de 15 formandos na componente de
formação tecnológica.

Artigo 14º
Gestão da Carga horária
1. A formação base e tecnológica destas modalidades de formação decorrem em horário pós-laboral.
2. O número de horas de formação não pode ultrapassar as quatro horas diárias, nos dias úteis.
3. As cargas horárias afetas à componente da formação de base e da formação tecnológica decorrem em simultâneo, através
de uma distribuição equilibrada, ao longo de cada semana de formação.
4. A carga horária deve adequar-se às características e necessidades do grupo em formação, salvo quanto ao período de
formação prática em contexto de trabalho, em que a distribuição horária deve ser determinada em função do período de
funcionamento da entidade enquadradora.
5. Sem prejuízo do enunciado na alínea anterior, a carga curricular tem de ser integralmente cumprida, para o que a escola
adotará as medidas de gestão de horários mais adequados, nomeadamente:
- A ocupação integral do horário máximo diário legalmente possível;
- Ocupação das interrupções letivas no Natal e na Páscoa, se necessário;
- Prolongamento das atividades letivas até ao final do ano letivo.
6. O desenvolvimento da área de PRA deve ter uma regularidade mensal, quando realizada em regime pós-laboral.

Artigo 15º
Contrato de formação e assiduidade
1. O adulto celebra com a entidade formadora um contrato de formação, no qual devem ser claramente definidas as condições
de frequência do curso, nomeadamente quanto à assiduidade e à pontualidade.
2. O dever de assiduidade implica para o formando quer a presença e a pontualidade na sala de aula e demais locais onde se
desenvolva a formação, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada ao processo de formação.
3. Para efeitos de conclusão do percurso formativo com aproveitamento e posterior certificação, a assiduidade do formando
não pode ser inferior a 90 % da carga horária total, independentemente da natureza das faltas (justificadas ou
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injustificadas).
4. Sempre que o limite estabelecido no número anterior não for cumprido, cabe à entidade formadora, nos termos do artigo
seguinte, apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas pelo adulto, bem como desenvolver os mecanismos de
recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos inicialmente definidos.
5. A assiduidade do formando concorre para a avaliação qualitativa do seu percurso formativo.

Artigo 16º
Faltas
1. A falta é a ausência do formando a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória. Dá lugar à marcação de falta.
2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do formando.
3. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
4. Para efeito da contagem do número de faltas, serão considerados tempos letivos.
5. As faltas são registadas pela equipa técnico-pedagógica em documento próprio.
6. Consideram-se justificadas as faltas motivadas por:
a) Doença comprovada ou acidente;
b) Isolamento profilático;
c) Falecimento de parentes ou afins;
d) Casamento;
e) Maternidade ou paternidade;
f) Doença comprovada ou acidente de familiar a cargo;
g) Tratamento ambulatório;
h) Assistência na doença a membro do agregado familiar;
i) Qualquer dever imposto por lei, que não admita adiamento;
j) Participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em vigor;
k) Participação em atividades associativas, nos termos da lei;
l) Ato decorrente da religião professada pelo formando, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora do período das
atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria dessa religião;
m) Regime de trabalho por turnos, desde que este não comprometa o processo de formação;
n) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável ao formando, ou seja,
justificadamente, considerado atendível pelo Mediador de curso.
7. Para a justificação das faltas o formando deverá:
a) Entregar documento comprovativo;
b) Preencher impresso próprio a adquirir na Escola, o qual tem que ser assinado pelo formando.
8. Os documentos referidos no número anterior são entregues ao Mediador até ao 3º dia útil após a falta.
9. Quando o período de ausência se prolongar por mais de três dias, o formando deverá informar por qualquer via a Escola,
sem prejuízo da justificação formal que terá de apresentar no prazo de três dias úteis após o seu regresso.
10. Sempre que a falta for previsível deve ser previamente comunicada ao Formador/Mediador.
11. São consideradas injustificadas todas as faltas:
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a) De que não foi apresentada justificação;
b) Cuja justificação foi apresentada fora do prazo;
c) Cuja justificação não tenha sido aceite, devendo a não-aceitação ser devidamente fundamentada;
d) Aquela que resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula.
12. Quando as faltas justificadas comprometerem seriamente os objetivos de aprendizagem, deve o Mediador(a) do curso
comunicar a necessidade da elaboração de um plano de recuperação aos formadores das unidades de competência (UC) e
das unidades de formação de curta duração (UFCD) onde foram registadas as faltas, tendo em vista o cumprimento dos
objetivos de aprendizagem.
13. O plano de recuperação deve ser formalizado através do preenchimento de um impresso próprio e respetivo
acompanhamento pelo formador da ou das unidades.
14. Quando for atingido o número de faltas correspondente a dois terços do limite de faltas injustificadas, por unidade de
competência ou unidade de formação de curta duração, os formandos são convocados à escola, pelo meio mais expedito,
pelo mediador do curso, com o objetivo de os alertar para as consequências do grave excesso de faltas e de se encontrar
uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário aproveitamento
escolar.

Artigo 17º
Mecanismos de recuperação das aprendizagens
1. Os mecanismos de recuperação necessários à concretização das aprendizagens, definidas no plano curricular, serão
acionadas pelos respetivos professores/formadores, mediante comunicação da necessidade pelo Mediador.
2. Os mecanismos de recuperação a considerar são:
a) Trabalhos práticos, teóricos, de reflexão, de pesquisa e outros que correspondam à compensação de horas de formação;
b) Apresentações orais;
c) Realização de trabalhos de natureza interdisciplinar planificados pela equipa pedagógica.
3. Nos Cursos EFA, a equipa pedagógica deve verificar se, no final do percurso formativo, o PRA evidencia os resultados
validados das aprendizagens.
4. Em reunião de monitorização deverá ser exarado em ata os formandos que foram sujeitos aos mecanismos de recuperação.

Artigo 18º
Reposição/Permuta de aulas
1. A proposta acordada com indicação expressa dos dias e tempos letivos a serem repostos deverá ser apresentada à direção,
nos 3 dias úteis imediatamente seguintes à ausência registada, em documento próprio, para respetiva autorização.
2. Numa situação de falta prevista, o professor/formador deve procurar efetuar a permuta, que é comunicada ao
Coordenador dos Cursos EFA, aos formandos e ao Mediador com a antecedência mínima de 48 horas, e registada em
documento próprio, após autorização do diretor da escola.
3. O processo de reposição de aulas será verificado pelo Coordenador dos Cursos EFA e pelo Mediador.
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Artigo 19º
Visitas de Estudo
1. As visitas de estudo, os respetivos objetivos, bem como a avaliação, fazem parte das atividades de formação dos cursos,
devendo ser aprovadas pela respetiva equipa técnico pedagógica e autorizadas pelo Coordenador dos Cursos EFA.

2. As visitas de estudo devem, sempre que possível, ser agendadas no início do ano letivo no sentido de serem
aprovadas pelo Conselho Pedagógico de modo a constarem do Plano Anual de Atividades.
3. As visitas de estudo são propostas pelos formadores da equipa pedagógica, mencionando, nomeadamente, objetivos, datas
e horas de realização, formadores envolvidos e proposta de afetação dos tempos letivos correspondentes, por área de
competência.
4. As horas de duração da visita de estudo são contabilizadas como horas de formação das áreas de competência dos
professores/formadores envolvidos na visita. A conversão das horas das visitas de estudo far-se-á de acordo com o seguinte
limite:
a) Atividade desenvolvida durante o turno da noite: limite máximo a distribuir 4 horas - 5 tempos.
b) Atividade desenvolvida durante todo o dia (podendo ser ao sábado): limite máximo a distribuir 7 horas - 8 tempos.
5. As visitas de estudo são consideradas de frequência obrigatória para os formandos.
6. A documentação referente às visitas de estudo deve incluir:
a) Plano para a visita autorizado pelo Coordenador dos Cursos EFA;
b) Lista dos formandos participantes;
c) Apresentação do relatório pelo(s) professor(es)/formador(es) organizador(es) da visita ao Mediador do Curso para
arquivamento no dossier técnico pedagógico;
d) No caso de o formando não poder comparecer na visita, deverá realizar uma atividade de compensação, a ser indicada
pelo(os) professor(es)/formador(es) organizador(es).
7. Os formandos deverão produzir uma reflexão sobre a visita.

Artigo 20º
Coordenador da Educação e Formação de Adultos
1. Ao Coordenador da Educação e Formação de Adultos compete:
a) Assegurar a representação da equipa pedagógica da Educação e Formação de Adultos no Conselho Pedagógico;
b) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico para a Educação e Formação de Adultos;
c) Colaborar, com o Diretor da escola, na apresentação de candidaturas pedagógicas e financeiras e proceder ao
acompanhamento da sua execução;
d) Colaborar com o Diretor da escola na prospeção das necessidades de formação, contribuindo para a definição da oferta
educativa para adultos em cada ano letivo;
e) Colaborar com o Coordenador do Centro Qualifica no âmbito da articulação entre as etapas de encaminhamento e
matrícula dos adultos nos respetivos cursos;
f) Coordenar, em parceria com o Coordenador do Centro Qualifica, o processo de Protocolos no âmbito da formação e
educação de adultos, segundo superintendência do Diretor da escola;
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g) Coordenar, monitorizar e atualizar toda a organização pedagógica e administrativa, em particular no que se refere ao
cumprimento das planificações, horas de formação previstas, lecionadas e assistidas, validações e créditos obtidos,
arquivo de toda a informação e documentação relativa aos vários cursos;
h) Manter atualizado o Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO);
i) Zelar para que estejam reunidas todas as condições legais, funcionais e materiais para o início das atividades letivas;
j) Dirigir as reuniões da equipa pedagógica dos Cursos EFA, coordenando a ação no que respeita à conceção de
instrumentos de avaliação, a estratégias e procedimentos a implementar no âmbito dos Cursos EFA;
k) Garantir a circulação da informação entre o Conselho Pedagógico e a equipa pedagógica da educação e Formação de
Adultos;
l) Dirigir as reuniões do Conselho de Mediadores dos Cursos EFA, coordenando a ação no que respeita a estratégias,
procedimentos e elaboração e atualização do dossier técnico-pedagógico dos vários cursos, nomeadamente a avaliação
formativa/sumativa dos formandos;
m) Organizar todo o processo técnico pedagógico das Formações Modulares;
n) Superintender o desenvolvimento das formações modulares;
o) Promover a interação entre a escola e a comunidade;

Artigo 21º
Conselho de Mediadores
1. O Conselho dos Mediadores dos Cursos EFA é o órgão de carácter pedagógico responsável pelos cursos.
2. Do Conselho dos Mediadores fazem parte o Coordenador dos Cursos EFA e os Mediadores dos Cursos EFA. O Conselho dos
Mediadores é dirigido pelo Coordenador do Cursos EFA.
3. O Conselho dos Mediadores deve reunir, ordinariamente, no início e no fim dos 1º, 2º e 3º períodos. Poderá, também,
reunir extraordinariamente sempre que o Coordenador ou a maioria dos seus membros, a Direção da escola ou o Conselho
Pedagógico o considere necessário.
4. As atas das reuniões ordinárias ou extraordinárias acima referidas são secretariadas pelos seus elementos de acordo com
um sistema de rotatividade.

Artigo 22º
Competências do Mediador dos Cursos EFA
1. A função do Mediador é desempenhada por professores com qualificação profissional ou formadores, designadamente os
de orientação, detentores de habilitação de nível superior e possuidores de formação específica para o desempenho
daquela função ou de experiência relevante em matéria de educação e formação de adultos.
2. O Mediador pessoal e social é o elemento da equipa técnico-pedagógica a quem compete, designadamente:
a) Colaborar com o Coordenador da Educação e Formação de Adultos na constituição dos grupos de formação,
participando no processo de recrutamento e seleção dos formandos;
b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos, informando-os sobre todos os
aspetos relevantes, nomeadamente, a assiduidade e os resultados da avaliação formativa e sumativa;
c) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos
percursos individuais e do percurso do grupo de formação;
d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e o
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Coordenador dos Cursos EFA.
e) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;
f) Organizar o dossier técnico-pedagógico, mantendo-o sempre atualizado;
3. O Mediador não deve exercer funções de mediação em mais de três Cursos EFA nem assumir, naquela qualidade, a
responsabilidade de formador em qualquer área de formação, salvo em casos excecionais, devidamente justificados e com
autorização da entidade competente para a autorização do funcionamento do curso.
4. A acumulação da função de Mediador e formador referida no número anterior não se aplica ao módulo Aprender com
Autonomia e à área de PRA consoante, respetivamente, o nível básico ou secundário do Curso EFA.
5. A função do Mediador é desempenhada por formadores a quem será atribuído um crédito de 2 tempos semanais, na
componente não letiva, por cada grupo turma, a fim de assegurar a coordenação da equipa técnico-pedagógica e o
acompanhamento dos formandos.
6. É atribuído ao Mediador um crédito de um tempo letivo, por cada grupo/turma para assegurar a coordenação do portefólio
reflexivo das aprendizagens.

Artigo 23º
Avaliação e Progressão
1. A avaliação deve ser:
a) Processual, porquanto assente numa observação contínua e sistemática do processo de formação;
b) Contextualizada, tendo em vista a consistência entre as atividades de avaliação e as atividades de aquisição de saberes
e competências;
c) Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas e instrumentos de recolha de informação, de acordo com a
natureza da formação e dos contextos em que a mesma ocorre;
d) Transparente, através da explicitação dos critérios adotados;
e) Orientadora, na medida em que fornece informação sobre a progressão das aprendizagens do adulto, funcionando
como fator regulador do processo formativo;
f) Qualitativa, concretizando-se numa apreciação descritiva dos desempenhos que promova a consciencialização por parte
do formando do trabalho desenvolvido, servindo de base à tomada de decisões.
2. O processo de avaliação compreende:
a) A avaliação formativa, que permite obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição
e ao ajustamento de processos e estratégias de recuperação e aprofundamento;
b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação final.
3. Sem prejuízo do que se dispõe nos artigos anteriores, nos Cursos EFA de nível secundário, a avaliação formativa ocorre,
preferencialmente, no âmbito da área de PRA, a partir da qual se revela a consolidação das aprendizagens efetuadas pelo
adulto ao longo do curso.
4. Para efeitos do número anterior, o formando deverá, salvo casos devidamente justificados, proceder à entrega das
evidências para cumprimento dos critérios (atividades desenvolvidas pelos formadores), cumprindo o calendário acordado
com o formador.
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5. Os instrumentos de avaliação são da responsabilidade da equipa pedagógica, que os constrói com base em pressupostos
que refletem o desenvolvimento pessoal, social e relacional do formando assim como os momentos de trabalho específico
da formação considerados cruciais para a evidenciação das competências das diferentes áreas e componentes de formação,
e que podem coincidir com a realização das atividades integradoras.
6. Os instrumentos criados deverão ser diversificados, tendo em consideração o PRA, e devem visar, simultaneamente, uma
observação sistemática e uma autoavaliação da progressão na aprendizagem por parte dos formandos.
7. A avaliação sumativa ocorre no final de cada UC e de cada UFCD, com a intervenção do formador e do formando, e é
analisada conjuntamente com o Mediador do curso. Tem por função servir de base de decisão sobre a certificação final e a
informação resultante da avaliação é registada no dossier técnico-pedagógico do curso, onde também ficam arquivados
todos os instrumentos de avaliação utilizados com os formandos.
8. No final de cada UC e de cada UFCD, o formador da área de competências chave ou da componente de formação preenche
a documentação correspondente aos formandos aprovados, com vista ao seu registo em suporte informático.
9. No final de cada unidade de competência o formando realiza uma reflexão pessoal sobre a mesma.
10. Sempre que o formando não consiga obter aprovação numa UC e de cada UFCD, no tempo inicialmente previsto, deve o
formador, em conjunto com o formando e o Mediador, definir os moldes de recuperação, ajustando estratégias de ensinoaprendizagem e acordando novos processos e tempos para a avaliação da unidade.
11. Não estão abrangidos pelo ponto anterior os formandos excluídos por faltas.
12. Salvaguardando-se o respeito pelas precedências eventualmente definidas nos referenciais de competências chave e
referenciais que integram o Catálogo Nacional de Qualificações, é permitido que o formando frequente unidades mais
avançadas, sem a capitalização de unidades anteriores.
13. No final de cada ano letivo será realizado um balanço das UC e de cada UFCD não concluídas pelos formandos.
14. Se o curso não se encontrar em funcionamento no ano letivo seguinte, o formando terá que transitar para uma escola que
tenha essa oferta de formação ou mudar de curso.
15. O prosseguimento de estudos de nível superior pelos formandos que concluem um curso de educação e formação de
adultos de nível secundário implica o cumprimento dos requisitos a que estiver sujeito no âmbito do acesso ao ensino
superior.

Artigo 24º
Certificação nos Cursos EFA
1. Para efeitos da certificação conferida pela conclusão de um Curso EFA, o formando deve obter uma avaliação sumativa com
aproveitamento nas componentes do seu percurso formativo, nomeadamente na formação prática em contexto de
trabalho, quando esta faça parte integrante daquele percurso.
2. Sem prejuízo do estipulado no número anterior, nos Cursos EFA de nível secundário, correspondentes ao percurso
formativo S, tipo A, a certificação está dependente da validação das 22 unidades de competência associadas às unidades
de formação de curta duração que compõem a componente de formação de base, a partir de um número não inferior a 44
das 88 competências.
3. O patamar mínimo para a certificação, nos cursos referidos no número anterior, deve ser cumprido de acordo com a
seguinte distribuição:
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a) Validação das 8 unidades de competência (UC) na área de competências chave de Cidadania e Profissionalidade, com o
mínimo de 2 competências validadas por cada UC (16 competências validadas);
b) Validação das 7 unidades de competência (UC), em cada uma das áreas de competências chave de Sociedade,
Tecnologia e Ciência e Cultura, Língua e Comunicação, com o mínimo de 2 competências validadas por cada UC (14
competências validadas em cada área).
c) Nos percursos S - Tipo B e S - Tipo C a certificação está dependente da validação de duas competências em cada UC.
d) Nos percursos S de Dupla Certificação (Tipo A,Tipo B e Tipo C), e no que se refere à formação de base e da formação
tecnológica, a certificação está dependente da validação de todas as competências em cada UC e UFCD, respetivamente.
e) Nos percursos em que seja apenas desenvolvida a componente de formação tecnológica de um Curso EFA, é exigido
aproveitamento em todas as UFCD desta componente para efeitos de certificação.
4. A conclusão com aproveitamento de um Curso EFA correspondente a um qualquer percurso formativo dá lugar à emissão
de um certificado de qualificações, respetivamente:
a) B1, obtendo o 1º ciclo do ensino básico;
b) B2 e B1+B2 obtendo o 2º ciclo do ensino básico, conferindo o nível 1 de qualificação do Quadro Nacional de
Qualificações;
c) B3 e B2+B3 obtendo o 3º ciclo do ensino básico, e nos Cursos EFA de dupla certificação, também certificação
profissional, conferindo o nível 2 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações;
d) S, tipos A, B ou C, obtendo o ensino secundário, conferindo o nível 3 de qualificação do Quadro Nacional de
Qualificações;
e) S de Dupla Certificação, tipos A, B ou C, obtendo o ensino secundário e certificação profissional, conferindo o nível 4 de
qualificação do Quadro Nacional de Qualificações.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a conclusão com aproveitamento de uma ou mais unidades de competências
ou de formação de curta duração de um Curso EFA, mas que não permitem a conclusão do mesmo, dá também lugar à
emissão de um certificado de qualificações discriminando as unidades efetuadas.
6. A conclusão, com aproveitamento, de Cursos EFA de dupla certificação, confere ainda direito à atribuição de um diploma,
que comprova a conclusão do respetivo nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações.
7. O diploma previsto no número anterior é ainda atribuído no caso da frequência com aproveitamento de Cursos EFA que
permitam a conclusão do ensino básico ou ensino secundário ou de certificação profissional associada a uma qualificação
de nível 2 ou de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações.
8. Os modelos de certificados e diplomas obtidos através da realização de Cursos EFA, nas condições anteriormente referidas,
são os que foram definidos por despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas áreas de educação e da formação
profissional e disponibilizados no Sistema Informação e Gestão da Oferta Formativa (SIGO).
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CAPÍTULO III
FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS
ARTIGO 25º
Destinatários
As Formações Modulares destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data do início da formação que visam
aperfeiçoar os conhecimentos e competências podendo ser, igualmente, utilizadas em processo de reconversão profissional
ou valorização pessoal.

ARTIGO 26º
Condições de acesso
1. A frequência de unidades de formação de curta duração inseridas em percursos de nível básico dirige-se, prioritariamente,
a adultos com níveis de habilitação escolar inferiores ao 3º ciclo do ensino básico.
2. O acesso a unidades de formação de curta duração inseridas em percursos de nível secundário exige uma habilitação escolar
de, pelo menos, o 3º ciclo do ensino básico.

ARTIGO 27º
Inscrições
1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nas respetivas formações através de inscrição no Centro Qualifica
existente neste Agrupamento de Escolas, após o que decorrerá um processo de diagnóstico, orientação e encaminhamento,
de acordo com o perfil de cada candidato.
2. Após o encaminhamento para a Formação Modular os candidatos deverão formalizar a sua matrícula nos Serviços de
Administração Escolar do Agrupamento.

ARTIGO 28º
Modelo de formação
A organização curricular das formações modulares realiza-se, para cada unidade de formação, de acordo com os respetivos
referenciais de formação, constantes do Catálogo Nacional de Qualificações, podendo corresponder a unidades da
componente de formação de base, da componente de formação tecnológica, ou a ambas.
1. Os percursos de formação modular não podem exceder as 600 horas.
2. Sempre que a duração de uma formação modular seja superior a 300 horas, um terço das mesmas deve corresponder a
unidades da componente de formação de base dos referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações.
3. A conclusão de um percurso de qualificação profissional através de formações modulares exige a realização da formação
prática em contexto de trabalho, sendo esta de carácter obrigatório para o formando que não exerça atividade
correspondente à saída profissional do curso frequentado ou uma atividade profissional numa área afim.
4. Sem prejuízo do número anterior, o formando comprovadamente inserido no mercado de trabalho pode ser dispensado
da formação prática em contexto de trabalho, quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante autorização prévia
da Agência Nacional para a Qualificação, I.P.
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ARTIGO 29º
Constituição dos grupos de formação
Os grupos de formação são constituídos de acordo com a legislação em vigor.

ARTIGO 30º
Avaliação das Formações Modulares
1. O processo de avaliação compreende:
a) A avaliação formativa, que abrange todo o processo de formação, permitindo obter informação sobre o
desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias pedagógicas;
b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação.
2. Os domínios de avaliação formativa são, nomeadamente:
a) Participação;
b) Aquisição e a aplicação de conhecimentos;
c) Mobilização de competências em novos contextos;
d) Relações interpessoais;
e) Trabalho em equipa;
f) Adaptação a uma nova tarefa;
g) Pontualidade;
h) Assiduidade.
3. A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação final e expressa nos resultados de
“Com aproveitamento” ou “Sem aproveitamento”, em função de o formando ter ou não atingindo os objetivos da
formação.

ARTIGO 31º
Certificados
1. A conclusão com aproveitamento de uma formação modular dá lugar à emissão de certificado de qualificações que
discrimina todas as unidades de competência ou de formação de curta duração concluídas com aproveitamento, para além
do registo das mesmas na Caderneta Individual de Competências, nos termos da legislação aplicável.
2. A conclusão, com aproveitamento, de uma qualificação prevista no Catálogo Nacional de Qualificações no âmbito da
formação modular, dá ainda lugar à emissão de um certificado de qualificações onde constam todas as unidades de
competência ou de formação de curta duração concluídas com aproveitamento que permitiram obter essa qualificação, o
certificado final de qualificações, bem como o respetivo diploma.
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CAPÍTULO V
CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 357/2007 DE 29 DE OUTUBRO
ARTIGO 32º
Destinatário
1. São destinatários os indivíduos com mais de 18 anos, com percursos formativos de nível secundário incompletos e
desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo extintos, com o máximo de 6 disciplinas/ano por concluir.

ARTIGO 33º
Modalidades de conclusão e certificação do ensino secundário
1. A conclusão e certificação do ensino secundário pela via escolar é uma modalidade que se concretiza através da realização
de disciplinas em falta, no percurso formativo de nível secundário frequentado pelos adultos, no âmbito da oferta do atual
ensino secundário regular, através:
a) Da conclusão e certificação de um curso prioritariamente orientado para o prosseguimento de estudos;
b) Da conclusão e certificação de um curso profissionalmente qualificante;
c) Da conclusão e certificação generalista do nível secundário de educação.
2. A certificação através da realização de módulos de formação faz-se de acordo com os referenciais de formação para a
educação e formação de adultos de nível secundário, do Catálogo Nacional de Qualificações.

ARTIGO 34º
Conclusão da disciplina através de realização de exame ao nível de escola
1. No que diz respeito aos exames de conclusão da disciplina, a nível de escola, a realizar pelos candidatos, deve ter-se em
consideração o seguinte:
a) As provas de exame incidem sobre um conjunto de conteúdos essenciais e estruturantes da disciplina/ano/módulos,
definidos na matriz do respetivo exame, sendo elaboradas a nível de escola;
b) As disciplinas plurianuais dos cursos científico-humanísticos podem dar origem à realização de uma única prova de
exame ou de duas provas de exame a serem realizadas em dois períodos distintos;
c) As disciplinas dos cursos profissionais podem dar origem à realização de uma única prova de exame, abrangendo a
totalidade dos módulos da disciplina, ou de provas de exame correspondentes a conjuntos de módulos/ano da
disciplina, a serem realizadas em períodos distintos;
d) As matrizes das provas de exame das disciplinas sujeitas a exame nacional afetas às situações de conclusão e certificação
de um curso prioritariamente orientado para o prosseguimento de estudos são elaboradas pelos competentes
organismos centrais do Ministério da Educação;
f) As matrizes das provas de exame das disciplinas não sujeitas a exame nacional ou de um curso profissionalizante
convocadas para o processo de conclusão e certificação do nível secundário de educação são elaboradas a nível de
escola;
g) Os exames realizam-se nas épocas específicas de realização de exames nacionais ou, tratando-se de exames elaborados
a nível de escola, em épocas a decorrer durante os meses de novembro e maio;
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h) O calendário de exames é estabelecido pelo Agrupamento de Escolas, em função da procura e observando os períodos
estabelecidos na alínea anterior.

ARTIGO 35º
Conclusão da disciplina através da realização de Módulos de Formação
1. A conclusão e certificação do nível secundário de educação opera-se através da substituição da(s) disciplina(s) em falta no
curso de origem, qualquer que seja a componente de formação em que se integre(m), por módulos de formação
correspondentes a UC e/ou UFCD dos referenciais de formação de nível secundário inscritos no Catálogo Nacional de
Qualificações.
2. O número de UC e/ou UFCD a frequentar é definido em função do número de disciplinas/ano em falta, em conformidade
com a Tabela II do Anexo B ao Decreto-Lei nº 357/2007, de 29 de outubro.
3. Compete aos Centros Qualifica apoiar a identificação das UC e/ou UFCD a frequentar, em função dos interesses e
necessidades do candidato, atendendo ao seguinte:
a) O percurso formativo a cumprir pelo candidato pode resultar de qualquer combinatória de UC da componente de
formação de base e/ou UFCD da componente de formação tecnológica, devendo sempre perfazer o total de horas
correspondente ao número de disciplinas/ano em falta;
b) Cada disciplina/ano em falta tem que ser substituída por um percurso formativo de 50 horas, correspondendo a uma UC
(50h), a uma UFCD (50h) ou a duas UFCD (25h + 25h).
4. A conclusão com aproveitamento das UC e/ou UFCD selecionadas no quadro dos referenciais de formação inscritos no
Catálogo Nacional de Qualificações decorre da aplicação de instrumentos de avaliação que incluam a autoavaliação, a
análise qualitativa das competências desenvolvidas e a elaboração de um trabalho final que evidencie essas competências
de modo integrado.

ARTIGO 36º
Inscrições no Centro Qualifica
1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse na conclusão do ensino secundário ao abrigo do Decreto-Lei nº 357/2007,
de 29 de outubro, através de inscrição no Centro Qualifica deste Agrupamento de Escolas, após o que decorrerá um
processo de diagnóstico, orientação e encaminhamento de acordo com o perfil de cada candidato.
2. Após o encaminhamento para uma das vias de conclusão do ensino secundário ao abrigo do Decreto-Lei nº357/2007, de 29
de outubro, os candidatos deverão formalizar a sua matrícula/inscrição nos Serviços de Administração Escolar do
Agrupamento, de acordo com documento de encaminhamento emitido pelo Centro Qualifica, indicando a via de conclusão
do ensino secundário na qual o formando se deve matricular/inscrever.

Artigo 37º
LEGISLAÇÃO
As regras de funcionamento dos Cursos EFA apoiam-se em legislação nacional, nomeadamente nos seguintes diplomas legais:
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 Despacho nº 334/2012. DR8, Série II, de 2012-01-11 do Ministério da Educação e Ciência - Gabinete da Secretária de
Estado do Ensino Básico e Secundário - Aplicação de normas ao nível da organização e desenvolvimento dos cursos EFA
Educação e Formação de Adultos
 Portaria nº 283/2011, DR 204, Série I, de 2011-10-24 dos Ministérios da Economia e do Emprego e da Educação e Ciência
- Segunda alteração à Portaria nº 230/2008, de 7 de março, que define o regime jurídico dos cursos de educação e
formação de adultos (cursos EFA) e das formações modulares previstos no Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de Dezembro.
 Portaria nº 612/2010, DR 149, Série I, de 2010-08-03 dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da
Educação - Aprova os modelos de certificados e diplomas obtidos no âmbito dos processos de qualificação de adultos e
estabelece que a emissão daqueles certificados e diplomas deve ser realizada através do Sistema de Informação e
Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO).
 Portaria nº 232/2016, de 29 de agosto dos Ministérios da Educação e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Regula
a criação e o regime de organização e funcionamento dos Centros Qualifica.
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REGULAMENTO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO
Cursos EFA de dupla certificação
Artigo 1º
Natureza
1. A Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT), nos termos definidos no anexo nº 3 da Portaria nº 283/2011, de 24
de outubro, é de carácter obrigatório para o formando que esteja a frequentar um curso de EFA de dupla certificação e que
não exerça atividade correspondente à saída profissional do curso frequentado ou uma atividade profissional numa área
afim.
2. Sem prejuízo do disposto número anterior, o formando, comprovadamente inserido no mercado de trabalho, pode ser
dispensado da FPCT, quando a mesma for de carácter obrigatório, mediante autorização prévia do serviço responsável pela
autorização de funcionamento do curso, nos termos do previsto no artigo 17º da Portaria nº 230/2008, de 07 de março.
3. A FPCT não é remunerada.

Artigo 2º
Princípios
A FPCT fica sujeita aos seguintes princípios:
1. A entidade formadora é responsável pela sua organização e pela sua programação, em articulação com a entidade onde se
realiza aquela formação, adiante designada por entidade enquadradora.
2. Sem prejuízo do número anterior e na impossibilidade de encontrar entidades enquadradoras, a FPCT desenvolver-se-á nas
instalações da entidade formadora.
3. As atividades a desenvolver pelo formando durante o período de FPCT devem reger-se por um plano individual, acordado
entre a entidade formadora, o formando e a entidade enquadradora, identificando os objetivos, o conteúdo, a
programação, o período, horário e local de realização das atividades, as formas de monitorização e acompanhamento do
adulto, com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes.
4. A orientação e acompanhamento do formando são partilhados, sob coordenação da entidade formadora, entre esta e a
entidade enquadradora, cabendo a esta última designar um tutor com experiência profissional adequada.

Artigo 3º
Objetivos
Constituem-se como objetivos da FPCT:
1. Contribuir para uma melhor formação profissional que facilite e promova a manutenção do adulto na vida ativa.
2. Complementar e aperfeiçoar as competências socioprofissionais em situação real de trabalho.
3. Aprofundar os conhecimentos adquiridos na formação e relacioná-los com as exigências específicas do mundo do trabalho.
4. Desenvolver os saberes adquiridos.
5. Utilizar novas tecnologias.
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6. Planificar o trabalho.
7. Resolver problemas em contexto de trabalho.
8. Despertar para uma atitude de empenho pessoal, de responsabilidade e participação ativa.
9. Dinamizar o reconhecimento por parte das empresas, de novas formações e novas competências profissionais, potenciando
novas áreas de criação de emprego.

Artigo 4º
Competências específicas no desenvolvimento e acompanhamento da FPCT
Os responsáveis pelo desenvolvimento e acompanhamento da FPCT têm competências específicas que devem interagir com
vista ao sucesso do formando.
1. São responsabilidades da entidade formadora:
a) Assegurar a realização da FPCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis, criando as condições internas
adequadas à implementação da referida formação;
b) Promover a elaboração de Protocolos com as entidades enquadradoras;
c) Assegurar a existência de um seguro de acidentes pessoais que complemente a cobertura do Seguro Escolar quanto aos
riscos das deslocações a que o formando estiver obrigado, bem como das atividades a desenvolver durante a FPCT;
2. O Mediador do Curso deverá:
a) Estabelecer contactos com as empresas e outras organizações que possibilitem a realização da FPCT de modo a
selecionar as entidades enquadradoras que melhor se adequam ao cumprimento dos objetivos traçados no plano de
formação prática;
b) Providenciar o apoio e acompanhamento do formando durante a realização da FPCT, juntamente com o professor
acompanhante da FPCT;
c) Supervisionar o processo de elaboração dos planos de FPCT, bem como a sua execução e avaliação;
d) Analisar os pareceres das entidades enquadradoras relativamente ao funcionamento da FPCT.
3. O Professor Acompanhante deverá:
a) Promover ou cooperar na promoção de contactos com empresas e outras entidades que se disponibilizem a acolher os
alunos;
b) Apresentar sugestões e/ou propostas que contribuam para a elaboração de um plano de FPCT que integre
conhecimentos e capacidades adquiridas nas diferentes componentes de formação e promova o desenvolvimento de
atitudes adequadas ao contexto laboral;
c) Deslocar-se regularmente ao local de desenvolvimento do estágio durante a duração da FPCT;
d) Apresentar uma proposta de avaliação qualitativa de acordo com os parâmetros definidos para o desempenho do
formando durante a FPCT.
4. Ao Monitor/tutor da entidade enquadradora compete:
a) Cooperar com a entidade formadora na conceção do plano da FPCT enunciando, nomeadamente, o elenco previsível
de tarefas a executar;
b) Contribuir para a inserção dos formandos no mundo laboral, nomeadamente na sua integração no posto de trabalho,
informação de normas de funcionamento, de segurança e higiene;
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c) Acompanhar o desenvolvimento dos formandos durante a FPCT, contribuindo para a sua valorização pessoal, social e
profissional, através da comunicação de experiências, de conhecimentos e de atitudes;
d) Avaliar o desenvolvimento da FPCT, bem como emitir parecer sobre a formação ministrada pela entidade formadora e
a sua adequação ao perfil profissional pretendido para um contexto específico de trabalho.

Artigo 5º
Desenvolvimento da Formação Prática em Contexto de Trabalho
No decurso da FPCT, o formando deverá:
1. Cumprir as normas da entidade de acolhimento, bem como as constantes deste regulamento;
2. Cumprir o estabelecido no plano de FPCT;
3. Assistir a pelo menos a 95% da carga horária prevista no decurso da FPCT;
4. Adotar as atitudes mais adequadas ao contexto laboral, nomeadamente, assiduidade, pontualidade, cumprimento do
horário, responsabilidade, empenho e cooperação;
5. Tomar notas sobre os aspetos relevantes da FPCT a relatar ao professor acompanhante e Mediador do curso;
6. Preencher com o tutor a ficha de assiduidade do plano, procedendo à autoavaliação;
7. Participar ativamente no acompanhamento e avaliação da sua FPCT;
8. Elaborar e apresentar o relatório reflexivo final da FPCT.

Artigo 6º
Plano Individual
1. As atividades a desenvolver pelo formando durante o período de FPCT devem reger-se por um plano individual, acordado
entre a entidade formadora, o formando e a entidade enquadradora.
2. O plano individual da FPCT identifica:
a) Os objetivos enunciados no presente Regulamento e os objetivos específicos decorrentes da saída profissional visada e
das características da entidade enquadradora;
b) Os conteúdos a abordar;
c) A programação das atividades;
d) O período em que a FPCT se realiza, fixando o respetivo calendário;
e) O horário a cumprir pelo formando;
f) O local de realização;
g) As formas de acompanhamento e monitorização do formando;
h) A identificação dos responsáveis;

Artigo 7º
Regime de faltas
1. A falta é a ausência do formando durante o período de FPCT a que está obrigado.
2. A assiduidade do formando é controlada pelo preenchimento da folha de assiduidade, a qual deve ser assinada diariamente
pelo formando e pelo tutor, sendo posteriormente entregue ao formador orientador.
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3. Para efeitos de conclusão da FPCT, é considerada a assiduidade do formando, a qual não pode ser inferior a 95% da carga
horária prevista.
4. As faltas dadas pelo formando devem ser justificadas, por escrito, perante o tutor e o formador orientador, de acordo com
as normas internas da entidade enquadradora e da entidade formadora.
5. A não justificação da falta por escrito determina que seja considerada como falta injustificada.
6. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do formando for devidamente justificada. O período da FPCT
poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.

Artigo 8º
Relatório Reflexivo
1. No final da realização da FPCT, os formandos deverão apresentar três exemplares do relatório reflexivo. O destino final a
dar aos três exemplares será:
a) Um exemplar para a entidade enquadradora;
b) Um exemplar para a entidade formadora;
c) Um exemplar para o portefólio do formando.
2. O relatório reflexivo deverá ser organizado de acordo com as normas em vigor para os Cursos EFA.

Artigo 9º
Avaliação
1. A avaliação no processo da FPCT assume caráter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva formativa, reunir
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de
formação.
2. A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo à obtenção, ou não, de aprovação na FPCT.
3. A avaliação final da FPCT será proposta, pelo formador acompanhante, à equipa pedagógica e tem por base os seguintes
parâmetros:
a) Desempenho das Atividades:
i.

Organização das tarefas;

ii.

Responsabilidade e empenho;

iii.

Autonomia e iniciativa;

iv.

Criatividade e originalidade.

b) Atitudes e Valores:
i.

Postura, disciplina e educação

c) Assiduidade e Pontualidade:
i.

Cumprimento do horário:

ii.

Faltas.

d) Relações Humanas:
i.

Colegas, superiores e público em geral.
143

Regulamento Interno
e) Relatório da FCT elaborado pelo formando:
i.

Estrutura;

ii.

Descrição das atividades;

iii.

Apresentação.

4. Na sequência da informação referida no número anterior, a equipa pedagógica decide sobre a aprovação na FPCT.

Artigo 10º
Conclusão da FPCT
A FPCT será considerada concluída quando o formando tiver cumulativamente:
1. Terminado a FPCT na entidade enquadradora.
2. Entregue a versão final do relatório reflexivo.
3. Ter sido avaliado com aproveitamento na FPCT.
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ANEXO IV
REGULAMENTO – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES
ARTIGO 1º
OBJETO
O objeto do presente regulamento consiste no estabelecimento de normas relativas à cedência de instalações escolares.

ARTIGO 2º
ESPAÇOS DISPONÍVEIS
1. As instalações escolares disponíveis para cedência são: campos exteriores; polidesportivo exterior coberto; pavilhão
ginásio; auditório; sala polivalente; salas TIC; salas de aula; biblioteca.
2. A cedência de instalações escolares distintas das citadas no número anterior só é permitida mediante a negociação de
condições específicas para estes casos e com a autorização por escrito da Direção do agrupamento.

ARTIGO 3º
COMPETÊNCIA
1. A cedência de instalações é da competência da Direção do Agrupamento, podendo ser realizada através dos seguintes
contactos:
a) Agrupamento de Escolas D. Sancho I: direcao@aesancho.pt
Telefone nº 252322048, Fax nº 252 374 686
Rua Barão da Trovisqueira
4760-126 Vila Nova de Famalicão
NIF: 600085686
2. A Direção do Agrupamento reserva-se o direito de não aprovar a finalidade para a qual foi solicitada a cedência de espaços.

ARTIGO 4º
MODALIDADES DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES
1. A cedência de instalações pode ser pontual, recorrente (mais de 8 horas) ou considerada como evento.
2. Dada a sua especificidade, os Eventos são analisados pela Direção do Agrupamento. São consideradas como Eventos as
atividades que, nomeadamente, cumpram uma das seguintes premissas:
a) Utilização de mais do que uma tipologia de espaço;
b) Afetação do(s) espaço(s) a fins diferentes da sua normal utilização;
c) Espetáculos culturais/desportivos/lazer;
d) Atividades que envolvam transmissão pela rádio/televisão ou direitos de imagem;
e) Atividades com cobrança de bilhetes/ingressos;
f) Atividades com geração de receitas para a entidade requerente;
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g) Atividades com patrocínios publicitários;
h) Colónias de férias.
3. A cedência de instalações descrita no artigo 2º goza de três modalidades de condições distintas consoante a entidade
requerente do espaço:
a) Categoria 1 (Atividades da Direção da Escola, Reuniões ou atividades das associações de saúde da comunidade, Reuniões
de associações ligadas à escola - associação de Pais, Alunos, etc.) - isento de pagamento;
b) Categoria 2 (Instituições Públicas, Entidades de promoção cultural, Associações sem fins lucrativos/solidariedade social)
- desconto no preço;
c) Categoria 3 (outras entidades não enquadradas nas categorias 1 e 2) - preço completo.
4. Qualquer uma das entidades abrangidas nas três categorias citadas, mesmo que a cedência não implique pagamento, deve
comprometer-se com as condições e regras para a cedência de instalações.

ARTIGO 5º
PREÇÁRIO E PAGAMENTOS
1. A requisição para a cedência de espaços, para as entidades constantes nas categorias 2 e 3 descritas no artigo 4º, implica a
realização de pagamento.
2. Para as entidades do número anterior, qualquer espaço requerido será sempre pago, mesmo quando a entidade requerente
falte.
3. Os valores de cedência de instalações para utilizações pontuais e recorrentes, cujo valor anual seja inferior a 200 horas, são
definidos pela direção, e incluem os custos com os serviços de limpeza e de vigilância, bem como a disponibilização de
locais de arrumação de material didático e/ou desportivo, e a utilização de balneário, no caso dos espaços para a prática
desportiva.
4. Os valores de cedência de instalações para utilizações pontuais e recorrentes, cujo valor anual seja superior a 200 horas ou
se enquadrem na categoria de Eventos, serão negociados, caso a caso, entre o agrupamento e a entidade requisitante.
5. Os restantes serviços passíveis de requisição da cedência junto do agrupamento são alvo de orçamentação específica.
6. O pagamento da cedência de espaços para instituições públicas, entidades de promoção cultural e associações sem fins
lucrativos/solidariedade social obedece às regras da contabilidade pública.
7. O pagamento da cedência dos espaços para entidades de direito privado é efetuado da seguinte forma:
a) Atividades de caráter pontual - pagamento efetuado ao agrupamento até 48 horas antes da utilização das instalações;
b) Atividades de caráter recorrente - pagamento efetuado ao Agrupamento até 48 horas antes do mês da utilização.
c) Atividade enquadrada na categoria de Eventos - condições de pagamento a negociar caso a caso.
8. Em caso de não cumprimento do número anterior, é cancelada a reserva.

ARTIGO 6º
PROCEDIMENTO FORMAL DE REQUISIÇÃO DA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES
1. A cedência de instalações está dependente das características das atividades que se pretendam desenvolver, devendo ser
requerida junto da Direção do Agrupamento, com as seguintes antecedências mínimas:
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a) Auditórios e Anfiteatros: 10 dias;
b) Pavilhão Desportivo para prática desportiva: 5 dias;
c) Pavilhão Desportivo para eventos: 10 dias;
d) Campos Exteriores: 5 dias;
e) Salas de Aula e Salas TIC: 5 dias;
f) Biblioteca: 10 dias.
2. A entidade competente pela realização da cedência de espaços disponibiliza minuta de requisição para a requisição dos
espaços e para requisição de material e apoio complementar.
3. Complementarmente ao preenchimento da minuta de requisição referida no número anterior, será solicitada a
identificação formal da entidade requerente.
4. Na minuta de requisição, deve constar a informação sobre a finalidade da cedência do espaço ou tipologia do evento
realizar-se e se neste será cobrado preço de inscrição ou de ingressos, devendo ser explícitos os valores e eventuais
descontos.
5. Na minuta de requisição, deverá o requerente informar sobre o tipo de equipamento extra que pretende utilizar, através
do preenchimento do campo de observações, declarando-se seu responsável. A utilização de tal equipamento extra não
pode colidir com as condições expostas no presente regulamento.
6. A transmissão pela Rádio e/ou pela Televisão do evento a realizar durante o período de cedência de instalações deverá ser
sujeita a informação no campo de observações da minuta de requisição e sujeita a aprovação explícita da Direção do
Agrupamento.
7. Deverão ser considerados como período total de cedência o período destinado à realização do evento, os períodos de
montagem e desmontagem de equipamentos, assim como os períodos destinados a ensaios com equipamento audiovisual
ou outro.
8. A entidade requerente deverá informar sobre o número previsto de utilizadores do espaço, sendo que não se aceitarão
pedidos de reserva para cedência do espaço quando se preveja uma ocupação superior à lotação dos mesmos.
9. Nos casos em que não seja possível prever o número de ocupantes, as entidades a quem tenham sido cedidas as instalações
comprometer-se-ão a respeitar a lotação das mesmas.
10. As entidades a quem forem cedidas as instalações assinarão um termo de responsabilidade, no qual se comprometem a
respeitar as normas presentes do constante Regulamento.
11. A autorização da cedência de instalações só se considera definitiva depois de ser dado cumprimento às formalidades
previstas neste Regulamento e às que venham a ser determinadas em despacho de autorização da Direção do
Agrupamento, sempre que necessário.
12. A entidade a quem tenham sido cedidas as instalações poderá solicitar com a antecedência mínima de 2 dias, a troca ou
mudança de horários da cedência das instalações, sendo que a mesma só será autorizada pela entidade competente se o
espaço se encontrar livre de qualquer ocupação no novo horário.
13. O espaço requisitado não pode ser cedido pela requisitante, por qualquer forma, a outra entidade.
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ARTIGO 7º
NORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
1. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I compromete-se a ceder as instalações solicitadas em bom estado de conservação e
limpeza, de modo a proporcionar o gozo efetivo das mesmas, para o fim a que se destinam.
2. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I garante que as instalações escolares cedidas estarão efetivamente disponíveis, nos
dias e horas contratados.
3. Compete unicamente à entidade a quem tenham sido cedidas as instalações, o transporte, colocação e arrumação posterior
do mobiliário da Escola que tenha sido utilizado.
4. As entidades a quem tenham sido cedidas as instalações comprometem-se a montar e a desmontar o eventual
equipamento próprio nos períodos das 8h às 19h, em dias úteis, e a remover o equipamento próprio que tenha sido
instalado, nas datas previamente acordadas.
5. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I reserva-se o direito a solicitar formalmente a identificação das pessoas ligadas à
organização do evento ou dos participantes da atividade desportiva, a credenciá-las e a registar os respetivos movimentos
(entrada e saída).
6. Os utentes devem utilizar as instalações e os materiais/equipamentos colocados à sua disposição com correção e tendo em
atenção que se encontram num espaço de ensino público.
7. A entidade a quem foi cedida a utilização das instalações, quer seja interna ou externa, não poderá alterar a configuração
do mobiliário e/ou equipamento existente nos mesmos, sem a prévia autorização da Direção do Agrupamento.
8. Caso seja autorizada a movimentação desse mesmo mobiliário, ficará a entidade promotora do evento responsável por
essa alteração e a sua colocação nos devidos locais, após a utilização das instalações.
9. A elaboração, afixação de cartazes e outro tipo de informação de divulgação é da responsabilidade da entidade a quem foi
cedido o espaço, mas a sua afixação, nos locais expressamente previstos para o efeito, deverá ser sujeita a aprovação.
10. No caso de prática desportiva, para beneficiar do seguro de acidentes pessoais, o requerente é obrigado, previamente ao
exercício da atividade, ao preenchimento de uma ficha onde sejam identificados os praticantes. Excetuam-se desta
obrigação os Clubes e Associações Desportivas quando legalmente obrigados a contratar seguro para a prossecução do seu
objeto social.

ARTIGO 8º
INDEFERIMENTOS
1. Não será deferida qualquer cedência de instalações nos seguintes casos:
a) Se as iniciativas a promover pela entidade requerente forem suscetíveis de perturbar o normal funcionamento das
atividades da Escola;
b) Se essa cedência assumir caráter permanente ou for por prazo indeterminado.
2. A Direção do Agrupamento reserva-se o direito de cancelar o acordo de cedência de espaço caso haja alguma emergência.

ARTIGO 9º
PRIORIDADES
Quando concorram vários pedidos coincidentes para a cedência das mesmas instalações, terão prioridade, pela seguinte
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ordem, os promovidos pela própria Escola e os relativos às entidades da Categoria 1.

ARTIGO 10º
SANÇÕES POR INCUMPRIMENTO
1. As reparações que tenham de ser efetuadas devido a danos causados nas instalações, ou em qualquer peça de mobiliário
e/ou equipamento, serão faturadas à entidade requerente.
2. Se for ultrapassado o período de cedência autorizado, causando o incumprimento de compromissos já assumidos pela
Escola ou encargos imprevistos, a entidade utilizadora responderá pelos danos daí emergentes e pagará uma indemnização
correspondente ao período utilizado indevidamente, acrescido de uma taxa de 50%.
3. Em caso de cancelamento ou alteração da cedência de espaço é necessário informar as entidades competentes com o
mínimo de 2 dias úteis, se tal não acontecer, será aplicada uma penalização de 35% em caso de cancelamento ou de 10%
em caso de alteração.
4. A existência de eventuais desvios entre a atividade efetivamente desenvolvida e a que tiver sido proposta, considera-se
incumprimento da autorização concedida e é, como tal, passível de revogação e de eventual indemnização.
5. A utilização das instalações por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados é passível de aplicação de
eventual indemnização.

ARTIGO 11º
SEGUROS
A entidade requisitante assegura a contratação dos seguros de acidentes pessoais que abranjam a utilização das instalações
objeto de cedência.

ARTIGO 12º
CASOS OMISSOS
Os casos omissos resultantes da aplicação deste Regulamento serão decididos pelo Diretor do Agrupamento.

ARTIGO 13º
FORO COMPETENTE
Para todo e qualquer litígio emergente do presente acordo, que não seja resolvido por acordo das partes, será submetido ao
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão, com exclusão de qualquer outro.
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ANEXO V
REGULAMENTO QUADROS DE MÉRITO E EXCELÊNCIA
ARTIGO 1º
PREÂMBULO
O presente Regulamento visa a consecução do disposto no artº 7º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro - Estatuto do Aluno e Ética
Escolar, que estipula como direitos do aluno:
a) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e
ser estimulado nesse sentido;
b) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado, em favor da comunidade em
que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido.
c) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito.

ARTIGO 2º
DEFINIÇÃO


O Quadro de Excelência permite reconhecer, valorizar e estimular o mérito, a dedicação e o esforço no desempenho
escolar dos alunos que alcancem excelentes resultados escolares.



Os Prémios de Excelência visam distinguir a excelência dos resultados escolares dos alunos e serão atribuídos
anualmente. Estes prémios para além da atribuição de um diploma poderão comportar uma componente financeira ou
patrimonial que estará dependente dos donativos das empresas ou instituições parceiras do Agrupamento. O nome do
prémio de excelência corresponde ao nome da empresa ou instituição que o patrocina.



O Quadro de Mérito visa reconhecer e distinguir os alunos que desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida
relevância social e estimular o empenho em ações meritórias, em favor da comunidade escolar ou da sociedade em geral,
praticadas na escola e/ou revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades. Deverá ser organizado pelas
seguintes categorias: Solidariedade, Educação Física e Desporto, Criatividade/Inovação e Artístico/Cultural.

ARTIGO 3º
OBJETIVOS
Os quadros de Mérito e de Excelência não pretendem apenas premiar os bons resultados, mas também
promover o exercício de uma cidadania responsável e ativa assim como estimular o gosto de aprender e a
vontade de se auto superar, incentivando os alunos na busca da excelência, tanto no domínio cognitivo como
no atitudinal.
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ARTIGO 4º
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. O presente regulamento aplica-- se aos alunos do agrupamento, que reúnam as condições nele previstas, para integrarem os
Quadros de Mérito e de Excelência.
2. As menções de Mérito e/ou de Excelência serão atribuídas anualmente.
3. O número de alunos a incluir nestes quadros, por ano letivo, é ilimitado.
4. O reconhecimento de Mérito e/ou de Excelência é premiado através de:
a) Entrega, ao aluno, de um diploma, em cerimónia que ocorrerá no primeiro período letivo seguinte ao da atribuição
da menção;
b) Registo da menção de Mérito e/ou de Excelência no processo individual do aluno, após respetiva homologação;
c) Para a cerimónia referida na alínea a), da responsabilidade da Direção da Escola, serão convidados os alunos
destacados e respetivos Pais/Encarregados de Educação, o Diretor de Turma, Professores e outros Elementos da
ComunidadeEducativa.

ARTIGO 5º
ATRIBUIÇÃO
1. Do Quadro de Excelência, constarão os alunos que, em cada ano, para o seu nível de escolaridade, atinjam, cumulativamente,
os seguintes requisitos:

a) Ensino Básico - 1º ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos)
 Apresentem nas menções finais das áreas disciplinares do 3º período a menção de Muito Bom ou Muito Bom e
apenas um Bom.
 Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22ºda Lei nº 51/2012, de 5 de setembro;

b) Ensino Básico ‐ 2º e 3º ciclos (5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos)
Apresentem uma média igual ou superior da 4,5 (sem arredondamentos) no final do 3º período, nas classificações
internas (calculada apenas com base nas disciplinas de inscrição obrigatória) e:
 Não tenham nenhuma menção inferior a 3 no 3º período.
 Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22ºda Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.

c) Ensino Secundário - Cursos Científicos Humanísticos (10º, 11º e 12º anos)
 Apresentem, no final do 3º período, média igual ou superior a 17 valores, nas classificações internas (sem
arredondamentos e calculada apenas com base nas disciplinas de inscrição obrigatória)
 Não tenham nenhuma classificação inferior a 15.
 Estejam inscritos a todas as disciplinas do plano curricular do ano que frequentam.
 A média deve ser calculada utilizando as notas obtidas no 3º período desse ano letivo, não se considerando, nas
disciplinas terminais as notas obtidas em anos letivos anteriores.
 Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar sancionatória
nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.
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d) Ensino Secundário - Cursos Profissionais (1º, 2º e 3º anos)
 Tenham média final igual ou superior a 16 valores, sem arredondamento e calculada com base na média das
classificações finais obtidas no total dos módulos/UFCD lecionados no ano letivo em curso.
 Não poderão ter módulos em atraso.
 Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.
2.

Os Prémios de Excelência, distinguirão o melhor aluno do 5º ao 12º anos, de acordo com os seguintes requisitos:
a) Alunos do 5º ao 8º ano
 O aluno que apresente a melhor média (com arredondamentos às milésimas) no final do 3º período, nas
classificações internas (calculada apenas com base nas disciplinas de inscrição obrigatória).
 Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.
 Fatores de desempate:
i - Melhor média no 2º período.
ii - Melhor média no 1º período
iii - O aluno mais novo.
b) Aluno do 9º ano
• O aluno que apresente a melhor média (com arredondamentos às milésimas) nas classificações finais, contemplando
as classificações da Avaliação Externa das Provas de Português e Matemática (calculada apenas com base nas
disciplinas de inscrição obrigatória).
• Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.
• Fatores de desempate:
i - Melhor média nas Provas de Português e Matemática
ii - Melhor média no 2º período.
iii - Melhor média no 1º período
iv - O aluno mais novo.
c) Alunos do 10º e 11º ano - Cursos Científico Humanísticos

• O aluno que apresente a melhor média (com arredondamentos às milésimas) no final do 3º período, nas
classificações internas (calculada apenas com base nas disciplinas de inscrição obrigatória).

• Esteja inscrito a todas as disciplinas do plano curricular do ano que frequenta.
• Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.

• Fatores de desempate:
i - Melhor média no 2º período.
ii - Melhor média no 1º período
iii - O aluno mais novo.
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d) Alunos do 12º ano - Cursos Científico Humanísticos
• O aluno que apresente a melhor média final de cada um dos três cursos, Ciências e Tecnologias, Ciências
Socioeconómica e Línguas e Humanidades, nas classificações finais (tendo por referência a ficha ENES).
• Esteja inscrito a todas as disciplinas do plano curricular do ano que frequenta.
• Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.
• Fatores de desempate:
i - Melhor média nos quatro Exames Nacionais obrigatórios.
ii - O aluno mais novo
e) Ensino Secundário - Cursos Profissionais (1º e 2º anos)
• O aluno que tenha melhor média calculada com base nas classificações obtidas no total dos módulos/UFCD
lecionados no ano letivo em curso.
• Não poderão ter módulos em atraso.
• Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro
• Fatores de desempate:
i - Melhor média nos módulos/UFCD da componente tecnológica.
ii - O aluno mais novo
f) Ensino Secundário - Cursos Profissionais (3º ano)
• O aluno que apresente a melhor classificação final de curso (em fase das classificações obtidas no total dos
módulos/UFCD do curso, na PAP e na FCT de acordo com as ponderações prevista na lei) em cada um dos cursos
profissionais.
• Ausência de qualquer comportamento passível de aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar
sancionatória nos termos do artigo 22º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.
• Fatores de desempate:
i - Melhor classificação na Prova de Aptidão Profissional (PAP).
ii - Melhor classificação na Formação em contexto de Trabalho (FCT).
iii - O aluno mais novo
3. Do Quadro de Mérito constarão os alunos que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos:
 Reunir as condições de transição do ano de escolaridade em que se encontra;
 Ausência de faltas injustificadas e, excecionalmente, caso existam, venham a ser desconsideradas pelo conselho de
turma:
 Evidenciar uma atitude de respeito para com todos os elementos da comunidade escolar.
Os objetivos das diferentes categorias do Quadro de Mérito, bem como os indicadores que devem ser tidos em conta para
a apresentação de propostas de nomeação encontram-se definidos a seguir:
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Quadro de Mérito
PREMIAR

OBJETIVOS

INDICADORES

JÚRI

Participar em, pelo menos, uma ação de solidariedade

Solidariedade

promovida por uma instituição devidamente reconhecida

Premiar o aluno que contribua, com o
seu trabalho e dedicação, para o bem
comum, em atividades ou projetos
desencadeados na escola.

pela sociedade civil (recolha de produtos, angariação de
fundos, prestação de apoio a elementos da comunidade,

Direção do AE
e

...).
OU

Coordenação de DT

Concretizar pelo menos uma ação de melhoria na sua escola
cujo impacto seja muito evidente e se traduza em melhor

Artístico
Cultural

ambiente, melhor conforto, melhor interação entre pares.

Premiar o aluno que se destacou pela

Participou em vários momentos e atividades de natureza

Direção do AE

participação nas atividades artísticas e

artística e cultural promovidas pela escola (teatro, dança,

e

culturais desenvolvidas pela escola.

música ...).

Coordenação de DT

Premiar o aluno que demonstrou grande qualidade

Educação Física
Desporto

nas suas ações motoras a nível das atividades
físicas, alcançou desempenhos muito aptos na

Obter classificação de nível 5 (ensino básico) e de 18-20 (ensino

aptidão física e comprovou saberes significativos

secundário).

na área dos conhecimentos relativos aos processos

Participar em pelo menos duas das atividades promovidas pelo

de

grupo de Educação Física

desenvolvimento

da

condição

física

e

E/OU

interpretação dos fenómenos sociais associados ao
desporto.
E/OU

Participação no projeto de EF:
Modalidades com uma fase - obter um dos três 1ºs lugares;

Grupo
Educação Física

Modalidades com fase regional - obter um dos três 1ºs lugares;

Premiar o aluno que dedicou parte do seu tempo à

Natação - consideram-se apenas os alunos que integram o nível 3:

prática desportiva regular ao longo do ano,

presença no campeonato nacional; caso só exista fase regional,

participando no Desporto Escolar e revelando

obter um dos três 1ºs lugares; caso só exista fase local, obter três

desempenhos de excelência em representação da

medalhas em seis medalhas possíveis

escola em campeonatos locais, regionais ou

Criatividade
Inovação

nacionais

Premiar o aluno que apresentou pelo menos um

Iniciativa

trabalho/projeto de qualidade reconhecida a nível

Execução

local, regional, nacional ou internacional

Originalidade

Gabinete de Emprego
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ARTIGO 6º
Proponentes e avaliação
1. As propostas de candidatura aos quadros de mérito são feitas pelos respetivos grupos disciplinares/professor titular de
turma e devem ser comunicadas ao conselho de turma/conselho de docentes que confirma os requisitos das candidaturas.
2. As propostas de candidatura aos quadros de mérito podem ser feitas pelos vários elementos da comunidade educativa e
devem ser comunicadas ao conselho de turma/conselho de docentes que confirma os requisitos das candidaturas.
3. As propostas deverão ser apresentadas em ficha própria e registadas nas atas dos conselhos de turma/conselho de
docentes e entregues à Comissão do Quadro de Mérito e Excelência (CQME) para efeitos de validação.
4. As nomeações dos alunos validadas para os Quadros de Mérito integrarão o processo individual do aluno.
5. Caso se verifique não existir alunos abrangidos pelos critérios, poderá não haver nomeações para os Quadros de Mérito.

ARTIGO 7º
DIVULGAÇÂO
1. Os alunos do quadro de Mérito e Excelência, para além do reconhecimento público, em cerimónia a realizar no primeiro
período do ano letivo seguinte serão divulgados na página da Escola

ARTIGO 8º
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os Quadros são organizados e homologados pelo(a) Diretor(a) da Escola, sob proposta da Comissão dos Quadros de Mérito
e Excelência, nomeada para o efeito pelo Conselho Pedagógico.
2. A comissão é composta por elementos a designar pelo diretor.
3. Todos os casos omissos neste regulamento são objeto de apreciação e decisão da comissão.
4. Todas as nomeações para os Quadros deverão ficar registadas nas atas de Conselho de Turma/ conselho de docentes
5. Deverá ser inscrita no processo individual do aluno a sua inclusão nos Quadros, após a respetiva homologação.
6. Os alunos que integrem os diversos Quadros receberão prémios de natureza eminentemente educativa.
7. Os Quadros serão divulgados até 30 dias após a afixação das pautas e serão expostos em local bem visível, assim como no
website da escola.
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ANEXO VI
REGULAMENTO DA SALA DE ESTUDO
I. Disposições Gerais:
Artigo 1º
Objeto
1. O presente documento regulamenta a organização e o funcionamento da Sala de Estudo da Escola Secundária D. Sancho I.

Artigo 2º
Âmbito
1. Este documento aplica-se a todos os elementos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I que frequentam este espaço.

Artigo 3º
Definição
1. A SE é um espaço educativo que apoia os alunos em diferentes situações:
a) Com dificuldades nas aprendizagens.
b) Com dúvidas pontuais.
c) Que pretendam desenvolver trabalho individual ou em grupo, num espaço com recursos diversificados.
d) Que pretendam desenvolver e melhorar técnicas e métodos de estudo.
e) Que necessitem de realizar exercícios escritos ou fichas de avaliação extra-aula.
f) A quem foi dada ordem de saída de sala de aula, encaminhados por um funcionário ou por um docente do gabinete do
aluno, com vista à realização de uma tarefa específica proposta pelo professor da disciplina.
g) Ao abrigo da escolaridade obrigatória, reprovados por excesso de faltas, com plano de recuperação.

Artigo 4º
Objetivos
a) Estimular o gosto pelos estudos.
b) Promover o desenvolvimento de hábitos de trabalho autónomo.
c) Contribuir para o sucesso educativo dos alunos.
d) Constituir-se como um espaço de partilha de saberes.
e) Desenvolver competências que facilitem as aprendizagens dos alunos.
f) Auxiliar os alunos na resolução de dúvidas curriculares.
g) Apoiar os alunos na preparação de exames, exercícios escritos, trabalhos, etc.
h) Ajudar os alunos na aquisição de hábitos e técnicas de estudo específicos.
i) Desenvolver competências de consulta e de utilização de diversas fontes de informação.
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j) Desenvolver competências sociais tais como o respeito pelos outros ou a cooperação entre alunos.
k) Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares individuais ou em grupo, nomeadamente
trabalhos de casa, exercícios de aplicação e consolidação das matérias lecionadas.

Artigo 5º
Público-alvo
1. A S.E. destina-se, prioritariamente, a apoiar alunos da Escola Secundária D. Sancho I. Não obstante, por solicitação à Direção,
a SE poderá ser disponibilizada a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de D. Sancho I.

Artigo 6º
Localização
1. A S.E. situa-se na Escola Secundária D. Sancho I descentralizada nos seguintes espaços:
- Gabinete anexo à Biblioteca;
- Departamentos abertos;
- Outros espaços adequados para o efeito (por exemplo: salas de aula e biblioteca).

II - Organização e Funcionamento
Artigo 7º
Coordenação da SE (competências)
1. A SE é coordenada por uma equipa, nomeada anualmente pelo(a) Diretor(a), a quem compete:
a) Divulgar, junto da comunidade escolar, informação relativa à SE.
b) Promover, organizar e coordenar as atividades promotoras do sucesso escolar dos alunos.
c) Dar resposta às solicitações dos alunos.
d) Organizar o processo de registo dos alunos.
e) Organizar o inventário do material existente e zelar pela sua conservação.
f) Apresentar relatório anual de avaliação ao Diretor do Agrupamento.
g) Apoiar os professores do Agrupamento.
h) Promover a cooperação entre os professores que constituem a equipa da Sala de Estudo SE.
i) Instruir os funcionários e orientar a sua atividade de apoio à SE.
j) Assegurar a articulação entre a SE e as restantes estruturas de desenvolvimento educativo do Agrupamento.
k) Avaliar as atividades.
l) Apreciar e considerar todas as sugestões e críticas relativamente ao funcionamento da SE apresentadas por alunos,
professores e funcionários.
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Artigo 8º
Professores da SE (Competências)
1. Compete aos professores que desempenham funções na SE:
a) Conhecer integralmente o regulamento da SE, bem como os recursos disponíveis e metodologias a seguir.
b) Realizar um trabalho de equipa (de modo a que a rotatividade ou alternância de professores não provoque roturas ou
quebras de continuidade no trabalho dos alunos).
c) Mostrar disponibilidade face às solicitações e necessidades dos alunos.
d) Apoiar os alunos nas suas tarefas escolares (trabalhos de casa, trabalhos de grupo, pesquisas, preparação para testes,
outros) tendo sempre em conta as indicações e perspetivas adotadas nas disciplinas curriculares.
e) Apoiar os alunos ao nível de técnicas e métodos de estudo, pesquisa e consulta bibliográfica.
f) Encaminhar os alunos para os Departamentos Abertos sempre que os trabalhos em curso requeiram recursos daquele
setor.
g) Colaborar, sempre que necessário, na atualização dos recursos existentes, bem como na conceção de novos instrumentos
de trabalho.
h) Elaborar uma listagem de materiais mais solicitados pelos alunos para eventual aquisição.
i) Fomentar um ambiente propício ao trabalho educativo.
j) Acolher os alunos a quem é dada ordem de saída da sala de aula, assegurando, sempre que possível, o cumprimento da
tarefa indicada pelo professor.
k) Responsabilizar os alunos pelo cumprimento das regras de funcionamento dos espaços escolares.
l) Zelar pela manutenção dos equipamentos e materiais.
m) Registar, em documento próprio, o sumário das atividades desenvolvidas.
n) Registar, em documento próprio, as presenças dos alunos.
o) Estar sempre presente nos espaços da SE durante o horário estabelecido e assinar o respetivo livro de ponto.
p) Apresentar sugestões de melhoramento do funcionamento da SE.

Artigo 9º
Direitos dos alunos
1. O aluno tem o direito de:
a) Conhecer o regulamento da SE e ser esclarecido quanto ao seu conteúdo.
b) Usufruir de um ambiente de trabalho sereno e agradável.
c) Ser apoiado nas tarefas escolares de acordo com o horário da SE afixado.
d) Utilizar todos os materiais didáticos que se encontrem ao seu dispor na SE.
e) Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento da SE.

Artigo 10º
Deveres dos alunos
1. O aluno deve:
a) Conhecer e respeitar todas as normas de funcionamento da Sala de Estudo.
b) Acatar as chamadas de atenção e instruções dadas pelos professores e funcionários.
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c) Entrar de forma ordeira e educada, evitando perturbar as atividades a decorrer na SE.
d) Manter silêncio durante a utilização da SE.
e) Em caso da realização de trabalhos em grupo, o diálogo e discussão entre os alunos deverá centrar-se no tema e assuntos
relativos às tarefas a realizar, sem perturbar o bom ambiente da sala e o trabalho de todos os presentes.
f) Manter em bom estado de conservação o mobiliário e os materiais disponibilizados (livros, documentos, computador,
etc.).
g) Responsabilizar-se pela devolução de todos os materiais utilizados.
h) Registar, em documento próprio, a sua presença na SE.
i) Cumprir as normas presentes no RI do Agrupamento, que possam estar omissas neste documento.

Artigo 11º
Assiduidade e justificação de faltas
1. Os alunos referenciados para Apoio ao Estudo devem justificar as faltas, cumprindo os procedimentos e os prazos estipulados
no Regulamento Interno. À terceira falta injustificada, perderá o direito a este benefício dando lugar a outro aluno.

Artigo 12º
Interdições
1. Na SE não é permitido:
a) Falar alto ou fazer barulho.
b) Desenvolver qualquer atividade contrária ao espírito da SE e ao seu bom funcionamento.
c) Consumir alimentos e/ ou bebidas (excetuando água).
e) Danificar o mobiliário.
f) Anotar, dobrar, riscar ou danificar de qualquer outra forma os documentos.
g) Permanecer na sala de estudo faltando deliberadamente a atividades letivas.
h) Utilizar aparelhos eletrónicos alheios ao trabalho escolar.

Artigo 13º
Incumprimentos das Normas
1. Ao incumprimento das normas acima descritas, serão aplicadas as seguintes penalizações:
a) Advertência verbal.
b) Ordem de saída.
c) Interdição temporária da utilização dos serviços e instalações da SE a decidir pelos coordenadores.
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Artigo 14º
Suspensão da frequência da Sala de Estudo
1. Os alunos poderão ser suspensos da frequência da SE durante o ano letivo, se reincidirem no incumprimento dos deveres
deste regulamento.

Artigo 15º
Horário
1. A SE funciona de segunda a sexta-feira, em horário a definir no início de cada ano letivo.
2. As atividades da SE serão interrompidas durante as pausas letivas, salvo em situações excecionais por decisão da direção
do Agrupamento.

Artigo 16º
Funcionamento
1. A SE funciona sob supervisão de um ou mais professores, e/ou do funcionário da Biblioteca.
2. A SE deverá funcionar, diariamente, de acordo com o horário estipulado.
3. Por cada tempo letivo poderão permanecer na SE um número máximo de quatro alunos por mesa. Nos demais espaços, esta
decisão caberá ao professor responsável.
4. Sempre que os alunos pretendam realizar atividades escolares ou esclarecer dúvidas com um professor de uma área não
esteja presente na SE mas que esteja em Departamento Aberto, os alunos devem ser encaminhados para aí.
5. Os alunos que pretendam resolver dúvidas pontuais devem procurar no horário de funcionamento da SE ou D A o dia da
semana e a hora mais adequados, comparecer a solicitar o apoio ao respetivo professor.
6. Os recursos que se encontram em estantes abertas da biblioteca estão disponíveis para utilização livre na SE. No final da
utilização, o aluno deve recolocar o livro no local respetivo.
7. Em caso de necessidade, existem na biblioteca computadores destinados ao trabalho escolar dos alunos, individualmente
ou em grupo, e ao apoio nas diversas disciplinas.
8. Durante os intervalos, a vigilância da SE deverá ser assegurada por um funcionário.
9. A divulgação da SE será efetuada através da página eletrónica do Agrupamento de escolas D. Sancho I e locais apropriados
para o efeito.

III. Disposições finais
Artigo 17º
Avaliação
1. O funcionamento da SE será objeto de avaliação através de um relatório final no terceiro período, a apresentar à direção do
Agrupamento e de um inquérito, por amostra, aos utilizadores da SE.

Artigo 18°
Duração e divulgação
1. Este regulamento entra em vigor após a sua aprovação e assim permanecerá até nova revisão e aprovação em reunião do
Conselho Pedagógico.
2. O presente Regulamento deve ser divulgado a toda a comunidade escolar, no início de cada ano letivo.
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Artigo 19°
Omissões
1. Todas as omissões do presente regulamento serão resolvidas pelo Diretor do Agrupamento.
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ANEXO VII
REGULAMENTO DO GABINETE DO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Artigo 1º
Objeto
1. O presente regulamento define as condições de funcionamento do Gabinete do Emprego e Empreendedorismo (GEE) do
Agrupamento de Escolas D. Sancho I (AEDS1).

Artigo 2º
Finalidade/Objetivo
1. O Gabinete do Emprego e Empreendedorismo é uma estrutura de apoio e orientação para os alunos e ex-alunos do AEDS1,
mobilizando um espaço de atendimento e de informação centralizado nas temáticas relacionadas com a Formação em
Contexto de Trabalho (FCT), mercado de trabalho, emprego e empreendedorismo.

Artigo 3º
Âmbito da ação
1. O âmbito da ação do GEE desenvolve-se nos seguintes eixos fundamentais:
a) Aproximação da Escola às Empresas;
b) Observatório do Emprego;
c) Empreendedorismo e Inovação;
d) Apoio na implementação do sistema European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Educationand
Training (EQAVET).

Artigo 4º
Atividades
1. O GEE desenvolve as seguintes atividades:
a) Criação de uma base de dados atualizada das empresas parceiras do Agrupamento e dos potenciais candidatos (alunos
e ex-alunos);
b) Estabelecimento de interligações com as potenciais entidades empregadoras e com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), com o intuito de facilitar o processo de recrutamento e de inserção/reinserção no mercado de
trabalho;
c) Apoio às empresas na divulgação/publicação de propostas para a realização da Formação em Contexto de Trabalho,
ofertas de emprego e estágios;
d) Promoção da transição dos alunos do Agrupamento para o mercado de trabalho;
e) Apoio aos alunos do Agrupamento no prosseguimento de estudos;
f) Dinamização de um plano de atividades em parceria com as empresas;
g) Promoção do fornecimento de materiais para equipar oficinas e laboratórios;
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h) Promoção de patrocínios para prémios de mérito e excelência;
i) Colaboração com os Diretores de Curso na gestão dos seus cursos;
j) Organização de sessões/workshops/oficinas sobre temáticas relevantes na área do emprego e empreendedorismo (a
título de exemplo, criação de um curriculum vitae, preparação para entrevistas de emprego, criação do próprio
emprego);
k) Promoção de projetos/concursos de nível local, regional e nacional;
l) Outras atividades consideradas relevantes para a integração profissional dos alunos e ex-alunos.

Artigo 5º
Destinatários
1. São destinatários dos serviços do GEE todos os alunos e ex-alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I.
2. O GEE mobiliza também um espaço de atendimento e informação aos Encarregados de Educação.

Artigo 6º
Coordenação
1. A coordenação do GEE é da responsabilidade de um coordenador nomeado anualmente pelo Diretor.
2. O(A) coordenador(a) promove a concretização do plano de ação do GEE juntamente com uma equipa constituída para esse
efeito.

Artigo 7º
Funcionamento e atendimento
1. O GEE funciona numa sala do átrio da escola sede, junto ao PBX.
2. O GEE tem definido um horário de atendimento que se encontra afixado junto da sala e no sítio do Agrupamento.
3. Poderão realizar-se atendimentos ou outras atividades individuais fora do horário estabelecido desde que marcadas com a
devida antecedência.

Artigo 8º
Revisão do Regulamento
1. O presente regulamento poderá ser alvo de alterações ou modificações, sempre que sejam considerados pertinentes por
parte do Diretor.

Artigo 9º
Dúvidas e Omissões
1. Todas as dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento serão analisadas e
consideradas pelo Diretor.
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