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PREÂMBULO

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

A Escola deverá ser, por natureza, um espaço
múltiplo de aprendizagem, de trabalho, de
construção, de criatividade, de intervenção e
desenvolvimento das competências necessárias
a uma efetiva participação, individual e coletiva,
no processo de construção de uma sociedade
democrática.

Artigo 1º - Objeto
O regulamento interno define o regime de
autonomia do Agrupamento de Escolas Marinha
Grande Nascente (AEMGN), em conformidade
com

os

princípios

definidos

na

lei,

designadamente no que respeita ao regime de
funcionamento do agrupamento, dos órgãos de

O Regulamento Interno é um instrumento de

administração

sistematização

intermédias

da

organização

escolar,

e
de

gestão,

das

coordenação

estruturas

educativa

e

estabelecido em conformidade com a legislação

orientação

em vigor, propondo soluções que visam permitir

administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos,

a conquista duma autonomia em todos os

bem como os direitos e os deveres dos membros

domínios em que se desenvolve a ação

da comunidade escolar.

pedagógica,

dos

serviços

educativa.

Artigo 2.º - Âmbito
Este Regulamento Interno está de acordo com as
medidas propostas no “Escola + Simples Para
Professores”, que têm como objetivo simplificar
procedimentos. Assim, as disposições constantes
de lei ou regulamento foram substituídas pela
remissão para tais disposições e pela inclusão de
hiperligações para os correspondentes diplomas,
no Diário da República Eletrónico (na sua versão
consolidada, se aplicável).
Assume-se, ainda, este Regulamento Interno
como guia de conduta para todos os que neste
Agrupamento Escolar estudam e trabalham. Este
guia deverá ser entendido, não como uma
listagem definitiva de normas e condutas, mas
como mais um elemento estruturante e
dinâmico na construção de um Projeto Educativo
comum e partilhado por alunos, professores, pais
e encarregados de educação e demais agentes

1. O regulamento interno do agrupamento aplicase aos órgãos de administração e gestão do
Agrupamento

de

Escolas

Marinha

Grande

Nascente, aos docentes, alunos, pessoal técnico,
assistentes técnicos e assistentes operacionais,
pais e encarregados de educação e todos os
utentes.
2. Aplica-se também a todas as atividades
realizadas fora dos estabelecimentos de ensino do
agrupamento, autorizadas pelo diretor ou pelo
conselho geral no âmbito do plano anual de
atividades.

Artigo 3.º - Princípios Orientadores
1. O Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Nascente prossegue os objetivos educativos
estabelecidos na Constituição Portuguesa e na
Lei

de

Bases

do

Sistema

Educativo,

educativos.
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nomeadamente:

Administração e Gestão dos Estabelecimentos

a) a garantia de igualdade e de oportunidades

Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos
Básico e Secundário, no Estatuto da Carreira dos

de acesso e de sucesso escolar;

Educadores de Infância e dos Professores dos
b) o respeito pela pluralidade e liberdade de
expressão;

Ensinos Básico e Secundário e no Estatuto do
Aluno e Ética Escolar.

c) o respeito pela diferença, valorizando as
diferentes experiências e saberes culturais;
d) o respeito pelas regras democráticas,
nomeadamente na participação de todos os
membros da comunidade escolar no
processo educativo, no respeito pela
legislação em vigor e de modo adequado às
características específicas dos vários níveis

Artigo 4.º - Definição de Agrupamento
1. O Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Nascente, adiante designado por Agrupamento,
é uma unidade organizacional dotada de órgãos
próprios de administração e gestão, integrando
estabelecimentos públicos de educação préescolar, dos três ciclos do ensino básico e do
ensino secundário, a partir de um Projeto

de educação e ensino;

Educativo assente em sete eixos de ação:
e) a representatividade dos órgãos de
administração e gestão da escola, garantida

a) sucesso escolar;

pela eleição democrática de agentes da

b) planeamento e desenvolvimento

comunidade educativa;

curricular;

f) a responsabilização do Estado e dos

c) autonomia, responsabilidade, participação

diversos

e disciplina;

intervenientes

no

processo

educativo;

d) inclusão, igualdade de oportunidades;

g) o primado dos critérios de natureza

e) lideranças;

pedagógica e científica sobre os de natureza
essencialmente administrativa;
h) a estabilidade e eficiência da gestão
escolar,

garantindo

informação

entre

as

g) autoavaliação para melhorar

e

2. O AEMGN é uma unidade organizacional,

partes

dotada de órgãos próprios de administração e

comunicação
todas

f) ensino à distância ou misto;

interessadas;
i) a transparência dos atos de administração
e gestão.
2. O Agrupamento orienta-se pelos princípios e
objetivos previstos no Regime de Autonomia,

gestão

e

compreende

os

seguintes

estabelecimentos do ensino público da educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário:
Código

Designação

Nível

1010172

JI da Boavista

Educação
escolar
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Pré-

JI da Pedrulheira

Educação
escolar

Pré-

1010348

JI Pilado

Educação
escolar

Pré-

1010963

JI das Trutas

Educação
escolar

Pré-

1010810

EB de Albergaria

1.º CEB

1010212

EB da Amieira

1.º CEB

1010476

EB da Cumeira

Educação Préescolar e 1.º CEB

1010447

EB do Engenho

1.º CEB

1010131

EB João Beare

Educação Préescolar e 1.º CEB

1010457

EB de Picassinos

1.º CEB

1010348

EB de Pilado

1.º CEB

1010927

EB de Trutas

1.º CEB

1010859

1010674

1010987

EB Prof. Alberto
Nery Capucho
ES Pinhal do Rei

aplicáveis as definições previstas no artigo 69.º, do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

CAPÍTULO

II

-

REGIME

DE

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Artigo 6.º - Administração e Gestão
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 10.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

SECÇÃO I – ÓRGÃOS

2.º e 3.º Ciclos
3.º
Ciclo
Ensino
Secundário

3. Para efeitos do presente regulamento, são

e

SUBSECÇÃO I – CONSELHO GERAL (CG)

Artigo 7.º - Definição

3. Cada uma das escolas, ou estabelecimento de
educação pré-escolar, que integra o agrupamento,
mantém a sua identidade e denominação própria.

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 11.º do
Decreto-Lei

4. O AEMGN tem a sua sede na Escola Básica

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

professor Alberto Nery Capucho.

Artigo 5.º - Disposições Comuns
1. Os órgãos colegiais de direção, administração e
gestão, as estruturas de coordenação e supervisão
elaboram ou reveem os respetivos regimentos nos
primeiros trinta dias do seu mandato, fazendo a
sua entrega ao Diretor.

Artigo 8.º - Composição e Competências do
CG
1. No CG participam os representantes da
comunidade educativa, num total de vinte e um
elementos, distribuídos do seguinte modo:

2. Para efeitos do presente regulamento, são

a) oito representantes dos professores;

aplicáveis as definições previstas no ponto 2, do

b)

artigo 49.º e do artigo 50.º, do Decreto-Lei n.º

encarregados de educação;

137/2012

quatro

representantes

dos

pais

e

c) dois representantes do pessoal não docente;

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
d) dois representantes dos alunos do ensino
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secundário, maiores de 16 anos;

4. Na falta dessa eleição, o presidente do CG
notifica as associações de pais e encarregados de

e) dois representantes da autarquia.

educação para que procedam à indicação
f) três representantes das atividades de
carácter cultural, artístico, científico, ambiental
e económico.

conjunta

dos

representantes

dos

pais

e

encarregados de educação naquele órgão de
administração e gestão, fixando um prazo nunca

2. Para efeitos do presente regulamento, são

inferior a 10 dias.

aplicáveis as definições previstas nos pontos 2, 3,

5. Os representantes dos pais e encarregados de

4, 5, 6, 7, 8, 9, do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º

educação propostos pelas associações são eleitos

137/2012

em assembleia geral de pais e encarregados de

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

educação da escola, convocada pelos respetivos

3. Para efeitos do presente regulamento, e

presidentes da assembleia geral.

relativamente às competências do CG, são

6. A convocatória será única e subscrita por todos

aplicáveis as definições previstas no artigo 13.º do

os presidentes da assembleia geral.

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

7. Os serviços administrativos do Agrupamento
prestarão o apoio administrativo necessário à

Artigo 9.º - Designação de Representantes

realização da assembleia geral.

no CG

8. A proposta conjunta dos representantes dos

1. Para efeitos do presente regulamento, são

pais e encarregados de educação deverá ser

aplicáveis as definições previstas nos artigos 14.º

subscrita pelos presidentes da direção das

e

associações, ou seus representantes e entregue ao

15.º,

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
2. Os representantes dos alunos serão eleitos por

presidente do CG nos dois dias úteis seguintes à
realização da assembleia.

todos os alunos do ensino secundário. Os

9. No caso de não existir consenso entre as

candidatos a representante, terão que pertencer

associações de pais e encarregados de educação

também ao ensino secundário, apresentando-se

relativamente

em lista.

representantes ou na ausência dessa indicação, no

3. Os representantes dos pais e encarregados

de educação são eleitos em assembleia geral

à

indicação

dos

respetivos

prazo referido no número 8, o presidente do CG
convoca as associações para apresentarem as
respetivas listas que serão objeto de sufrágio em

de pais e encarregados de educação do

assembleia geral de pais, convocada para esse

agrupamento de escolas sob proposta das

efeito.

respetivas organizações representativas.

10. O Diretor, terá de solicitar em tempo útil à
Câmara

Municipal

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020
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os

seus

representantes.

Artigo 12.º - Competências do Presidente do

11. O presidente do Conselho Geral, após

CG

deliberação dos elementos deste conselho,

1. Compete ao Presidente do CG no exercício do

convidará individualidades ou organizações para

seu mandato:

integrarem este órgão.

a)

Artigo 10.º - Mandato

marcar

as

reuniões

do

CG

do

Agrupamento, em horário que permita a
participação de todos os seus membros;

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 16.º do

b) presidir às reuniões deste órgão;

Decreto-Lei

c) proceder à substituição dos membros do

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

CG do Agrupamento que tenham perdido

2.

ou renunciado ao seu mandato;

Quando

os

representantes

dos

Pais/Encarregados de Educação perderem a

d) marcar a data das eleições para este

qualidade que determinou a sua eleição ou

órgão, procedendo à sua convocação nos

designação e se ainda dentro do mandato, a

sessenta dias anteriores à cessação do

Associação

mandato.

de

Pais

indicará

outros

representantes, seguindo a respetiva ordem de

e) para efeitos do presente regulamento, são

precedência na lista a que pertenciam os antigos

aplicáveis as definições previstas no ponto 3,

titulares.

artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 137/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/17852

Artigo 11.º - Suspensão de Mandatos

7).

1. Há lugar a suspensão de mandato sempre que

f) marcar a data para a eleição do Diretor;

um elemento do conselho geral esteja impedido

g) após confirmação da regularidade do

de exercer as suas funções, por um período

processo eleitoral para eleição do Diretor,

superior a 90 dias, designadamente por motivo de

realizar os procedimentos definidos nos

doença ou gozo de licença parental;

pontos 3 e 4, do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º

2. Há lugar a perda de mandato sempre que um

137/2012

elemento do CG:

(https://dre.pt/application/conteudo/17852

a) no decurso do seu mandato, dê três faltas

7).

consecutivas ou seis intercaladas, das quais
não apresentou justificação;
b) sendo aluno, lhe foi aplicada qualquer
medida disciplinar sancionatória.

Artigo 13.º - Reunião do CG
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 17.º
do

Decreto-Lei
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(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Artigo 17.º - Procedimento Concursal
Para efeitos do presente regulamento, são

SUBSECÇÃO II – DIRETOR

aplicáveis as definições previstas nos artigos 22.º,

Artigo 14.º - Competências do Diretor
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 18.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 20.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

22.º-A e 22.º-B do Decreto-Lei n.º 137/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Artigo 18.º - Eleição
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 23.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Artigo 19.º - Posse

Artigo 15.º - Subdiretor e adjuntos do

Para efeitos do presente regulamento, são

Diretor

aplicáveis as definições previstas no artigo 24.º do
Decreto-Lei

1. Para efeitos do presente regulamento, são

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

aplicáveis as definições previstas no artigo 19.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

Artigo 20.º - Mandato

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Para efeitos do presente regulamento, são

2. Nos termos do disposto no Código do

aplicáveis as definições previstas no artigo 25.º do

Procedimento Administrativo, aprovado pelo

Decreto-Lei

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e do

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

disposto no ponto 7 do art.º 20.º do Decreto-Lei

Artigo 21.º - Regime de Exercício de Funções

n.º

137/2012

n.º 137/2012, de 2 de julho, o diretor delega
Para efeitos do presente regulamento, são

competências no subdiretor e adjuntos.

aplicáveis as definições previstas no artigo 26.º do
3. O diretor delega competências no subdiretor e
adjuntos (anexo I)

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Artigo 16.º - Recrutamento

Artigo 22.º - Direitos do Diretor

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 21.º do
Decreto-Lei

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 27.º e
28.º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
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Artigo 23.º Deveres Específicos do Diretor
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 29.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

d) ratificar as propostas dos Conselhos de
Turma da seleção de alunos a integrar os
Quadros de Mérito e de Honra;
e) aprovar os instrumentos de registo
relativos

à

avaliação

de

desempenho

docente;

Artigo 24.º - Assessoria da Direção
f) exercer as demais competências que lhe
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 30.º do
Decreto-Lei

n.º

forem atribuídas na lei e no Contrato de
Autonomia.

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Artigo 26.º - Composição do CP
1. O CP tem a seguinte composição:
a) diretor;

SUBSECÇÃO III – CONSELHO PEDAGÓGICO (CP)
b) coordenador de Educação Pré-escolar;
c) coordenador do Departamento 1º CEB;

Artigo 25.º - Competências do CP
d) coordenador do Departamento das
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 31.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
2. São competências do Conselho Pedagógico:
a) para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 33.º
do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527)
b) proceder ao acompanhamento e avaliação

Ciências Sociais e Humanas;
e) coordenador do Departamento de
Português;
f) coordenador do Departamento de
Línguas Estrangeiras;
g) coordenador do Departamento de
Expressões;
h) coordenador do Departamento de
Educação Física;

da execução das suas deliberações e

i) coordenador do Departamento de

recomendações;

Matemática;

c) pronunciar-se relativamente à nomeação

j) coordenador do Departamento de

de professores para a coordenação do

Ciências Experimentais;

secretariado de exames;

k) coordenador do Departamento de
Educação Especial;
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l) coordenador dos Diretores de turma do 2º

4. Os membros das secções do Conselho

e 3º CEB;

Pedagógico serão designados pelo respetivo

m) coordenador dos Diretores de turma do
ensino Secundário;

presidente.
5. Às secções compete desempenhar as tarefas

n) coordenador da Biblioteca Escolar;
o) coordenador dos Cursos Profissionais;

que lhe foram confiadas nos prazos estabelecidos.
6.

Estas secções

poderão cooptar outros

elementos de acordo com as matérias em análise.
p)

coordenador

de

estabelecimento

2º/3º/Secundário;

Artigo 28.º - Mandato

q) representante dos docentes titulares de

O mandato dos membros do Conselho Pedagógico

turma do 1º CEB.

tem a duração de quatro anos letivos, salvo se

2. A participação dos representantes dos serviços
técnico-pedagógicos, no CP faz-se em função da

perderem a qualidade que determinou a sua
designação ou nomeação.

ordem de trabalhos das reuniões, sem direito a

Artigo 29.º - Presidente do Conselho

voto, a convite do presidente do CP.

Pedagógico

3. Para efeitos do presente regulamento, são

Para efeitos do presente regulamento, são

aplicáveis as definições previstas no n.º2, do artigo

aplicáveis as definições previstas no ponto 3, do

34.º

artigo

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

32.º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Artigo 27.º - Estrutura do CP

Artigo 30.º - Funcionamento

1. O Conselho Pedagógico funciona em plenário e

Para efeitos do presente regulamento, são

em secções especializadas.

aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do

2. Cabe ao Conselho Pedagógico propor e aprovar

artigo

as suas secções especializadas.

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

3. Para além da Secção de Avaliação de

Artigo 31.º - Secção de Avaliação de

Desempenho Docente (S.A.D.D.), o Conselho

Desempenho Docente

Pedagógico deverá constituir as seguintes
secções especializadas:

34.º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 12.º

a) Plano Anual de Atividades;

do

b) Formação Contínua.

(https://dre.pt/application/conteudo/542995).

Decreto-Regulamentar
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2. Esta Secção deve aprovar o seu regimento nos

Diretor. Estes elementos deverão garantir a

trinta dias subsequentes ao início do seu

representatividade dos vários departamentos

mandato.

curriculares.

3. Aos elementos da seção, deverá ser atribuído

2. O Coordenador é nomeado pelo Diretor, de

um crédito horário, mediante o crédito horário

entre os membros que compõem o conselho

do agrupamento.

pedagógico, por um período de 4 anos.

Artigo 32.º - Secção do Plano Anual de

3. Ao coordenador deverá ser atribuído um crédito

Atividades

horário,

mediante

o

crédito

horário

do

agrupamento.
1. Integram a Secção do Plano Anual de Atividades,
o Coordenador e os elementos designados pelo

4. Compete à secção:

Diretor. Estes elementos deverão garantir a

a) elaborar o plano de formação e de

representatividade dos vários departamentos

atualização do pessoal docente e não

curriculares.

docente, em articulação com o respetivo

2. O Coordenador é nomeado pelo Diretor, de
entre os membros que compõem o conselho

3. Ao coordenador deverá ser atribuído um crédito
mediante

o

crédito

escolas,

e

acompanhar

a

respetiva

execução;

pedagógico, por um período de 4 anos.

horário,

centro de formação de associação de

horário

do

b) propor sessões de formação interna quer
para docentes quer para pessoal não
docente;

agrupamento.

c)

4. Compete à secção:

propor

o

desenvolvimento

de

experiências de inovação pedagógica e de
a) colaborar na atualização do projeto
educativo, do projeto curricular e do
regulamento interno, do agrupamento;

formação, no âmbito da escola e em
articulação

com

estabelecimentos

instituições
do

ensino

superior

b) colaborar na elaboração, publicitação e

vocacionados para a formação e

atualização do PAA;

investigação.

c)

apresentar,

relatório

sucinto

trimestralmente,
sobre

o

um

trabalho

ou

a

SUBSECÇÃO IV – CONSELHO ADMINISTRATIVO
(CA)

desenvolvido

Artigo 34.º - Conselho Administrativo
Artigo 33.º - Secção de Formação Contínua
1. Para efeitos do presente regulamento, são
1. Integram a Secção de Formação contínua, o

aplicáveis as definições previstas no artigo 36.º do

Coordenador e os elementos designados pelo
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020
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Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
2. Compete ao Conselho Administrativo:

2. Reúne, ordinariamente, três vezes por ano,
sendo constituída pelos seguintes membros:
a) docentes da educação pré-escolar, de
todos os ciclos do ensino básico e secundário,

a) para efeitos do presente regulamento,
são aplicáveis as definições previstas no
artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 137/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/1785
27);

e assistentes técnicos e operacionais, a
designar pelo Diretor do agrupamento para
um período coincidente com o seu mandato;
b) representantes dos delegados de turma, a
escolher pelos e entre os próprios;

b) elaborar e divulgar o manual do sistema

c) um representante das associações de pais,

do controlo interno.

a designar pelo presidente da assembleia
geral.

Artigo 35.º - Composição

3. Sempre que se considere necessário ouvir várias
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 37.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

pontos de vista, ou perceber a reação da
comunidade a um determinado projeto ou
atividade, para corrigir erros ou omissões, ou,
ainda, para validar instrumentos de trabalho,

Artigo 36.º - Funcionamento
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 39.º do
Decreto-Lei

opiniões, para se ter em conta uma diversidade de

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

pode ser constituído um grupo consultivo. Nessa
constituição

poderão

tomar

parte

pais

e

encarregados de educação, alunos, docentes,
assistentes técnicos e operacionais, técnicos de
diversas

valências que

colaborem

com

o

SECÇÃO II – ESTRUTURA DE APOIO À

agrupamento, membros de órgãos ou estruturas

GESTÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL DA

do Agrupamento de Escolas Marinha Grande

ESCOLA

Nascente.
4. Sem prejuízo do disposto no artigo 6º da Lei nº
31/2002, o trabalho da equipa incide também

Artigo 37.º - Grupo de Avaliação Interna
(GAI)

a) monitorização do Decreto-Lei n.º 54/2018

1. O Grupo de Avaliação Interna previsto na Lei nº
31/2002, de 20 de dezembro é uma estrutura
alargada
educativa.

sobre as seguintes áreas:

de

participação

da

comunidade

- Educação Inclusiva;
b) monitorização do Decreto-Lei n.º 55/2018
- Autonomia e Flexibilidade Curricular;
c) plano de Promoção do Sucesso;
d) monitorização de Resultados Escolares;
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e) serviço educativo.

por

5. Compete à equipa de Coordenação da
Autoavaliação:

um

responsável

de

estabelecimento

designado pelo Diretor.
3. No caso de estabelecimentos com duzentos e

a) mobilizar os elementos da Comunidade
Educativa para a participação no processo de
autoavaliação;

cinquenta ou mais crianças/alunos, para o
exercício das funções de coordenador, será
atribuída uma redução da componente letiva de

b) planear todo o processo de autoavaliação;

acordo com a legislação em vigor.

c) elaborar o cronograma de autoavaliação;
d)

recolher

documentos

de

apoio

e

4. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 41.º do

evidências;
e) articular a sua ação com o Conselho

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

Pedagógico;
f) refletir criticamente sobre os dados

5.

Compete,

ainda,

recolhidos;

estabelecimento:

ao

coordenador

de

e

acompanhar

o

das

Atividades

de

g) colaborar na elaboração de planos de

a)

melhoria;

desenvolvimento

h) divulgar os resultados do seu trabalho à

Enriquecimento Curricular com a colaboração

comunidade.

dos professores titulares de turma e

supervisionar

6. Aos elementos da seção, deverá ser atribuído

professores de apoio educativo, no 1º CEB;

um crédito horário, mediante o crédito horário

b) assinar o expediente do respetivo

do agrupamento.

estabelecimento de educação ou de ensino;

SECÇÃO III – COORDENAÇÃO DE ESCOLA OU
DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR

c) anotar as faltas do pessoal docente e não
docente no respetivo mapa, no Pré-escolar e
no 1º CEB;
d)

tomar

decisões,

em

situações

de

Artigo 38.º - Coordenador de

emergência, sobre assuntos relacionados

Estabelecimento

com a organização e funcionamento do
estabelecimento, delas dando de imediato

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 40.º do
Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

conhecimento ao Diretor;
e) fomentar, por todos os meios, a normal
frequência escolar, procurando identificar as
causas do absentismo dos alunos;

2. Nos estabelecimentos de ensino da educação

f) organizar as listas ordenadas das inscrições e

pré-escolar e do 1º CEB onde existam menos de

respetivas renovações dos alunos do Pré-

três lugares, o cargo de coordenação é assumido

Escolar;
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g)

organizar

e

coordenar

as

tarefas

2. É da competência do Diretor a aplicação dos

relacionadas com o processo de avaliação dos

critérios estabelecidos em diploma próprio

alunos;

visando a rentabilização dos recursos humanos e

h) coordenar o trabalho do pessoal docente e

materiais do agrupamento.

não docente;

3. O Diretor nomeia grupos de trabalho para cada

i) zelar pela disciplina no estabelecimento;
j) definir conjuntamente os objetivos da
avaliação e avaliar o pessoal não docente;

ciclo de ensino que integram professores dos
diferentes anos de escolaridade, diretores de
turma e docentes da educação especial.

k) dinamizar relações de intercâmbio e
parceria com outros estabelecimentos de
educação e de ensino, bem como outras

4. Cada grupo elabora um relatório sobre o
trabalho desenvolvido e as opções tomadas.

instituições, que possam contribuir para o

5. Cabe ao Conselho Pedagógico autorizar a

processo de educação dos alunos.

constituição das turmas em desconformidade,
conforme disposto no n.º 5 do art.º 7.º do

SECÇÃO IV – DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO E

Despacho normativo n.º10/2018, de 19 de junho,

ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS

na sua atual redação.

Artigo 39.º - Distribuição de Serviço

Artigo 41.º - Elaboração de Horários

1. A distribuição de serviço é da competência do

1. A elaboração de horários é feita com base nas

diretor, alínea d) do art.º 20 do Decreto-Lei n.º

orientações legais em vigor e nas orientações

137/2012.

gerais

2. A distribuição de serviço efetuada em cada ano

procurando

letivo visa a gestão eficiente e eficaz dos recursos

pedagógicas do PE.

disponíveis,

fins

2. Os horários são elaborados tendo em conta o

educativos a que se destinam como na otimização

n.º de turmas, de alunos por turma, as instalações,

do potencial de formação de cada um dos

o n.º de assistentes operacionais e a necessidade

docentes

de docentes lecionarem em mais do que um

3. Para garantir a transparência e a equidade nos

estabelecimento de ensino.

atos produzidos o Diretor apresenta ao CP os

3. Sempre que se justifique os horários dos

critérios de distribuição de serviço.

docentes podem ser ajustados às necessidades

tanto

na

adaptação

aos

Artigo 40.º - Critérios de Constituição de
Turma

anuais

do

Conselho

concretizar

as

Pedagógico,
prioridades

escolares que ocorram ao longo do ano letivo, de
acordo com a alínea j), do art.2º do Despacho
Normativo

n.º

10-B/2018

1. As turmas são constituídas em conformidade

(https://dre.pt/application/conteudo/115652972

com a legislação em vigor.

).
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4. O Diretor constitui uma equipa que elabora os

2. As Línguas Estrangeiras no ensino básico e no

horários e efetua os necessários ajustamentos ao

ensino secundário são: Inglês, Francês e Alemão.

longo do ano nomeadamente no caso de
substituições de curta duração.

3. A oferta complementar no 2.º e 3.º CEB é
Complemento à

5. A cada elemento atribuiu 2 tempos.

Educação Artística,

sendo

objetivo do agrupamento proporcionar atividades
artísticas

CAPÍTULO III – OFERTA FORMATIVA
SECÇÃO I – ENSINO REGULAR

que

complementem

a

formação

académica dos seus alunos.

SECÇÃO II – ENSINO PROFISSIONAL

Artigo 42.º - Oferta Educativa

Artigo 44.º - Equipa Pedagógica dos Cursos

A oferta educativa do Agrupamento distribui-se

Profissionais

por Ensino Pré-escolar; primeiro, segundo e
terceiro ciclos do ensino básico e ensino

A equipa pedagógica é constituída pelos seguintes
elementos:

secundário. Neste último com as modalidades de
cursos

científico-humanístico

e

cursos

b) diretor de turma, que coordena a turma.

profissionais.
Cursos
Científico-

a) diretor de curso, que coordena a equipa.

Ciências e Tecnologias

c) professores das diferentes disciplinas.

Línguas e Humanidades

d) outros elementos que possam intervir na

Humanístico

preparação e concretização do curso - serviços

Cursos

Técnico/a

Profissionais

Programação

de

Gestão
de

e

Sistemas

psicologia e orientação e/ou formadores

Informáticos;
Técnico/a

de

de

Manutenção

Industrial, variante Mecatrónica
Automóvel;

externos.

Artigo 45.º - Diretor de Curso
1. Para efeitos do presente regulamento, são

Artigo 43.º - Oferta Curricular e

aplicáveis as definições previstas no ponto 33 do

Complementar

Despacho

1. A oferta Curricular disponibilizada pelo
Agrupamento

responde

às

necessidades

detetadas na região em que se enquadra e é
definida tendo em conta os recursos humanos
existentes no agrupamento.

n.º

14758/2004

(2.ª

série)

(https://dre.pt/application/conteudo/1328253).
2. Para o exercício das suas funções o diretor de
curso tem direito a uma redução da componente
não letiva de dois segmentos letivos por turma da
respetiva qualificação profissional. No caso de
meia turma estes segmentos letivos são reduzidos
a metade.
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3. Para efeitos do presente regulamento, são

b) o professor deve acordar com o aluno um

aplicáveis as definições previstas no ponto 33.1 do

plano de recuperação;

Despacho

n.º

14758/2004

(2.ª

série)

(https://dre.pt/application/conteudo/1328253).

Artigo 46.º - Reuniões dos Formandos
1. Os alunos de cada curso poderão reunir em
Reunião de Curso para analisar os problemas
específicos do curso, os problemas gerais da
escola e proporem as soluções que julguem

c) considerando que o plano de recuperação
se deve enquadrar no espírito da avaliação
contínua, considera-se que se um ou mais
instrumentos

de

avaliação

forem

capitalizados, estes não terão que ser
repetidos para efeitos de avaliação em
recuperação;
d) o plano de recuperação deve decorrer no

convenientes.
2. As reuniões podem ser convocadas: pelos
delegados de uma turma do curso, por metade
dos alunos do curso ou dois terços dos alunos de
uma turma.

prazo de quinze dias a contar da data em que
o aluno toma conhecimento do insucesso no
módulo, à exceção do último módulo
lecionado no ano letivo, situação em que a
recuperação deve ser realizada na última

Artigo 47.º - Avaliação

semana de aulas.

Para efeitos do presente regulamento, são

3. Aulas de apoio:

aplicáveis as definições previstas nos artigos 24.º,

a) os alunos podem frequentar as aulas de

25.º, 26.º, 27.º e 28.º da Portaria n.º 235-A/2018

apoio educativo disponibilizadas pela escola

(https://dre.pt/application/conteudo/116154369

para concluir os módulos em atraso, seguindo

).

um plano de recuperação acordado entre o

Artigo 48.º - Formas de Recuperação de

professor e o aluno ou grupo de alunos;

Módulos Não Concluídos

b) os momentos de realização da avaliação

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 7, do
artigo

26.º,

da

Portaria

n.º

235-A/2018

(https://dre.pt/application/conteudo/116154369

sumativa devem ser definidos aquando do
acordo do plano de recuperação.
4. Realização de prova de conclusão de módulo
(Exame):

).

a) a todos os alunos será dada a possibilidade

2. Plano de recuperação:

de recuperar os módulos deixados em atraso

a) os alunos que, findo o prazo previsto para
a lecionação do módulo, não tenham
aproveitamento, serão, obrigatoriamente,
sujeitos a um plano de recuperação;

através da realização de exames em três
épocas específicas. A 1ª época realizar-se-á
durante os meses de junho e julho, a 2ª época
durante o mês de setembro e a 3ª época em
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janeiro, podendo a 2ª e 3ª épocas ser

2. Para além dos efeitos da não validação da

estendidas para os meses seguintes por

frequência, as faltas e as sanções disciplinares têm

questões de ordem logística;

ainda implicações nos subsídios a atribuir aos

b) as inscrições para estas fases são

alunos.

obrigatórias e deverão ser efetuadas pelos

3. Os subsídios têm como referência os

alunos nos serviços administrativos ou na

regulamentos

plataforma Teams;

Operacional

c) outros casos excecionais, não previstos
neste regulamento, serão resolvidos pelo

específicos
Potencial

do

Programa

Humano

(POPH),

nomeadamente o da tipologia de intervenção nº
1.2 – “Cursos Profissionais” e são determinados
pela condição prévia de assiduidade.

Diretor.
5. O Conselho de Turma pode propor a não
inclusão no ano curricular seguinte dos alunos que
tenham módulos em atraso que comprometam
futuras aprendizagens. Pode também propor,
fundamentadamente, a reorientação do percurso
escolar de um aluno, depois de verificada a não
adequação do perfil do mesmo ao curso que

4. Será aplicada a suspensão, por tempo a definir
pelo diretor, dos subsídios de alimentação,
transporte, alojamento e de despesas de papelaria
ao aluno a que for aplicada uma das medidas
disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas
a) e b) do número 2 do artigo 28.º do Estatuto do
Aluno e Ética Escolar.

frequenta. Assim e sem prejuízo da deliberação do

5. Será aplicada a suspensão, até ao fim do ano

conselho de turma recomenda-se que:

letivo em curso, dos subsídios de alimentação,

a) os alunos que no final do 1º ano tenham 10
ou mais módulos em atraso ficam retidos no

transporte, alojamento e de despesas de papelaria
ao aluno que:

1º ano;

a) se encontre na situação do número 10 do
artigo 5.º;

b) os alunos que no final do 2º ano tenham 15
ou mais módulos em atraso ficam retidos no

b) for aplicada uma das medidas disciplinares

2º ano;

sancionatórias previstas nas alíneas c), d) e e)
do número 2 do artigo 28.º do Estatuto do

Artigo 49.º - Efeitos das Faltas e de

Aluno e Ética Escolar.

Aplicação de Sanções Disciplinares
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigos 40.º,
da

Portaria

n.º

Artigo 50.º - Transferências e Equivalências
entre Cursos

235-A/2018

1. Para efeitos do presente regulamento, são

(https://dre.pt/application/conteudo/116154369

aplicáveis as definições previstas no artigos 10.º,

).

do

Decreto-Lei
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(https://dre.pt/application/conteudo/115652962
).

Artigo 51.º - Reposição de Aulas
1. Face à exigência de lecionação da totalidade das

2. Qualquer aluno que tenha frequentado uma

horas previstas para cada disciplina, de forma a

outra qualquer escola com cursos profissionais, e

assegurar a certificação, torna-se necessária a

que

reposição das aulas não lecionadas.

pretenda

transferência

para

este

Agrupamento, deve apresentar o pedido através
de requerimento dirigido ao Diretor.

2. As aulas previstas e não lecionadas são
recuperadas através de:

3. No requerimento deve constar, de forma clara,
a identificação completa do interessado e as
habilitações académicas de que é detentor.

a) prolongamento da atividade letiva diária,
desde que não ultrapasse as 7 horas e seja
dado conhecimento ao encarregado de

4. As habilitações académicas declaradas devem

educação ou ao aluno quando maior e sempre

ser

que possível nos quinze dias posteriores à data

acompanhadas

por

documentos

comprovativos e por descrições sumárias dos
conteúdos

dos

módulos

/

unidades

que

constituem as disciplinas que o aluno realizou.
5.

Compete

Diretor,

recrutamento e aos SPO a análise comparativa das

conhecimento ao encarregado de educação ou

competências e conteúdos programáticos.

ao aluno, quando maior;

6.

equivalências/

c) permuta entre docentes, combinada com a

transferências entre cursos é feito com base na

antecedência mínima recomendada de 2 dias

análise curricular do percurso formativo do aluno

úteis dando conhecimento aos alunos.

de

grupos

atividades letivas relativas às interrupções de
Natal e Páscoa. Neste caso também se deve dar

reconhecimento

aos

b) diminuição do tempo de interrupção das

de

O

ao

da falta;

e em que a responsabilidade pela apreciação da
formação

de

origem,

pela

concessão

da

permeabilidade e das equivalências e pela
configuração do perfil de formação consequente
decorre do exercício de autonomia pedagógica

CAPÍTULO

IV

–

ORGANIZAÇÃO

PEDAGÓGICA
SECÇÃO I – ESTRUTURAS DE
COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

dos órgãos acima mencionados.
7. Para cálculo da classificação final das disciplinas

Artigo 52.º - Definição e objetivos

a que forem dadas as equivalências aplicar-se-á o

1. As estruturas de coordenação educativa e

disposto

supervisão pedagógica, através da colaboração

respetiva.

na

legislação

e

regulamentação

desenvolvida com o Conselho Pedagógico e com
o Diretor, são responsáveis pela coordenação,

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

18

supervisão e acompanhamento das atividades

SUBSECÇÃO

escolares e promover o trabalho colaborativo.

CURRICULARES

2. A coordenação educativa e supervisão
pedagógica são asseguradas por:

I

–

DEPARTAMENTOS

Artigo 53.º - Departamentos Curriculares
1.

a) departamentos curriculares;
Departamento

b) grupos de recrutamento;

Grupo

de

Recrutamento/Área

Disciplinar

c) coordenadores pedagógicos de ano e

Educação PréEscolar

100 – Educadores de Infância

representantes dos titulares de turma do 1º

1º CEB

110 – Professores do 1º Ciclo

CEB;
Português

210 – Português e Francês (1)
300 – Português

d) educadores de infância e professores

120 – Inglês 1º Ciclo (3)

titulares de turma do 1º CEB;

220 – Português Inglês(1)

e) conselhos de turma e conselho de

Línguas

320 – Francês

docentes;

Estrangeiras

330 – Inglês
340 – Alemão

f) conselhos de diretores de turma;

350 – Espanhol

g) coordenador dos cursos profissionais;
h) PES – equipa de promoção e educação para

230 – Matemática e Ciências da
Natureza (1)
Matemática

a saúde;

500 – Matemática
550 – Informática
530 – Educação Tecnológica (2)

i) PTE – equipa do plano tecnológico da
educação;

Ciências

510 – Física e Química

Experimentais

520 – Biologia e Geologia
200
–
História
Sociais/História (1)

j) coordenador da autonomia e flexibilidade
curricular;
k) coordenador da estratégia da educação para
a cidadania de escola (EECE).

Ciências Sociais
e Humanas

do

Decreto-Lei

n.º

410 – Filosofia

430 – Economia e Contabilidade
530 – Educação Tecnológica (2)

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

400 – História

420 – Geografia

aplicáveis as definições previstas no ponto 2, do
42.º

Estudos

290 - Educação Moral, Religiosa e
Católica

3. Para efeitos do presente regulamento, são

artigo

e

Educação Física
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260 – Educação Física
620 – Educação Física

19

Expressões

240 – Educação Visual e Tecnológica

do

250 – Educação Musical

metodologias específicas destinadas ao

530 – Educação Tecnológica (2)

desenvolvimento quer dos planos de

600 – Artes Visuais

estudo, quer das componentes de âmbito

610 – Música

Agrupamento,

a

adoção

de

local do currículo;

Educação
Especial

910 – Educação Especial

f) analisar a oportunidade de adoção de
medidas de gestão flexível dos currículos e
de outras medidas destinadas a melhorar as

(1)

Os docentes destes Grupos de Recrutamento participarão

nas reuniões do Departamento onde lecionam mais horas e
onde

exercerão

o

seu

direito

de

voto

(Português/Matemática/Ciências Sociais e Humanas/Línguas
Estrangeiras/Ciências Experimentais).
(2) De

aprendizagens e a prevenir a exclusão;
g)

elaborar

propostas

curriculares

diversificadas, em função da especificidade
de grupos de alunos;

acordo com a sua formação inicial.

(3( Sempre que necessário participará nas reuniões do 1º ciclo,

para uma melhor articulação entre os dois grupos.

2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 2, do
artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 137/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
3. Ao Departamento Curricular compete:
a) planificar e adequar à realidade do
agrupamento a aplicação dos documentos
curriculares estabelecidos a nível nacional;
b) planificar as atividades e projetos a
desenvolver, anualmente, de acordo com
as orientações do conselho pedagógico;
c) dinamizar e coordenar a realização de
projetos interdisciplinares das turmas;
d) elaborar e aplicar medidas de reforço no
domínio das didáticas específicas das
disciplinas;
e) assegurar, de forma articulada com

h)

assegurar

a

coordenação

de

procedimentos e formas de atuação nos
domínios da aplicação de estratégias de
diferenciação pedagógica e da avaliação
das aprendizagens;
i) identificar necessidades de formação dos
docentes;
j) refletir e analisar sobre as práticas
educativas e o seu contexto;
k) propor os critérios de avaliação para cada
ciclo e ano de escolaridade de acordo com
a legislação em vigor.
l) assegurar, de forma articulada com os
serviços técnico-pedagógicos e de apoio
educativo, a adoção de metodologias
específicas destinadas a melhorar as
aprendizagens;
m)

articular

departamentos
desenvolvimento

com

os

diferentes

curriculares
de

conteúdos

outras estruturas de orientação educativa
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programáticos

e

objetivos

de

aprendizagem;

b) promover a troca de experiências e a
cooperação entre todos os docentes que

n) definir e propor as linhas orientadoras

integram o departamento curricular;

para elaboração do plano de turma, a adotar

c) assegurar a coordenação das orientações

uniformemente

curriculares e dos programas de estudo,

nas

escolas

do

agrupamento;

promovendo a adequação dos seus objetivos

o) selecionar e propor os manuais escolares,
por

ano

de

escolaridade,

uniformemente

nas

a

adotar

escolas

do

agrupamento;

e

conteúdos

à

situação

concreta

do

agrupamento;
d) promover a articulação com outras
estruturas de orientação educativa ou

p) definir e propor as linhas orientadoras
para elaboração do plano de turma, a adotar
uniformemente

nas

escolas

do

agrupamento.

serviços de psicologia e orientação do
agrupamento, com vista ao desenvolvimento
de estratégias de diferenciação pedagógica;
e) propor ao conselho pedagógico o

4. Os docentes de educação especial, terapia

desenvolvimento

de

componentes

da fala e serviços de psicologia poderão,

curriculares locais e a adoção de medidas

sempre que necessário, integrar as reuniões

destinadas a melhorar as aprendizagens dos

do departamento do pré-escolar e 1º CEB.

alunos;

Artigo 54.º - Coordenador de Departamento

f) cooperar na elaboração, desenvolvimento e

Curricular -

avaliação dos instrumentos de autonomia da

1. Para efeitos do presente regulamento, são

escola;

aplicáveis as definições previstas nos pontos 5, 6,

g) promover a realização de atividades de

7, 8, 9 e 10, do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º

investigação, reflexão e de estudo, visando a

137/2012

melhoria

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

educativas;

2. Sem prejuízo de outras competências

h) apresentar ao diretor um relatório crítico,

atribuídas na lei, compete ao Coordenador de

anual, do trabalho desenvolvido;

Departamento Curricular:
a)

promover

uma

da

qualidade

das

práticas

i) representar o departamento curricular no
nova

relação

dos

professores com o currículo que facilite uma
abordagem transversal das aprendizagens;

conselho pedagógico.
3. Para o desenvolvimento da sua atividade serão
atribuídos aos coordenadores de departamento 4
tempos do seu horário.
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SUBSECÇÃO II – GRUPOS DE RECRUTAMENTO

SUBSECÇÃO

III

–

COORDENADORES

PEDAGÓGICOS DE ANO E REPRESENTANTES

Artigo 55.º - Composição dos Grupos de

DOS TITULARES DE TURMA DO 1º CEB

Recrutamento
Os grupos de recrutamento são compostos pelos
docentes que lecionam a mesma disciplina e/ou

Artigo 57.º - Coordenadores Pedagógicos de
Ano do 1º CEB

área disciplinar, de acordo com a sua formação

1. Os coordenadores pedagógicos de ano são

inicial.

eleitos por todos os docentes que lecionam o
respetivo ano.

Artigo 56.º - Delegado de Grupo de

2. O mandato do coordenador pedagógico de ano

Recrutamento

tem a duração de um ano letivo.
1. O grupo de recrutamento é coordenado por um
delegado, quando houver dois ou mais docentes.

3. Aos coordenadores pedagógicos de ano,
compete:

2. Os delegados são nomeados pelo diretor.
a) presidir às reuniões dos professores titulares
3. Ao delegado de grupo de recrutamento

de turma do respetivo ano de escolaridade:

compete:
i) reuniões mensais de planificação;
a)

promover

uma

nova

relação

dos

professores com o currículo que facilite uma

ii) reuniões de avaliação dos alunos, do
respetivo ano de escolaridade, no final de

abordagem transversal das aprendizagens;

cada período;
b) promover a realização de atividades de
investigação, reflexão e de estudo, visando a
melhoria da qualidade das práticas educativas.

b) promover a troca de experiências e a
cooperação entre todos os docentes que
lecionam o mesmo ano de escolaridade;

4. Para o desenvolvimento da sua atividade serão
atribuídos

aos

delegados

de

grupo

recrutamento 1 tempo do seu horário.

de

c) assegurar a planificação de acordo com as
orientações curriculares e os programas
nacionais, promovendo a adequação dos seus
objetivos e conteúdos à situação concreta de
cada ano;
d) propor ao departamento os critérios e os
instrumentos de

avaliação formativa e

sumativa,

o

para

respetivo

ano

escolaridade.
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de

Artigo 58.º - Representante dos Titulares de

Artigo 61.º - Competências dos Professores

Turma do 1.º Ciclo

Titulares de Turma do 1º Ciclo

1. O representante dos titulares de turma é eleito

Sem prejuízo de outras competências atribuídas

por todos os docentes titulares de turma.

na lei, compete ao professor titular de turma:

2. O mandato do representante dos titulares de

a) a organização, o acompanhamento e a

turma tem a duração de 4 anos e cessa com o

avaliação de atividades da turma ou grupo de

mandato do diretor.

alunos;

3. Ao representante dos docentes titulares de

b) dar parecer sobre todas as questões
pedagógicas e disciplinares que à turma

turma, compete:

digam respeito;

a) presidir o conselho de docentes;
b) representar o departamento curricular no
conselho pedagógico, em colaboração com a

c) detetar

dificuldades,

ritmos

de

aprendizagem e outras necessidades dos
alunos, colaborando com os serviços de apoio

coordenadora de departamento.

existentes no agrupamento nos domínios
SUBSECÇÃO IV – EDUCADORES DE INFÂNCIA E
PROFESSORES TITULARES DE TURMA DO 1º
CEB

psicológico e socioeducativo;
d) elaborar a ficha de identificação das
aprendizagens não desenvolvidas;

Artigo 59.º - Educadores de Infância e

e) efetuar a avaliação dos alunos de acordo

Professores Titulares de Turma do 1º CEB

com os critérios estabelecidos e aprovados em

1. Estes docentes coordenam as atividades

conselho pedagógico;

desenvolvidas, respetivamente, no pré-escolar e

f) promover

no 1º ciclo.

envolvimento dos pais e encarregados de

2. É sua responsabilidade a organização, o
acompanhamento e a avaliação das atividades a

ações

que

estimulem

o

educação no percurso escolar do aluno;
g) colaborar nas ações que favoreçam a
integração da escola na comunidade;

desenvolver na turma com os alunos.

Artigo 60.º - Competências dos Educadores

h) elaborar relatórios sobre o desenvolvimento
e resultados das atividades de complemento

de Infância

curricular;
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no Decreto-Lei
nº

241/2001,

anexo

n.º1

(https://dre.pt/application/conteudo/631843).

i) informar o encarregado de educação das
dificuldades e resultados da aprendizagem do
seu educando, após cada um dos momentos
de avaliação sumativa ou semanalmente (30
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minutos), no dia e hora fixados para o efeito;
j) supervisionar

e

desenvolvimento

das

artigo 17.º, ponto 3, do artigo 19.º e ponto 4, do

acompanhar

o

atividades

de

enriquecimento curricular, relativamente aos

artigo 20.º, pontos 2 e 3, do artigo 25.º, artigo 34.º
e ponto 5, do artigo 36.º da Portaria n.º 226A/2018
(https://dre.pt/application/conteudo/115941646

alunos nelas inscritos.

);
SUBSECÇÃO V – CONSELHOS DE TURMA E
CONSELHO DE DOCENTES

5. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do

Artigo 62.º - Conselhos de Turma e Conselho

artigo

de Docentes

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

1. Para efeitos do presente regulamento, são

6. Para efeitos do presente regulamento, são

aplicáveis as definições previstas na alínea c), do

aplicáveis as definições previstas no ponto 7, do

ponto 1, e o ponto 3, do artigo 44º do Decreto-Lei

artigo 26.º e ponto 6, do artigo 28.º da Lei n.º

n.º

51/2012

137/2012

44.º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

(https://dre.pt/application/conteudo/174840);

2. Para efeitos do presente regulamento, são

7.

aplicáveis as definições previstas nos ponto 1, do

professores de Educação Moral e Religiosa

artigo 26.º e no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º

Católica (EMRC) participarem em todas as

55/2018

reuniões, atendendo ao facto de haver situações

(https://dre.pt/application/conteudo/115652962

de aglutinação de turmas, a participação em nos

).

conselhos de turma deverá proceder-se de acordo

3. Para efeitos do presente regulamento, são

Considerando

a

impossibilidade

de

os

com o a seguir estipulado:

aplicáveis as definições previstas no ponto 3, do

a) após a afixação do calendário das

artigo 15.º, ponto 3, do artigo 17.º, ponto 2, do

reuniões dos conselhos de turma e antes

artigo 20.º, ponto 5, do artigo 22.º, ponto 5, do

da realização destas, o professor de EMRC

artigo 32.º, pontos 3 e 11, do artigo 34º, pontos 1,

deverá

3, 4, 5 e 9, do artigo 35.º, pontos 3 e 4 do artigo

calendário das reuniões em que vai

36º e pontos 6 e 7, do artigo 37º da Portaria n.º

participar;

223-A/2018

b) esse calendário deverá ser entregue

(https://dre.pt/application/conteudo/115886163

atempadamente, pelo professor de EMRC,

);

ao diretor, para que seja aprovado e

4. Para efeitos do presente regulamento, são

divulgado a todos os diretores de turma;

elaborar

uma

proposta

aplicáveis as definições previstas no ponto 3, do
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de

c) o professor de EMRC deverá fornecer

f) adotar estratégias de diferenciação

previamente aos diretores de turma em

pedagógica que favoreçam as aprendizagens

cujas reuniões não vai participar os

dos alunos;

elementos relativos à avaliação dos
alunos, bem como outros que a legislação
imponha, designadamente o número de
aulas previstas e lecionadas;

g) aprovar as propostas de avaliação
apresentadas por cada professor da turma
nas reuniões de avaliação, apreciando a
proposta apresentada, as informações que a

d) no caso de o professor de EMRC não
estar presente na reunião, no rosto da ata
deve constar uma alínea e no corpo de ata
ser indicado o motivo da ausência.

suportam e a situação global do aluno;
h)

acompanhar

a

progressão

da

aprendizagem dos alunos, implementando e
avaliando medidas de promoção do sucesso

8. Sem prejuízo de outras competências atribuídas

escolar

na lei, compete ao conselho de turma:

dificuldades detetadas, em colaboração com

a) participar na elaboração do plano

para

solucionar

eventuais

os serviços de apoio educativo/educação
especial;

curricular de turma;
b) colaborar com a EMAEI na definição das
medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão, de acordo com as necessidades e

i) colaborar com o professor bibliotecário e
com

o

coordenador

de

projetos

na

dinamização de atividades;

potencialidades do aluno, implementando e

j) deliberar sobre a classificação final a

monitorizando as referidas medidas;

atribuir em cada disciplina;

c) articular as atividades dos professores da

k) elaborar o projeto de educação para a

turma

saúde da turma;

com

as

dos

departamentos

curriculares, designadamente no que se
refere ao planeamento e coordenação de
atividades interdisciplinares a nível da turma;

l) elaborar a proposta a apresentar ao
diretor, relativa aos alunos a atribuir os
certificados

e

os

prémios

de

mérito

d) dar parecer sobre todas as questões de

académico, cívico e cidadania e artístico e

natureza pedagógica e disciplinar que à

cultural;

turma respeitem;

m)

preparar informação adequada, a

e) assegurar a adequação do currículo às

disponibilizar aos pais e encarregados de

caraterísticas

educação,

estabelecendo

específicas
prioridades,

dos

alunos,

níveis

de

relativa

ao

processo

aprendizagem e avaliação dos alunos.

aprofundamento e sequências adequadas;
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de

9. Sem prejuízo de outras competências

Artigo 64.º - Competências do Diretor de

atribuídas na lei, compete ao conselho de

Turma

docentes:

1. Para efeitos do presente regulamento, são

a) aprovar as propostas de avaliação
apresentadas por cada professor titular de
turma, apreciando a proposta apresentada,
as informações que a suportam e a situação
global do aluno;

aplicáveis as definições previstas nos:
a) Ponto 4, do artigo 8.º, ponto 4, do artigo
12.º, ponto 3, do artigo 14.º, artigo 16.º,
pontos 2 e 3, do artigo 17.º, pontos 3, 4 e 5,
do artigo 18.º, ponto 4, do artigo 19.º, ponto

b) emitir parecer sobre a avaliação dos alunos

2, do artigo 23.º, ponto 8, do artigo 26.º,

apresentada pelo professor titular de turma.

ponto 3, do artigo 27.º, ponto 7, do artigo
30.º, pontos 2 e 4, do artigo 31.º, pontos 1, 2

Artigo 63.º - Diretor de Turma

e 3, do artigo 34.º, ponto 3, do artigo 35.º e
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 2, do
artigo

44º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

ponto 2, do artigo 41.º, da Lei n.º 51/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/17484
0)

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
b) Alínea b), do ponto 2, do artigo 10º do
2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 4, do
artigo 10º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018

Despacho

Normativo

n.º

10-B/2018

(https://dre.pt/application/conteudo/11565
2972);

(https://dre.pt/application/conteudo/115652972
c) Artigo 4.º, ponto 4, do artigo 22.º e ponto

).

7, do artigo 35.º, da Portaria n.º 223-A/2018
3. O mandato dos Diretores de turma é de um ano.
4. Caso o diretor de turma esteja impedido de
exercer funções por um período igual ou superior
a quinze dias, deve ser substituído, nesse espaço
de tempo, pelo secretário.

reuniões de conselho de turma, a presidência da
mesma é, de acordo com o código de
administrativo,

6163);
d) Artigo 4.º, ponto 4, do artigo 24.º e ponto
5, do artigo 34.º, da Portaria n.º 226-A/2018
(https://dre.pt/application/conteudo/11594

5. Em caso de ausência do diretor de turma em

procedimento

(https://dre.pt/application/conteudo/11588

atribuída

docente com mais tempo de serviço na escola.

ao

1646);
e) Pontos 5, 9 e 10, do artigo 12.º, do Anexo
da

Lei

n.

º116/2019

(https://dre.pt/application/conteudo/12468
0588).
2. Compete ainda ao diretor de turma:
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a)

assegurar

a

articulação

entre

os

professores da turma e com os alunos, pais e
encarregados de educação, recolhendo e
fazendo circular informação acerca da
integração dos alunos na comunidade
escolar,

do

seu

aproveitamento,

comportamento e assiduidade e adotando

envolvimento dos encarregados de educação
e de abertura à comunidade;
h) desenvolver ações que promovam e
facilitem a integração dos alunos na vida
escolar,

desenvolvendo

o

espírito

de

solidariedade, autonomia e responsabilidade
entre os alunos da turma;

outras estratégias adequadas;
i) promover, orientar e monitorizar a
b) promover a comunicação e formas de
trabalho colaborativo entre professores e

conceção e implementação de medidas que
garantam o sucesso escolar dos alunos;

alunos;
j) promover a rentabilização dos recursos e
c) contactar e garantir uma informação
atualizada aos encarregados de educação,
quer na hora semanal estipulada para a sua

serviços existentes na comunidade escolar,
mantendo os alunos e encarregados de
educação informados da sua existência;

receção, quer através da plataforma GIAE,
k) coordenar e monitorizar as medidas de

telefone, correio ou correio eletrónico;

suporte à aprendizagem e à inclusão;
d) coordenar o processo de elaboração e
desenvolvimento do plano curricular de

l) promover a eleição do delegado e do
subdelegado

turma;

de

turma,

garantindo

o

cumprimento das regras estabelecidas para o
e) assegurar o planeamento conjunto da
lecionação dos conteúdos curriculares das
diferentes

disciplinas,

promovendo

ato eleitoral e tendo em conta o estatuto do
aluno;

a

interdisciplinaridade e uma eficaz articulação
curricular;

m) reunir com os alunos da turma sempre
que necessário, por sua iniciativa, a pedido
do aluno delegado ou da maioria dos alunos;

f) coordenar, em colaboração com os
docentes da turma, a adequação de
atividades, conteúdos, estratégias e métodos
de trabalho à situação concreta do grupo e à
especificidade de cada aluno;
g) promover junto do conselho de turma a
realização de ações conducentes à aplicação
do Projeto Educativo, numa perspetiva de

n) informar os alunos e os encarregados de
educação dos critérios gerais de avaliação
aprovados pelo conselho pedagógico no
início de cada ano letivo;
o) coordenar os trabalhos dos docentes do
conselho de turma, de forma a evitar a
realização de duas provas de avaliação
sumativa no mesmo dia e quatro por semana;
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p) manter um contato permanente com os

3. Os Conselhos de Diretores de Turma deliberam

serviços de ação social escolar e com o

com a reunião de todos os respetivos diretores de

gabinete de apoio ao aluno e à família (GAAF)

turma. A coordenação pedagógica é assegurada

em situações de risco, absentismo e/ou

por um coordenador que terá assento no

abandono escolar e para resolução de

Conselho Pedagógico.

problemas e/ ou encaminhamento para
serviços competentes, acompanhando os

4. Os Conselhos de Diretores de Turma têm as
seguintes competências:

trâmites legais;
a) planificar as atividades e projetos a
q) promover a eleição dos representantes
dos encarregados de educação dos alunos da

desenvolver, anualmente, de acordo com as
orientações do conselho pedagógico;

turma, garantindo o cumprimento das regras
estabelecidas para o ato eleitoral;

b) articular com os diferentes departamentos
curriculares o desenvolvimento de conteúdos

r) apresentar ao diretor um relatório crítico

programáticos e objetivos de aprendizagem;

anual, do trabalho desenvolvido;
c) cooperar com outras estruturas de
s) apresentar ao diretor o Projeto Curricular
da Turma.

orientação educativa e com os serviços
técnico-pedagógicos e de apoio educativo na
gestão adequada de recursos e na adoção de

SUBSECÇÃO VI – CONSELHOS DOS DIRETORES

medidas pedagógicas destinadas a melhorar

DE TURMA

as aprendizagens;

Artigo 65.º - Conselhos de Diretores de
Turma
1. Os Conselhos de Diretores de Turma são
estruturas de orientação educativa que se

d) dinamizar e coordenar a realização de
projetos interdisciplinares das turmas;
e) identificar necessidades de formação no
âmbito da direção de turma;

destinam a articular e harmonizar as atividades

f) conceber e desencadear mecanismos de

desenvolvidas pelas turmas, de acordo com o ano

formação e apoio aos diretores de turma em

e ciclo de ensino, a saber, conselho dos diretores

exercício e de outros docentes da escola ou

de turma dos 2º e 3º CEB e conselho dos diretores

do agrupamento para o desempenho dessas

de turma do ensino secundário.

funções;

2. Os Conselhos de Diretores de Turma são

g)

formado por todos os diretores de turma

realização de ações de formação no domínio

nomeados pelo Diretor e pelo Coordenador do

da orientação educativa e da coordenação

Departamento de Educação Especial;

das atividades das turmas.

propor ao
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Artigo 66.º - Coordenador dos Diretores de

SUBSECÇÃO

Turma

CURSOS PROFISSIONAIS

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 1 e
alínea c) do ponto 2, do artigo 42.º e no artigo
45.º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

VII

–

COORDENADOR

DOS

Artigo 67.º - Coordenador
1. O coordenador dos cursos profissionais é
designado pelo diretor, de entre os diretores de
curso.

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).
2. O mandato do coordenador acompanha o do
2. Para a coordenação pedagógica dos Diretores
de Turma é designado, pelo Diretor, um
Coordenador dos Diretores de Turma para o

diretor, podendo cessar a todo o tempo, a pedido
do interessado ou por despacho fundamentado
do diretor.

2ºCEB, um para o 3ºCEB e um para o Ensino
Secundário.

3. O coordenador dos cursos profissionais tem as
seguintes competências:

3. O mandato dos coordenadores de Diretores de
Turma tem a duração do mandato do Diretor.

a) assegurar a representação dos cursos
profissionais no conselho pedagógico;

4. Para o exercício das suas funções serão

b) garantir a circulação da informação, entre o

atribuídos 4 tempos do seu horário, de acordo com

conselho pedagógico, os diretores de curso e

o disposto na alínea a) do ponto 2 e no ponto 3, do

os diretores de turma;

artigo 10.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018

c) articular com os órgãos de gestão do

(https://dre.pt/application/conteudo/115652972

agrupamento no que respeita aos

).

procedimentos necessários à realização da

5. Ao coordenador dos diretores de turma

prova de avaliação profissional (PAP) e a

compete:

formação em contexto de trabalho;

a) coordenar a ação do conselho de diretores de
turma, articulando estratégias e procedimentos;

d) coordenar os diretores de turma dos cursos
profissionais.

b) submeter ao conselho pedagógico as

SUBSECÇÃO

VIII

–

PES

–

EQUIPA

propostas do conselho que coordena;

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

c) apresentar ao diretor um relatório crítico

Artigo 68.º - Equipa de Promoção e

anual do trabalho desenvolvido.

Educação para a Saúde (PES)

DE

1. A equipa de coordenação da educação para a
saúde visa a promoção da saúde e inclui o
funcionamento de um gabinete de informação e
apoio ao aluno, cuja organização e normas de
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funcionamento são definidas pelo coordenador de

v) afetos e educação para a sexualidade;

educação para a saúde, sob a supervisão do

b) coordenar a implementação do projeto de

diretor.

educação para a saúde articulando com a

2. Para efeitos do presente regulamento, são

intervenção das disciplinas que trabalham

aplicáveis as definições previstas nos pontos 2 e 3,

competências de saúde integradas no

do artigo 7.º, da Portaria n.º 196-A/2010

currículo;

(https://dre.pt/application/conteudo/388625).

c) promover o envolvimento do agrupamento

3. Para efeitos do presente regulamento, são

na articulação interciclos de temáticas da

aplicáveis as definições previstas no ponto 3, do

área da saúde consideradas prioritárias no

artigo

contexto do agrupamento;

8.º,

da

Lei

n.º

60/2009

(https://dre.pt/application/conteudo/494016).

d) coordenar o funcionamento do gabinete
de informação e apoio ao aluno;

Artigo 69.º - Coordenador da Equipa PES

e) estabelecer contactos e parcerias com

1. Para efeitos do presente regulamento, são

entidades, técnicos e especialistas externos;

aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do
artigo

7.º,

da

Portaria

n.º

f) apresentar, no final do ano letivo, um

196-A/2010

relatório sobre o trabalho desenvolvido.

(https://dre.pt/application/conteudo/388625).
2. Ao coordenador deverá ser atribuído um crédito

Artigo 70.º - Gabinete de Informação e

horário,

Apoio ao Aluno

mediante

o

crédito

horário

do

agrupamento.

1. Para efeitos do presente regulamento, são

3. Ao coordenador da equipa PES compete:

aplicáveis as definições previstas no artigo 10º, da

a) coordenar o processo de elaboração e
implementação do projeto de educação para

Lei

n.º

60/2009

(https://dre.pt/application/conteudo/494016).

a saúde, de acordo com os cinco temas

2. Para efeitos do presente regulamento, são

globais inscritos no “Referencial de Educação

aplicáveis as definições previstas no artigo 10.º, da

para a Saúde”, edição conjunta do Ministério

Portaria

da Educação – Direção Geral da Educação e

(https://dre.pt/application/conteudo/388625).

Direção Geral da Saúde:
SUBSECÇÃO
i) saúde mental e prevenção da violência;
ii) educação alimentar;

comportamentos

IX

–

196-A/2010

EQUIPA

DO

PLANO

TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO (PTE)

Artigo 71.º - Equipa PTE

iii) atividade física;
iv)

n.º

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aditivos

e

aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do

dependências;
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artigo

17º,

do

Despacho

n.º

700/2009

(https://dre.pt/application/conteudo/2110288).
2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 2, 3 e
4, do artigo 19º, do Despacho n.º 700/2009

Autonomia Curricular no ano letivo 2017/18, com
turmas de 1.º ano, 5.º ano e 7.º ano. No ano letivo
de 2020/21 e no âmbito da legislação em vigor 7
turmas de 4.º ano não estão abrangidas pelo
projeto.

(https://dre.pt/application/conteudo/2110288).

Artigo 74.º - Coordenador da Autonomia e

3. Para efeitos do presente regulamento, são

Flexibilidade Curricular

aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do
artigo

17º,

do

Despacho

n.º

700/2009

(https://dre.pt/application/conteudo/2110288).
4. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 20º, do
Despacho

n.º

1. A coordenação da Flexibilidade e Autonomia
Curricular é exercida por um docente do quadro
do agrupamento, nomeado pelo diretor por um
período de quatro anos
2. Ao coordenador é atribuído 1 tempo letivo.

700/2009

(https://dre.pt/application/conteudo/2110288).

3. Os Domínios de Autonomia Curricular (DAC)
consubstanciam a autonomia curricular das

5. A equipa PTE reúne pelo menos uma vez por
período.

cabendo ao coordenador articular com os
docentes titulares de turma/diretores de turma e

Artigo 72.º - Coordenador da Equipa PTE
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do
artigo

escolas e assumem papel central neste projeto,

19º,

do

Despacho

n.º

700/2009

com

o

coordenador

da

cidadania

e

desenvolvimento;
SUBSECÇÃO

XI

–

COORDENADOR

(https://dre.pt/application/conteudo/2110288).

ESTRATÉGIA

DA

2. Ao coordenador compete:

CIDADANIA DE ESCOLA (EECE)

EDUCAÇÃO

DA

PARA

a) operacionalizar as funções da equipa PTE;

Artigo 75.º - Cidadania e Desenvolvimento:

b) apresentar, no final do ano letivo, um

Coordenador da Estratégia da Educação

relatório sobre o trabalho desenvolvido.

para a Cidadania de Escola (EECE)

SUBSECÇÃO

X

–

COORDENADOR

DA

AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR

A

1. A coordenação da EECE é desempenhada por
um docente em exercício de funções no
agrupamento e visa dar resposta à implementação

Artigo 73.º - Autonomia e Flexibilidade

da Estratégia Nacional da Educação para a

Curricular

Cidadania, em consonância com o previsto no

O Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Nascente integrou o Projeto de Flexibilidade e

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de
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julho) e com a revisão curricular preconizada pelo

g)

deverá

revelar

experiência

no

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

desenvolvimento de projetos a nível de escola e
capacidade de organização coletiva.

2. Designação e Mandato:
a) a nomeação do coordenador da EECE

4. No desempenho das suas funções, o
coordenador da EECE deve dar resposta aos

compete ao diretor;
b) tendo em consideração o perfil e a gestão

seguintes aspetos:

dos recursos humanos do agrupamento, o

a) colaborar na promoção das atividades de

docente deverá ser, preferencialmente, do

cidadania promovidas pelo agrupamento;

departamento

de

Ciências

Sociais

e

b) apoiar os docentes da disciplina de

Humanas;

cidadania e desenvolvimento, no que diz

c) o mandato do coordenador da EECE será de

respeito à implementação da disciplina;

4 anos e cessa com o mandato do diretor;
d) face a vicissitudes de força maior o
coordenador poderá ser substituído.
3. A coordenação da EECE deverá ser realizada
por um docente que apresenta um perfil
composto pelas seguintes características:

c) estabelecer a ligação entre as estruturas do
agrupamento a Equipa Nacional de Educação
para a Cidadania e os docentes de cidadania
e desenvolvimento;
d) apresentar ao diretor um relatório anual
do trabalho desenvolvido.

a) deve ter experiência de coordenação de
equipas e capacidade organizativa;

SECÇÃO II – ESTRUTURAS DE SERVIÇOS

b) deve frequentar/ter frequentado ações de

Para efeitos do presente regulamento, são

formação sobre educação para a cidadania;

aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do

c) deve possuir competências de utilização de

artigo

meios tecnológicos e de plataformas digitais;

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

d) deve conseguir estabelecer e manter relações
empáticas com discentes, docentes e pessoal não

46.º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

SUBSECÇÃO I – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

docente, sustentadas em processos de escuta e
reconhecimento;
e) deve ter uma visão intercultural da educação
(o reconhecimento das culturas em presença);

Artigo 76.º - Serviços Administrativos
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 2, do

f) deve sentir-se motivado para desempenhar a

artigo

tarefa, sem imposição superior;

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

46.º
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137/2012

2 – Os serviços de administração escolar

subdiretor e no responsável pela segurança da

desempenham

Escola Secundária/3 de Pinhal do Rei.

tarefas

de

secretaria

e

administração nas seguintes áreas funcionais:
a) pessoal docente/não docente;
b) alunos;

1. Os diretores de instalações são docentes afetos

c) serviços de ação social escolar;

às disciplinas ou atividades que exigem espaços

d) CIBE - cadastro e inventário de bens do

específicos e são designados anualmente pelo
Diretor.

estado;

2. Ao diretor de instalações compete:

e) contabilidade;

3.

Artigo 78.º - Diretor de Instalações

f) tesouraria;

a) elaborar a proposta de regimento interno

g) expediente geral.

das instalações que lhe forem atribuídas, que

Aos

serviços

administrativos

compete,

nomeadamente:

deverá

ser

apresentado

ao

respetivo

departamento/grupo disciplinar e ao diretor,

a) organizar os processos individuais dos

para aprovação, devendo ser anexo ao

alunos, dos docentes e do pessoal não docente;

regimento do departamento;

b) efetuar matrículas de acordo com as

b) dar conhecimento do regimento aos

necessidades;

utilizadores das instalações e zelar pelo seu

c) centralizar os processos de matrícula e
transferência de alunos;

cumprimento;
c) tomar conhecimento do material existente,
logo após a sua tomada de posse;

d) receber e dar resposta aos pedidos de apoios

d) planificar com os membros do grupo

económicos através da Ação Social Escolar;

disciplinar o modo de

e) tratar das questões relacionadas com o

instalações e aquisição de novo material e

Seguro Escolar.

equipamento;

4 – O horário de funcionamento dos serviços
administrativos está em conformidade com a
legislação em vigor, e afixado em local visível por
todos os utentes – 9:00h/17:30h.

e)

elaborar

propostas

utilização das

de

aquisição,

manutenção ou reparação de equipamentos
e apresentá-las ao diretor;
f) dar conhecimento ao diretor de qualquer
anomalia no material/instalações à sua

SUBSECÇÃO II – SERVIÇOS TÉCNICOS

Artigo 77.º - Instalações Específicas

responsabilidade;
g) assegurar a funcionalidade das instalações
e a operacionalidade dos equipamentos;

A gestão de instalações específicas deve ser

h) zelar pela conservação das instalações;

assegurada pelo Diretor, tendo delegado no
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i)

responsabilizar

cada

utilizador

pela

Artigo 80.º - Identificação dos Recursos

devolução do material nas mesmas condições

Específicos de Apoio à Aprendizagem e

em que lhe foi entregue;

Inclusão

j) elaborar e manter atualizado o
inventário dos equipamentos e materiais
por que é responsável;
k) apresentar ao Diretor do agrupamento, um
relatório da atividade desenvolvida e o
inventário.

CAPÍTULO V – SERVIÇOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 11.º
do

Anexo

da

Lei

n.º

116/2019

(https://dre.pt/application/conteudo/12468058
8).
SUBSECÇÃO

I

–

RECURSOS

HUMANOS

ESPECÍFICOS

Artigo 81.º - Docentes de Educação Especial

Artigo 79.º - Composição

1. Para efeitos do presente regulamento, são

1. Para efeitos do presente regulamento, são

aplicáveis as definições previstas no ponto 4, do

aplicáveis as definições previstas no ponto 4, do

artigo 11.º do Anexo

artigo

(https://dre.pt/application/conteudo/12468058

46.º

do

Decreto-Lei

n.º

137/2012

da Lei n.º 116/2019

(https://dre.pt/application/conteudo/178527).

8).

2. Os serviços técnico-pedagógicos são uma

2. Compete aos docentes de educação especial:

estrutura de apoio ao diretor que assegura, de
modo articulado e flexível, o acompanhamento e
apoios indispensáveis ao desenvolvimento de uma

a) assegurar o cumprimento da escolaridade
obrigatória das crianças e jovens com
necessidades educativas;

escola inclusiva.
b) participar na EMAEI e proceder à avaliação
3. Constituem os serviços técnico-pedagógicos:
a)

recursos

específicos

de

apoio

pedagógica das crianças e jovens com
à

necessidades

específicas,

mobilizando

aprendizagem e à inclusão (docentes de

medidas de suporte à aprendizagem e à

educação especial, serviços de psicologia e

inclusão;

orientação, serviços de terapia da fala,
EMAEI, CAA);
b) biblioteca escolar;
c) serviços de ação social escolar.

SECÇÃO I – RECURSOS ESPECÍFICOS DE
APOIO À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO

c) colaborar com os órgãos de direção,
administração e gestão do agrupamento;
d) planear estratégias de intervenção, com
base nos relatórios técnico-pedagógicos e/ou
programas educativos individuais, executálos e proceder à sua avaliação, de acordo com
as modalidades de atendimento previstas;
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e) apoiar os alunos no processo de

l) dar parecer sobre matérias relativas ao

aprendizagem

âmbito da sua atividade;

e

de

integração

na

comunidade;

m) propor ações de formação contínua no

f) promover a participação ativa dos

âmbito da educação especial;

docentes do ensino regular e dos pais e
encarregados
acompanhamento

de
e

educação

no

monitorização

da

aplicação das medidas de suporte

n) participar nos conselhos de turma e
noutras reuniões escolares, no sentido de
contribuir para o esclarecimento e solução de

à

problemas

aprendizagem;

relativos

a

alunos

com

necessidades educativas;

g) fazer o levantamento das necessidades e

o) organizar e executar, em conjunto com o

valências locais e manter organizados e

conselho de turma, programas de pré-

atualizados os processos dos alunos, bem

profissionalização e formação profissional,

como o registo de dados estatísticos relativos

bem como promover a integração familiar,

às crianças e jovens apoiados ou a apoiar e

social e profissional dos alunos com

dos recursos humanos disponíveis;

necessidades

educativas

específicas,

h) contribuir para a deteção nos alunos da

nomeadamente alunos que beneficiem de

necessidade de medidas de suporte à

medidas adicionais com plano individual de

aprendizagem e à inclusão;

transição;

i) elaborar o relatório técnico-pedagógico em

p) apresentar ao diretor as propostas de

conjunto com os outros membros da equipa

organização

de

multidisciplinar e com os contributos dos

materiais

do

restantes intervenientes no processo, onde

implementação do apoio da educação

sejam identifica das, nos casos em que tal se

especial;

justifique, as razões que determinam as

recursos

humanos

agrupamento

e

para

q) promover parcerias com outros serviços

medidas de suporte à aprendizagem e à

da comunidade.

inclusão do aluno;
j) prestar serviços de aconselhamento a pais
e encarregados de educação e educadores e

Artigo 82º - Serviços de Psicologia e
Orientação (SPO)

à comunidade em geral sobre a problemática

1. Para efeitos do presente regulamento, são

da Educação Especial e cooperar com outros

aplicáveis as definições previstas nos artigos 2.º e

serviços locais;

3.º

k) implementar as orientações recebidas;

do

Decreto-Lei

n.º

190/91

(https://dre.pt/application/conteudo/639489).
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2. O funcionamento dos Serviços de Psicologia e

relações

Orientação é assegurado por dois psicólogos,

escolar;

podendo, no entanto, integrar outros técnicos de
acordo com as definições previstas no artigo 8.º do
Decreto-Lei

n.º

190/91

(https://dre.pt/application/conteudo/639489).

interpessoais

da

comunidade

d) assegurar, em colaboração com outros
serviços competentes, designadamente os de
educação especial, a deteção de alunos com
necessidades

educativas

especiais,

a

3. Para o exercício da profissão de psicólogo no

avaliação da sua situação e o estudo das

agrupamento é obrigatório a inscrição na Ordem

intervenções adequadas;

dos Psicólogos Portugueses como membro
efetivo.

e) contribuir, em conjunto com as atividades
no âmbito das áreas curriculares, dos

4. Na sua prática, o Psicólogo está obrigado ao

complementos educativos e das outras

cumprimento do Código Deontológico da Ordem

componentes educativos não escolares, para

dos

Portugueses

a identificação dos interesses e aptidões dos

(https://dre.pt/application/conteudo/870174) e

alunos de acordo com o desenvolvimento

(https://dre.pt/application/conteudo/105606606

global e nível etário;

).

Psicólogos

Respeita,

deontológicas

assim,
do

as

normas

exercício

éticas

profissional

e
da

Psicologia, nomeadamente a salvaguarda da
privacidade dos alunos e das suas famílias, da sua
cultura, dos seus interesses e o respeito pelas suas
decisões.

f)

promover

específicas

de

informação escolar e profissional, suscetíveis
de ajudar os alunos a situarem-se perante as
oportunidades disponíveis, tanto no domínio
dos estudos e formação como no das
atividades

5. A estes serviços compete:

atividades

profissionais

favorecendo

a

indispensável articulação entre a escola e o

a) para efeitos do presente regulamento, são

mundo do trabalho;

aplicáveis as definições previstas no artigo 6.º

g) colaborar em experiências pedagógicas e

do

em ações de formação, bem como realizar e

Decreto-Lei

n.º

190/91

(https://dre.pt/application/conteudo/63948

promover a investigação nas áreas da sua

9);

especialidade;

b) contribuir através da sua intervenção

h) cumprir com acrescidas atribuições

especializada,

específicas,

para

o

desenvolvimento

integral dos alunos e para a construção da
sua identidade pessoal;
c) apoiar os alunos no seu processo de
aprendizagem e de integração no sistema de

explicitadas

em

legislação

publicada posteriormente.

Artigo 83.º - Funcionamento dos SPO
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 10.º do
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Decreto-Lei

n.º

190/91

(https://dre.pt/application/conteudo/639489).

(STL)

2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 11.º do
Decreto-Lei

n.º

Artigo 84.º - Serviços de Terapia da Fala

190/91

(https://dre.pt/application/conteudo/639489).

1. O Terapeuta da Fala é o profissional responsável
pela

prevenção,

avaliação,

diagnóstico,

tratamento e estudo científico da comunicação
humana e perturbações relacionadas ao nível da

3. Os SPO apresentam ao Diretor um relatório

fala e da linguagem bem como alterações

crítico anual, tendo por referência o ano letivo,

relacionadas com as funções auditiva, visual,

acerca do trabalho desenvolvido.

cognitiva (incluindo a aprendizagem), oro-

4. Os técnicos do SPO participam, nas reuniões do

muscular, respiração, deglutição e voz. Neste

Conselho de Turma ou outras reuniões com

contexto, a comunicação engloba todas as funções

docentes, sempre que, em acordo com o Diretor

associadas à compreensão e à expressão da

de Turma, Professor Titular no 1.º ciclo e

linguagem oral e escrita, assim como todas as

Educador de Infância, se considere relevante a

formas apropriadas de comunicação não-verbal.

sua participação.

2. O Serviço de Terapia da Fala é assegurado por

5. Os técnicos do SPO reúnem-se semanalmente

dois terapeutas da fala que desenvolvem a sua

para análise e discussão de casos e articulação das

atividade na comunidade escolar com o intuito de

atividades a desenvolver.

desenvolver

6. O horário de funcionamento dos SPO é
estabelecido anualmente, de acordo com a

competências

linguísticas

e

comunicativas, quer no âmbito das perturbações
da articulação dos sons da fala, atrasos e
perturbações de desenvolvimento da linguagem,

Direção, e divulgado à comunidade escolar.

perturbações da leitura e escrita, muitas vezes
7. O atendimento individual de professores,
alunos e pais e encarregados de educação é feito

responsáveis por problemas de aprendizagem
escolar.

preferencialmente nos gabinetes de psicologia,
tendo

em

consideração

o

horário

de

3. A estes serviços compete:

funcionamento, o motivo do pedido e a

a) assumir a prevenção de perturbações de

calendarização das atividades dos SPO.

comunicação e linguagem e despiste no

8. As deslocações dos técnicos às instituições e

sentido da deteção precoce;

são

b) proceder à avaliação dos alunos propostos

consideradas deslocações em serviço, conferindo

pelas educadoras e professores responsáveis,

os inerentes direitos legalmente previstos.

após autorização escrita dos encarregados de

entidades

externas

da

Escola

Sede

educação;
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c) avaliar as necessidades dos alunos com
vista à elaboração de projetos educativos e
planos terapêuticos individualizados;

Artigo 85.º - Funcionamento dos STL
1. As atividades a desenvolver pelo serviço de
Terapia da Fala são definidas e integradas no

d) diagnosticar todas as funções e aspetos

Plano Anual de Atividades, tendo como

relacionados com as competências do aluno;

referência o Projeto Educativo e a lei em vigor.

e) planear a sua intervenção no contexto

2. O horário de funcionamento dos serviços é

global do programa de reabilitação tendo em

estabelecido anualmente, de acordo com a

conta as necessidades individuais de cada

Direção, e divulgado à comunidade escolar.
3. É condição imprescindível, para que se realize

aluno;
f) intervir por meio de ações de sensibilização
e/ou formação, dando orientações aos
educadores,

professores

escolar

sentido

e

comunidade

qualquer intervenção do Terapeuta da Fala, o
assentimento do Encarregado de Educação.
4. O exercício da profissão de Terapeuta da Fala

as

depende do registo obrigatório na Administração

competências no âmbito da prevenção e

Central do Sistema de Saúde (Decreto Lei 320/99

tratamento

de 11 de agosto), que reconhece o título

no

das

de

melhorar

perturbações

na

comunicação;
g) prestar apoio direto aos alunos com

profissional através da emissão da Cédula
Profissional.

necessidades de intervenção nas áreas da

SUBSECÇÃO II – RECURSOS ORGANIZACIONAIS

competência da terapia da fala;

ESPECÍFICOS

h) orientar os familiares e os docentes, tendo
em vista a complementaridade da ação

Artigo 86º - Equipa Multidisciplinar de Apoio
à Educação Inclusiva (EMAEI)

terapêutica;
1. A equipa multidisciplinar de apoio à educação
i) participar em reuniões, sempre que
convocado, aplicando os conhecimentos
específicos da sua atividade;
j) utilizar técnicas específicas de tratamento,
entre as quais o uso de Sistemas Alternativos
e/ou Aumentativos à Comunicação, bem
como o estudo e utilização dos meios e
dispositivos de compensação necessários,
tecnologias de apoio, sempre que seja

inclusiva, constitui um recurso organizacional
específico de apoio à aprendizagem, tendo em
vista uma leitura alargada, integrada e participada
de todos os intervenientes no processo educativo.
2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 1,
artigo 12.º do Anexo

da Lei n.º 116/2019

(https://dre.pt/application/conteudo/12468058
8).

necessário.
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3. Para efeitos do presente regulamento, são

2. Para efeitos do presente regulamento, são

aplicáveis as definições previstas nos pontos 2, 3,

aplicáveis as definições previstas nos pontos 2 e 6,

4 e 5, do artigo 12.º do Anexo

do artigo 13.º do Anexo da Lei n.º 116/2019

da Lei n.º

116/2019

(https://dre.pt/application/conteudo/124680588

(https://dre.pt/application/conteudo/12468058

).

8).

3. Para efeitos do presente regulamento, são

Artigo 87.º - Competências da EMAEI
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 9

aplicáveis as definições previstas no ponto 5, do
artigo 13.º do Anexo

da Lei n.º 116/2019

(https://dre.pt/application/conteudo/124680588
).

e 10, do artigo 12.º do Anexo da Lei n.º
Artigo 90.º - Constituição do CAA

116/2019
(https://dre.pt/application/conteudo/12468

1. O centro de apoio à aprendizagem, enquanto

0588).

recurso organizacional, insere-se no contínuo de
respostas

educativas

complementares

disponibilizadas pela escola, agregando diferentes

Artigo 88.º - Coordenador da EMAEI
1. O coordenador é um dos elementos que
compõem a EMAEI, designado pelo diretor,
ouvidos os elementos permanentes.

valências dinamizadas por docentes de educação
especial e outros docentes de acordo com os
objetivos de cada uma:

a) na educação pré-escolar e no 1º ciclo os
apoios prestados no âmbito do CAA são

2. Para efeitos do presente regulamento, são

efetuados

aplicáveis as definições previstas no ponto 7, do

implementação das medidas nos diferentes

artigo 12.º do Anexo

contextos escolares;

da Lei n.º 116/2019

pelos

responsáveis

pela

(https://dre.pt/application/conteudo/124680588
).

b) resposta complementar ao trabalho
desenvolvido em sala de aula ou noutros

Artigo 89.º - Centro de Apoio à

contextos educativos, com vista à inclusão

Aprendizagem (CAA)

dos alunos do 2º e 3º ciclo cujas medidas

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, 3,
4 e 7 do artigo 13.º do Anexo da Lei n.º 116/2019
(https://dre.pt/application/conteudo/124680588
).

adicionais de suporte à aprendizagem sejam
as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do
artigo 10.º do Decreto- Lei n.º 54/2018, de 6
de julho (Sala de Recursos A 5 na Escola
Básica Professor Alberto Nery Capucho e na
sala B4 na Escola Secundária Pinhal do Rei;
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c) valência de Unidade Especializada de Apoio

2. Para efeitos do disposto supramencionado,

à Multideficiência e Surdocegueira Congénita

será elaborado um regimento próprio, do qual

do 3º Ciclo e Secundário (Sala de Recursos B

constem as formas de medição do impacto do

4 na Escola Secundária Pinhal do Rei);

centro de apoio à aprendizagem na inclusão e

d) espaços escolares disponibilizados para a
realização de atividades no âmbito da

aprendizagem de todos os alunos.

SECÇÃO II – BIBLIOTECA ESCOLAR

implementação de planos individuais de
transição de alunos para a vida pós-escolar,

Artigo 93.º - Definição

cujo perfil de competências, não permite a

1. As bibliotecas escolares do agrupamento são

sua

estruturas de natureza técnico-pedagógica que

concretização

em

espaços

extraescolares;

gerem recursos educativos diretamente ligados às

e) serviços de psicologia e orientação;

atividades curriculares, extracurriculares e de
ocupação dos tempos livres que organiza,

f) serviço de terapeutas da fala;

processa, divulga e disponibiliza documentação e
g) diferentes medidas de promoção do

informação em vários suportes.

sucesso escolar adaptados ao perfil e
especificidades dos alunos implementadas
anualmente (Clubes, Projetos, Tutorias,

2.As bibliotecas do Agrupamento inserem-se na
Rede

Nacional

respeitando

salas formação Apoio ao Estudo, etc.).

o

de

Bibliotecas

conjunto

de

Escolares,

princípios

e

orientações que constituem a base concetual do

Artigo 91.º - Coordenador do CAA

programa.

1. O diretor designará o coordenador do CAA.

3. As atividades desenvolvidas e promovidas pelas

2. O coordenador assegurará a articulação entre

BE estão em conformidade com os objetivos

todos

educativos definidos no PE e no PAA.

os

intervenientes

com

vista

à

concretização dos objetivos do centro de apoio à

4. A BE presta um serviço destinado a toda a

aprendizagem,

comunidade educativa.

congregando

estratégias/

atividades específicas desenvolvidas sob a forma
de coadjuvação, em pequeno grupo ou em apoio
individual.

Artigo 92.º - Funcionamento do CAA
1. O horário de funcionamento das diferentes
respostas previstas no âmbito do CAA será
definido de acordo com o horário de cada

5.A Biblioteca Escolar desenvolve a sua ação em
articulação com os departamentos curriculares,
diretores de turma, docentes em geral, com o
Grupo de Trabalho Concelhio das Bibliotecas
(GTC)e

também

com

outros

parceiros

nomeadamente, a Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE) e o Plano Nacional de Leitura (PNL)

valência.
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Artigo 94.º - Objetivos

Artigo 95.º - Funcionamento

1. Incentivar e desenvolver hábitos e gosto pela

1.O regime de funcionamento da biblioteca

leitura, pela ciência, pela arte e cultura em geral.

escolar deverá ser afixado, de forma visível, nas

2.

Desenvolver

nos

alunos

práticas

de

respetivas instalações.

competências de literacia da informação que lhes

2.Cada BE tem um regimento próprio, que regula

permita pesquisar, selecionar, analisar, criticar,

o funcionamento do espaço e a utilização dos

utilizar e produzir informação escrita, digital e

recursos disponíveis, estando acessível para

multimédia.

consulta no local.

3.Promover o sucesso educativo e a realização e

Artigo 96.º - Gestão da Biblioteca

consolidação de aprendizagens.

1. Para efeitos do presente regulamento, são

4.Disponibilizar meios, recursos e equipamentos

aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, e

que proporcionem abordagens diversificadas do

2, do artigo 3.º da Portaria n.º 192-A/2015

processo de ensino/aprendizagem.

(https://dre.pt/application/conteudo/67637938).

5. Apoiar o desenvolvimento das atividades letivas

2. Para efeitos do presente regulamento, são

e não letivas.

aplicáveis as definições previstas nas alíneas a) e

6.Constituir a BE como centro de recursos

b), do artigo 1.º da Portaria n.º 192-A/2015

educativos de toda a comunidade educativa,

(https://dre.pt/application/conteudo/67637938).

dotando as escolas de um fundo documental

3. Para efeitos do presente regulamento, são

diversificado,

normas

aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, 2

técnicas normalizadas, adequado às necessidades

e 3, do artigo 4.º da Portaria n.º 192-A/2015

curriculares e capaz de estimular e apoiar o

(https://dre.pt/application/conteudo/67637938).

organizado

segundo

trabalho pedagógico.

4. A equipa deve ser multidisciplinar, sendo

7. Valorizar e divulgar o património cultural do

integrada por docentes de todos os níveis de

Concelho, nomeadamente através da organização

ensino do Agrupamento e pelo menos por um

de fundos locais

assistente operacional com perfil adequado à

8. Defender a ideia de que a liberdade intelectual

função.

e o acesso à informação são essenciais à

5. Cada elemento da equipa da BE deve dispor de

construção

e

um número de horas suficiente para poder

responsável, incutindo espírito de cooperação e

desenvolver um trabalho consistente dando,

partilha

sempre que possível, continuidade ao mesmo.

de

uma

cidadania

efetiva

6. Anualmente a equipa apresenta ao diretor da
escola um relatório do trabalho desenvolvido.
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7. A gestão das BE assenta num conjunto de

Artigo 97.º - Identificação dos Serviços de

documentos, nomeadamente:

A.S.E.

a) Manual de Operações da Biblioteca que

1. Os Serviços de Ação Social Escolar são

estabelece o funcionamento interno da

desenvolvidos na escola sede por funcionários

Biblioteca regulando as operações a realizar

dos Serviços Administrativos, na dependência

em todas as áreas da BE;

hierárquica direta do Diretor.

b) política de desenvolvimento da coleção

2. Integra também a equipa dos Serviços de Ação

que estabelece as prioridades, orienta a

Social Escolar um docente do quadro de

seleção, aquisição, organização, preservação

agrupamento, a designar pelo Diretor, a quem são

e abate dos materiais da BE;

atribuídas 4 horas para desempenho das funções.

c) plano de atividades da BE que apresenta as

3. Aos responsáveis da Ação Social Escolar

atividades a desenvolver na BE e é parte

compete genericamente a organização das

integrante do PAA;

tarefas inerentes aos serviços e programas de

d) regimento da BE que estabelece o

apoio socioeducativos nomeadamente os serviços

funcionamento interno da BE abrangendo a

da papelaria, bufete, refeitório, transportes

organização do espaço, regras de prestação

escolares, candidaturas a subsídios e/ou bolsas de

de serviços, normas de utilização dos espaços

estudo e organização de processos de alunos

e recursos e também os direitos e deveres

sinistrados.

dos utilizadores.

4. Compete também:

8. As BE são coordenadas por um dos professores

a) organizar os serviços da papelaria e

bibliotecários do Agrupamento, designado para o

orientar o trabalho do pessoal que nela

efeito pelo diretor, o qual deverá, por sua vez,

trabalhe, desenvolvendo ações constantes e

representar as BE no conselho pedagógico e

com espírito de iniciativa de forma a pôr à

interna e externamente em eventos, órgãos e

disposição de alunos e professores o material

comissões para que seja nomeado ou convocado.

julgado necessário e de boa qualidade;

9. A avaliação das BE faz-se através da recolha de

b) organizar os serviços do refeitório e

dados do trabalho desenvolvido e serviços

orientar o pessoal que nele trabalhe,

prestados, de acordo com os princípios do

proporcionando uma alimentação correta

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares.

em ambiente condigno;

SECÇÃO III – SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

c) organizar os serviços do bufete e orientar

ESCOLAR

o pessoal que nele trabalhe de forma a
proporcionar

aos

alunos

um

complementar de alimentação;
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serviço

d) organizar os processos de candidatura a

l) proceder ao empréstimo de manuais

subsídios e providenciar no sentido de

escolares em conformidade com a legislação

possibilitar aos detentores de menores

em

recursos, a atribuição de livros e material

Agrupamento.

escolar, alimentação e transportes especiais
no caso de alunos portadores de deficiência;
e) executar ações de prevenção, no âmbito
do seguro escolar;

vigor

económicos,

dificuldades
familiar.

que vão sendo assumidos;

do

Social que visam apoiar os alunos com menos

processos, providenciar o envio do sinistrado

evolução das lesões, bem como os encargos

próprio

1. Os auxílios económicos são formas de Ação

recursos

medida do possível, o tratamento e a

regulamento

Artigo 98.º - Auxílios Económicos

f) em caso de acidente, organizar os

à unidade hospitalar e acompanhar, na

e

de

acordo

socioeconómicas

do

com

as

agregado

2. Os alunos devem candidatar-se às bonificações,
nos

prazos

estabelecidos,

mediante

o

preenchimento de um boletim a fornecer pela
escola e entrega dos documentos necessários de

g) planear e organizar, em colaboração com

acordo com as normas para atribuição definida

as autarquias, os transportes escolares;

pela legislação em vigor.

h) assegurar, aos alunos e encarregados de

3. As informações constantes do boletim e seus

educação, a adequada informação sobre os

anexos são confidenciais, não podendo em caso

direitos e os deveres, no que diz respeito aos

algum, ser utilizadas para fins alheios aos objetivos

apoios

complementares

e

aos

da candidatura a bonificações.

procedimentos a tomar em caso de acidente

4. Desde que haja alteração da situação

na atividade escolar;

socioeconómica do agregado familiar, o aluno

i) supervisionar, de acordo com o previsto na
legislação e em articulação com a autarquia,
o Ministério da Saúde e a Segurança Social
todo o processo referente à atribuição de

pode candidatar-se em qualquer altura do ano.
5. Após a análise do boletim, os alunos serão
distribuídos pelos escalões “A” e “B” de acordo
com o estipulado na legislação em vigor.

auxílios económicos, leite escolar, seguro

6. Os pais ou encarregados de educação podem

escolar, saúde e higiene escolar;

solicitar reapreciação do processo até oito dias
após a data da afixação das listas, junto do Diretor.

j) fazer o pedido de leite escolar para os
estabelecimentos de ensino do pré-escolar e

Este deve desenvolver todo o processo de
reapreciação nos prazos e

termos legais,

1º ciclo;

culminando com a comunicação ao recorrente do

k) preenchimento dos mapas relativos ao

resultado do recurso.

leite escolar;
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7. Quando o aluno for transferido no início do ano
escolar, a sua situação com vista à atribuição de
bonificações, será apreciada pela nova Escola,

CAPÍTULO VI – INTERVENÇÃO DOS

devendo o boletim transitar com o restante

ÓRGÃOS DE PODER LOCAL

processo do aluno.
8. São canceladas as bonificações, quando os

Artigo 100.º - Direitos e Deveres da Câmara

alunos ou encarregados de educação prestarem

Municipal da Marinha Grande

falsas declarações.

No âmbito da educação são deveres da Câmara

9. Serão alvo de reapreciação as bonificações

Municipal da Marinha Grande, entre outros, os

quando o aluno e/ou família demonstrarem sinais

seguintes:

evidentes de riqueza ou pobreza.

a) participar na vida do agrupamento,
nomeadamente através da designação de

Artigo 99.º - Seguro Escolar
1. O Seguro Escolar constitui um sistema de
proteção próprio do Ministério da Educação, não

dois representantes no conselho geral de
agrupamento;

funcionando como uma companhia seguradora.

b) assegurar a construção, manutenção e

Este apoio é prestado aos alunos em caso de

conservação

acidente escolar, complementarmente aos apoios

estabelecimentos de educação pré-escolar

assegurados pelos sistemas, subsistemas e

e do 1.º ciclo do ensino básico;

seguros de proteção social e de saúde de que

c)

sejam beneficiários.

equipamento e material didático aos

2. O seguro escolar é destinado a garantir a

estabelecimentos de educação pré-escolar e

cobertura dos danos resultantes do acidente

do 1.º ciclo do ensino básico, bem como a

escolar, sendo regulamentado pela Portaria n.º

prestação dos apoios sócio -educativos às

413/99

crianças e aos alunos daqueles níveis de

(https://dre.pt/application/conteudo/311201),

educação e de ensino;

alterada

d) assegurar os transportes escolares;

pela

Portaria

n.º

298-A/2019

(https://dre.pt/application/conteudo/124573263).

assegurar

das

o

instalações

fornecimento

dos

do

e) contribuir para a qualidade educativa,

3. O acidente deve ser participado de imediato ao

colaborando com o agrupamento na

gabinete médico da escola e obrigatoriamente ao

organização

SASE, em tempo útil.

enriquecimento curricular e outras;

de

iniciativas

f) conhecer o Regulamento Interno.
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de

Artigo 101.º - Direitos e Deveres da Junta de

Lei

Freguesia

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

1. A Junta de Freguesia da Marinha Grande tem

4. Dada a especificidade da educação pré-

direito a participar, no âmbito da respetiva área

escolar, as normas aplicáveis às crianças que

geográfica, na vida escolar e educativa dos

frequentam os jardins-de-infância que integram

estabelecimentos de educação e de ensino que

o Agrupamento constam de capítulo próprio do

integram o Agrupamento.

presente Regulamento Interno.

2. A Junta de Freguesia deve, nos termos da

Artigo 103.º - Transferência e Mudança de

legislação em vigor e no âmbito da respetiva área

Curso

geográfica, fornecer o valor do custo do material
de limpeza e expediente aos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico do Agrupamento.

CAPÍTULO VII – ALUNOS
SECÇÃO I – ESTATUTO DE ALUNO
Artigo 102.º - Estatuto de Aluno

n.º

51/2012

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 17.º do
Despacho

Normativo

n.º

5/2020

(https://dre.pt/application/conteudo/132136109
).

Artigo 104.º - Identificação dos Alunos dos
2º, 3º ciclos e Secundário
1. Ao ingressar no agrupamento, pela primeira

1. São alunos do Agrupamento todos as crianças

vez, será entregue a cada aluno, um cartão de

e jovens que frequentam o ensino Pré-Escolar,

identificação escolar.

Básico e Secundário e que tenham a respetiva

2. O aluno deve ser sempre portador do cartão

matrícula confirmada.

de identificação, mostrando-o sempre que lhe

2. O Estatuto de Aluno e Ética Escolar estabelece

seja solicitado.

os direitos e os deveres do aluno dos ensinos
básico e secundário e o compromisso dos pais

Artigo 105.º - Saída das Instalações

ou encarregados de educação e dos restantes

Durante o período de funcionamento das

membros da

atividades incluídas na frequência escolar, só é

comunidade educativa na sua educação e
formação, consagrados na legislação e os
especiais definidos no presente Regulamento
Interno.

permitida a saída das instalações escolares
depois de expressamente autorizada pelo
Encarregado de Educação, ou pelo aluno quando
maior de idade.

3. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 2.º da
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Artigo 106.º - Processo Individual do Aluno
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 4.º, da
Portaria

n.º

comunicação entre a escola e os pais ou
encarregados de educação.

SECÇÃO II – DIREITOS DOS ALUNOS

223-A/2018

(https://dre.pt/application/conteudo/11588616

Artigo 108.º - Direitos Gerais

3) e no artigo 4.º, da Portaria n.º 226-A/2018

Para efeitos do presente regulamento, são

(https://dre.pt/application/conteudo/11594164

aplicáveis as definições previstas no artigo 7.º, da

6).

Lei

2. Para efeitos do presente regulamento, são

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

aplicáveis as definições previstas no artigo 11.º,

Artigo 109.º - Direito de Informação

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

n.º

51/2012

O aluno tem, ainda, direito a ser informado pelo
diretor de turma/professor titular, sobre todos os

3. O Diretor definirá, de acordo com a

assuntos que lhe digam respeito, em linguagem

disponibilidade

adequada à sua idade e nível de ensino,

do(s)

requerente(s)

(aluno,

quando maior, ou encarregado de educação), a
hora e local onde o processo poderá ser
consultado.

nomeadamente:
a) modo de organização do seu plano de
estudos ou curso, programa e objetivos

4. A consulta do processo individual será sempre

essenciais de cada disciplina ou área

efetuada na presença do Professor Titular de

disciplinar e processos e critérios de

Turma ou Diretor de Turma ou, no seu

avaliação;

impedimento, por um elemento designado pelo
Diretor.

b) normas de utilização e de segurança dos
materiais

e

equipamentos

escolares

Artigo 107.º - Outros Instrumentos de

incluindo o Plano de Emergência;

Registo

c) normas de utilização de instalações

1. Para efeitos do presente regulamento, são

específicas, designadamente papelaria, sala

aplicáveis as definições previstas no artigo 12.º,

de convívio, biblioteca/centro de recursos,

da

laboratórios, refeitório, bufete, salas de

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

informática e pavilhão gimnodesportivo;

2. Correio eletrónico contendo as trocas de

d) iniciativas em que possa participar e de

informações entre o diretor de turma/professor

que a escola tenha conhecimento.

titular de turma e encarregado de educação, bem

Artigo 110.º - Direito de Cidadania

como outros elementos relevantes para a
Para efeitos do presente regulamento, são
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aplicáveis as definições previstas no artigo 6.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 113.º - Assembleia de Turma
1. Os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico e os alunos do ensino secundário têm

Artigo 111.º - Direito à Educação e

direito a participar em reuniões de turma, com o

Atividades Relacionadas

professor titular de turma ou com o diretor de

1. Os alunos têm direito, na sala de aula ou fora
dela, a participar em todas as atividades letivas

com o funcionamento da mesma.
2. As reuniões (sem prejuízo do cumprimento das

ou com elas relacionadas.
2. Entende-se por atividades letivas todas as que
forem programadas pelos docentes no âmbito
dos documentos curriculares ou atividades
extracurriculares, que

turma, para apreciação de matérias relacionadas

contribuam

para o

atividades letivas) são convocadas pelo professor
titular de turma ou pelo diretor de turma, por sua
iniciativa ou por solicitação do delegado ou do
subdelegado de turma.

enriquecimento intelectual, social e físico do

3. As reuniões de turma são moderadas pelo

aluno.

professor titular de turma ou pelo diretor de

3. Os alunos cuja língua materna não seja o

turma.

Português, têm o direito a que lhes sejam

4. O professor titular de turma ou o diretor de

proporcionadas

curriculares

turma pode solicitar a participação na reunião da

específicas para a aprendizagem da língua

turma de um representante dos pais e

portuguesa como segunda língua.

encarregados de educação dos alunos da turma.

atividades

Artigo 112.º - Direitos de Participação e de

1. Para efeitos do presente regulamento, são

Representação
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 1 do
artigo

8.º,

Artigo 114.º - Representatividade dos Alunos

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
2. O direito de participação dos alunos na vida do
agrupamento exerce-se, nomeadamente:
a) através da realização de assembleias de

aplicáveis as definições previstas no ponto 1 do
artigo

8.º,

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
2. Ao exercício de funções de delegado ou de
subdelegado de turma devem estar associadas as
seguintes características:
a) sentido de responsabilidade;

delegados e subdelegados de turma;

b) sentido crítico;

b) através da associação de estudantes e dos

c) autonomia;

seus representantes dos órgãos de direção da

d) capacidade de ouvir os outros;

escola.
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e) capacidade de comunicação das suas

b) substituir o delegado de turma no

opiniões e das opiniões dos colegas da turma;

cumprimento das suas atribuições, nos

f) capacidade de bom relacionamento com os
colegas da turma e com os adultos.

casos de falta ou impedimento deste.
5. O delegado e o subdelegado da turma são
eleitos em assembleia de turma, a realizar no

3. Ao delegado de turma compete:

início do ano letivo.
a) representar os alunos da turma nos órgãos
6. O mandato do delegado e do subdelegado de

e nas estruturas em que participe;

turma tem a duração de um ano.
b) comunicar ao professor titular da turma
ou ao diretor de turma as opiniões dos
colegas

sobre

assuntos

relevantes

7. O delegado ou o subdelegado de turma
poderão ser destituídos do cargo em reunião de
assembleia de turma especialmente convocada

relacionados com a vida da turma;

para o efeito, desde que, fundamentadamente,
c) colaborar com o professor titular da
turma ou com o diretor de turma na análise
e

resolução

de

eventuais

seja comprovado o não correto exercício das
respetivas funções.

situações
8. O delegado ou o subdelegado de turma serão

problemáticas verificadas na turma;

destituídos das suas funções, pelo Diretor,
d) transmitir informações à turma;

quando os atos por eles praticados violem

e) colaborar com os professores da turma na

gravemente os deveres que incumbem a todos

realização

os alunos.

de

pequenas

tarefas

que

promovam o bom funcionamento das aulas
e das demais atividades educativas;

9. O Conselho de Delegados e subdelegados de
turma

reúne

uma

vez

por

período,

f) zelar pela ordem e limpeza da sala de aula;

preferencialmente a meio, por ano ou ciclo,

g) ajudar e aconselhar os colegas sempre que

conforme as necessidades, sendo a convocatória

estes o solicitem.

feita pelo Diretor da Escola, não coincidindo,
sempre que possível, com as atividades letivas
mas ocorrendo sempre em horário escolar;
10. Os representantes dos alunos são eleitos para

4. Ao subdelegado de turma compete:

o Conselho Geral, através da constituição de

a) colaborar com o delegado de turma no

listas que são submetidas a eleição por parte dos

cumprimento das tarefas decorrentes do

seus pares;

cargo;

11. Estes representantes participam neste órgão
aquando da elaboração do Regulamento Interno
em reuniões ordinárias;
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12. Os representantes têm o dever de conhecer

necessário. Dispor de espaço para as suas

o Regulamento Interno através do Diretor de

atividades.

Turma, através da página da escola e através da

c) São deveres da associação de estudantes:

afixação em placard próprio.

Divulgar os estatutos. Colaborar com os

13. Para efeitos do presente regulamento, são

órgãos de direção, administração e gestão

aplicáveis as definições previstas no ponto 5 do

na dinamização de atividades. Promover

artigo

atividades de carácter artístico, cultural e

8.º,

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

desportivo. Contribuir para a preservação e
alindamento

14. Associação de Estudantes: A Associação de

espaços

escolares.

Promover o bom relacionamento entre os

estudantes visa a defesa e a promoção dos

elementos

interesses dos seus associados em tudo quanto

da

comunidade

educativa.

Ajudar os alunos mais novos.

diga respeito à vida escolar, rege-se por estatutos
próprios, pela Lei nº 23/2006, de 23 de junho

dos

SECÇÃO III – DEVERES DOS ALUNOS

(https://dre.pt/application/conteudo/359360).
a)

São

objetivos

da

Associação

de

Artigo 115.º - Deveres dos Alunos

Estudantes: Representar os estudantes e

1. O aluno deve comportar-se com correção, em

defender os seus interesses. Participar em

todas

todas as questões de interesse estudantil,

estabelecimentos que integram o Agrupamento,

designadamente na definição da política

respeitando os docentes, os funcionários e os

educativa, na elaboração da legislação

colegas, tendo sempre presente a importância

sobre o ensino e nas atividades de ação

do diálogo para a resolução dos problemas.

social escolar. Mobilizar os estudantes para

2. Para efeitos do presente regulamento, são

a participação em todas as atividades

aplicáveis as definições previstas nos artigos 10.º e

escolares. Fomentar a prática cultural,

40.º,

desportiva e recreativa, garantindo a

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

as

situações

da

Lei

e

espaços

n.º

dos

51/2012

ligação entre a escola e o meio. Defender e
promover os valores fundamentais do ser

Artigo 116.º - Outros Deveres

humano.

1. Respeitar os princípios de civismo geral, não

b) São direitos da Associação de Estudantes:

sendo permitido aos alunos:

Receber apoio e colaboração dos órgãos de

a) praticar qualquer desporto com bola fora

direção, administração e gestão escolar.

dos espaços destinados para o efeito;

Solicitar ao Diretor a realização de reuniões
para apreciação de matérias relacionadas
com o funcionamento da escola sempre que

b) permanecer na sala de aula ou nos
corredores durante os intervalos, exceto

nas situações devidamente autorizadas;
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c) circular nos corredores, escadas e

no correspondente suporte informático do

patamares desordenadamente, gritando,

agrupamento, em todas as atividades escolares

correndo, empurrando ou fazendo qualquer

letivas e não letivas em que participem ou devam

outro tipo de brincadeira perigosa;

participar.

d) bloquear as entradas das salas ou dos

3. Para efeitos do disposto no número anterior,

edifícios;

considera-se que, no 2.º, 3.º ciclos do ensino

e) ter a cabeça tapada com bonés, chapéus e

básico e ensino secundário, a ausência do aluno
a cada tempo letivo de 50 minutos corresponde a

gorros no interior dos edifícios;

uma falta.
f) comer, beber e mastigar pastilhas elásticas
nas salas de aulas (exceto quando autorizado

Artigo 119.º - Faltas e a sua Natureza

pelo professor);

1. Para efeitos do presente regulamento, são

g) usar linguagem e posturas impróprias.

aplicáveis as definições previstas no artigo 14.º, da

2. São sujeitas a penalização as práticas de
“praxe”, tais como: banhos, batismos ou outros,

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

assim como a posse ou utilização de engenhos de

2. Falta de assiduidade às atividades de promoção

Carnaval.

de sucesso:
a) em caso de falta de assiduidade, o

Artigo 117.º - Dever de Cidadania

professor
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 6.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

SECÇÃO IV – FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE
Artigo 118.º - Frequência e Assiduidade
1. Para efeitos do presente regulamento, são

responsável

pela

atividade

comunica o facto ao diretor de turma que
dela

dará

conhecimento

ao

respetivo

encarregado de educação, alertando-o para
as respetivas consequências;
b) após três faltas injustificadas, o aluno é
automaticamente excluído da atividade.

Artigo 120.º - Faltas de Material e de

aplicáveis as definições previstas no artigo 13.º

Pontualidade

da

1. O professor deverá clarificar junto dos seus

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

alunos,

2. O controlo da assiduidade dos alunos é

considerado indispensável para as suas aulas.

obrigatório, pelos professores através de registo

2. Considera-se uma falta de material não

no correspondente suporte informático do

apresentar o material

agrupamento, e pelo Diretor de Turma, também

necessário ao acompanhamento das aulas e

atempadamente,
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sempre que esta situação seja impeditiva de

4. Nas situações em que o aluno faltou

realizar a aula.

justificadamente, terá direito a usufruir de

3. Considera-se uma falta de pontualidade entrar
na sala de aula/outra atividade educativa,
decorridos 5 minutos após a hora de início.
4. As faltas de material e as faltas de
pontualidade deverão ser comunicadas ao
Diretor de Turma e aos EE, através do GIAE, ou

medidas adequadas à recuperação da sua
aprendizagem

definidas

pelo

responsável da disciplina;
5. Caso o aluno ultrapasse o prazo legal para
entrega da justificação, o Diretor de Turma
poderá aceitar essa justificação.

da forma mais expedita (email, telefone, correio,

Artigo 122.º - Comunicação aos

etc.).

Encarregados de Educação

5. Um conjunto de três faltas de material assim
como um conjunto de três faltas de pontualidade
na mesma disciplina corresponde a uma falta de
presença. Estas faltas de presença correspondem

professor

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no ponto 3, do
artigo

17.º,

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

a faltas injustificadas.

Artigo 123.º - Limite de Faltas Injustificadas
6. Verificada a situação no número anterior,
qualquer nova falta de material ou de
pontualidade corresponderá sempre a uma falta

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos1, 2,
3, 4 e 5 do artigo 18.º, da Lei n.º 51/2012

de presença injustificada.

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
7. As faltas de material deverão ser consideradas
na avaliação dos alunos, de acordo com a

Artigo 124.º - Efeito da Ultrapassagem do

especificidade de cada disciplina.

Limite de Faltas

8. Quando as causas da não apresentação do

1. Para efeitos do presente regulamento, são

material se prendem com razões económicas, o

aplicáveis as definições previstas no artigo 19.º,

Diretor

da

de

Turma,

tomará

as

medidas

Lei

n.º

51/2012

necessárias junto do Encarregado de Educação.

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 121.º - Justificação de Faltas

2. Verificada a existência de faltas dos alunos, o

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 16.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Professor Titular de Turma ou o Diretor de Turma
pode promover a aplicação da medida corretiva
de realização de tarefas e atividades de
integração escolar, nomeadamente o aumento
do tempo de permanência obrigatória do aluno
na escola.
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3. Para os alunos menores de 16 anos,
independentemente da modalidade de ensino
frequentada, a violação dos limites de faltas
previstos no artigo 18.º do Decreto-Lei, n.º
51/2012 de 5 de setembro, pode obrigar ao
cumprimento
disciplinares

de

medidas

corretivas

sancionatórias, que

ou

permitam

recuperar atrasos na aprendizagem e ou a
integração escolar e comunitária do aluno e pelas

3. Operacionalização das MRI:
a) quando o aluno exceder o número de
faltas injustificadas permitido, o professor
titular de turma ou diretor de turma deve
informar o aluno e o encarregado de
educação da necessidade de realização das
MRI e no caso de alunos do 2º, 3º ciclos e
secundário o professor das disciplinas onde
se verifiquem o excesso de faltas;

quais os alunos e os seus encarregados de
b) as MRI serão elaboradas pelo professor

educação são corresponsáveis.

da disciplina e serão dadas a conhecer ao

Artigo 125.º - Medidas de Recuperação e

Diretor de Turma, pelo meio mais expedito

Integração

(email pessoal, email institucional, telefone,

1. Para efeitos do presente regulamento, são

etc.);

aplicáveis as definições previstas no artigo 20.º,

c) as MRI serão dadas a conhecer ao

da

51/2012

encarregado de educação e ao aluno em

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

reunião presencial com o professor titular

Lei

n.º

de turma ou Diretor de Turma, não devendo

2. Aplicação das MRI

ultrapassar os 10 dias úteis após a
a) as MRI não diferem caso os alunos sejam
maiores de 16 anos;

ultrapassagem do limite de faltas; neste
momento

será

dado

a

assinar

ao

b) sempre que o aluno ultrapasse o limite de

encarregado de educação o termo de

faltas permitido é obrigado a cumprir as

responsabilidade do acompanhamento da

MRI, aplicadas pelo professor titular da

execução das MRI pelo seu educando, e ser-

turma ou pelos professores das disciplinas

lhe-á entregue uma cópia das mesmas;

que permitam recuperar o atraso das
aprendizagens;

d) caso se revele impraticável o referido na
alínea anterior, por motivos não imputáveis

c) durante o período de formação em

à escola, o encarregado de educação será

contexto

informado, via carta registada;

de

trabalho,

nos

Cursos

Profissionais, não há lugar à aplicação das
MRI;
d) as MRI devem ser estruturadas no

e) o início da aplicação das MRI terá lugar
até 2 dias após o aluno e o encarregado de
educação terem tido conhecimento;

documento disponibilizado pela escola.
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f) o aluno deverá ter conhecimento da

n) o regime de faltas continua a aplicar-se ao

avaliação, no máximo, 5 dias úteis após a

aluno no cumprimento do horário letivo da

entrega das MRI;

sua

g) as MRI só poderão ser aplicadas até três

turma,

enquanto

realiza

cumulativamente as MRI;

semanas imediatamente antes da data

o) a supervisão do cumprimento das MRI

prevista para o término das atividades

pode ser feita pelo professor titular de

letivas para cada ano de escolaridade;

turma ou professor da disciplina quando

h) no caso de o aluno ultrapassar o limite de
faltas nos últimos quinze dias de aulas do
primeiro ou segundo períodos, as MRI

realizado obrigatoriamente na escola, ou
pelo Encarregado de Educação, quando
realizado sem essa obrigatoriedade;

devem entrar em execução apenas no início

p) a não realização das MRI pelo aluno deve

do período seguinte;

ser

i) as MRI deverão incidir sobre os conteúdos
programáticos lecionados nas aulas cuja

comunicada

ao

encarregado

de

educação pelo professor titular de turma ou
Diretor de Turma;

ausência originou a situação de excesso de

q) no final do ano letivo, o professor titular

faltas;

de turma ou Diretor de Turma arquiva o

j) as MRI podem consistir em: prova,
trabalho escrito, trabalho oral ou trabalho
prático cabendo a escolha ao professor
titular de turma ou professor da disciplina;

formulário

das

MRI

devidamente

preenchido no dossiê pedagógico / dossiê
de direção de turma.
4. Avaliação das MRI:

k) no caso dos cursos profissionais, as MRI

a) o cumprimento implica uma avaliação

são aplicadas durante o módulo em que

das aprendizagens com a classificação de

forem atingidos os 10% de faltas;

aprovado/não aprovado, a registar no

l) no prazo estipulado, o aluno entrega ao
professor

responsável

documento;

pelo

b) o incumprimento ou não cumprimento

acompanhamento do plano, os documentos

integral das MRI pelo aluno implica uma

/ produções, eventualmente, exigidos na

avaliação de “Não Realizou”.

sua concretização;

5. Após a aplicação das MRI, se cessa o

m) o cumprimento das MRI, por parte do

incumprimento do dever de assiduidade o

aluno, realiza-se em período suplementar ao

diretor de turma retira o excesso de faltas.

horário letivo, não o isentando da obrigação
de cumprir o horário letivo da turma em que
se encontra inserido;
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Artigo 126.º - Incumprimento ou Ineficácia

esforço no trabalho e no desempenho escolar,

das Medidas

demonstrado pelos alunos,

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 21.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
2. No ensino básico:
a) a retenção é comunicada ao encarregado

bem

como

o

empenhamento em ações meritórias em favor da
comunidade em que estão inseridos ou da
sociedade

em

geral.

Estes

quadros

são

organizados nas seguintes valências: mérito
académico, mérito desportivo, mérito cívico e
cidadania e mérito artístico e cultural.

Artigo 128.º - Quadro de Mérito Académico

de educação, presencialmente ou por carta
registada com aviso de receção;
b) após a retenção o aluno cumprirá o mesmo
horário realizando tarefas atribuídas pelo
conselho de turma no estabelecimento de

1. O Mérito Académico destina-se a reconhecer e
valorizar o mérito escolar dos alunos do
agrupamento, fruto da sua dedicação e esforço no
desempenho académico, no final de cada ano
letivo.

ensino.
3. No ensino secundário:

2. Compete ao Conselho de Turma, nas reuniões
de final de ano, indicar os alunos que reúnem as

a) a exclusão é comunicada ao encarregado

condições para o integrarem, de acordo com os

de educação, por carta registada com aviso

seguintes critérios:

de receção;
b) após a exclusão da disciplina o aluno
cumprirá o mesmo horário realizando
tarefas atribuídas pelo conselho de turma,
no estabelecimento de ensino;
c) continua a ser marcada falta ao aluno que
não cumprir o estipulado na alínea anterior,

a) no 1º ciclo do ensino básico as seguintes
menções:
i) 1º ano – 3 muito bom e 1 bom (no
mínimo);
ii) 2º ano – 3 muito bom e 1 bom (no
mínimo);

o controlo dessas faltas será efetuado pelo

iii) 3º ano – 3 muito bom e 2 bom (no

Diretor de Turma;

mínimo);
iv) 4º ano – 3 muito bom e as restantes

SECÇÃO V – VALORIZAÇÃO DE

bom;

COMPORTAMENTOS MERITÓRIOS
v) os muito bom terão que ser nas

Artigo 127.º - Quadros de Méritos

disciplinas de Português e Matemática;

O quadro de mérito visa reconhecer o empenho, o
sentido de responsabilidade, a dedicação e o
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b) a média dos níveis das disciplinas for igual

i) ter alcançado pódios em representação do

ou superior a 4,5 nos 2º e 3º ciclos do ensino

agrupamento (fases local/regional);

básico;
c) a média das classificações das disciplinas
for igual ou superior a 17 valores no ensino

ii) ter representado o agrupamento/distrito a
nível nacional.
b) Cumulativamente com os que se seguem:

secundário regular;
i) nível quatro ou superior na disciplina de
d) a média das classificações das disciplinas
for igual ou superior a 17 valores e/ou a
classificação da formação em contexto de

Educação Física (3º Ciclo) ou classificação de 17
valores ou superior na disciplina de Educação
Física (Ensino Secundário);

trabalho for igual ou superior a 18 valores e,
cumulativamente, 100%, na assiduidade nos
Cursos Profissionais.

ii) inexistência de qualquer participação
disciplinar.

3. Para o calcula da média acima referida, não é

Artigo 130.º - Quadro de Mérito Cívico e

tida em conta a disciplina de EMRC;

Cidadania

4. Nenhum aluno poderá aceder ao Quadro de

1. O Quadro de Mérito Cívico e Cidadania destina-

Mérito Académico caso se verifique a existência

se a reconhecer e valorizar os alunos que

de participações disciplinares.

desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida

Artigo 129.º - Quadro de Mérito Desportivo

relevância social e de grande altruísmo e
solidariedade que contribuam para a melhoria das

1. O Mérito Desportivo destina-se a reconhecer e

relações interpessoais, que prestigiem o bom

valorizar atitudes exemplares de superação e de

nome do Agrupamento de Escolas Marinha

prática de ações de assinalável relevo desportivo

Grande Nascente e resultem em benefício da

dos alunos em representação do agrupamento,

comunidade educativa e/ou local.

fruto da sua dedicação e esforço, no final de cada
ano letivo.

2. Cabe ao professor titular de turma, aos
conselhos de turma, aos docentes responsáveis

2. Compete ao Coordenador do Desporto Escolar,

por atividades e projetos do Agrupamento, à

depois de ouvido o Departamento de Educação

Associação de Estudantes ou outros membros da

Física, indicar os alunos que reúnem as condições

comunidade educativa apresentar a proposta de

para o integrarem, de acordo com os seguintes

candidatura em conselho de turma e /ou na

critérios:

direção

a) o aluno deverá cumprir pelo menos um dos

fundamentação e de acordo com os seguintes

seguintes requisitos:

critérios:

do

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

agrupamento,

mediante

55

a) O aluno deverá cumprir pelo menos um dos
seguintes requisitos:
i)

ter

locais, regionais ou nacionais, obtendo
lugares de destaque nos mesmos – um dos

promovido

e/ou

participado

três primeiros lugares;

sistematicamente em iniciativas de cidadania ativa

b) aluno que tenha tido um desempenho

e responsável;

excecional nas atividades de enriquecimento

ii) ter-se envolvido de forma exemplar, em
projetos ou atividades escolares com
forte contributo para a educação cívica
dos outros alunos;

curricular/clubes, ateliês;
Cumulativamente com os que se seguem:
c) aluno que não tenha tido qualquer medida
disciplinar

iii) ter desenvolvido atitudes ou iniciativas
exemplares de solidariedade.

i) inexistência de faltas disciplinares ou
faltas injustificadas;

no

decorrer do ano letivo;
d)

b) Cumulativamente com os que se seguem:

corretiva/sancionatória,

aluno

que

não

apresente

faltas

injustificadas.

Artigo 132.º - Prazo
Os nomes dos alunos a integrar os diferentes

ii) ter evidenciado um comportamento
bom ou muito bom.

quadros de mérito serão registados na ata da
reunião final do conselho da turma a que

Artigo 131.º - Quadro de Mérito Artístico e

pertencem.

Cultural

Artigo 133.º - Divulgação

1. As áreas artísticas abrangidas por este prémio

1. Os alunos e respetivos encarregados de

são a literatura, a ciência, a música, o teatro, as

educação tomarão conhecimento através da ficha

artes plásticas (pintura, escultura, desenho) e

de registo de avaliação do 3º período.

outras (fotografia, vídeo, web design…).

2. É reconhecido o direito ao aluno de não aceitar

2. Cabe ao Professor Titular de Turma/ Professores

a divulgação pública do seu comportamento

de cada área disciplinar apresentar a proposta de

meritório.

candidatura em conselho de turma, mediante
fundamentação, a constar da ata da reunião de
final de ano e de acordo com os critérios a seguir
definidos:

3. É entregue o certificado de mérito aos alunos
no Dia do Diploma.

SECÇÃO VI – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

a) aluno que desenvolveu ações de grande

POR INFRAÇÕES COMETIDAS

mérito no âmbito literário, artístico e cultural,
através

da

publicação

de

trabalhos,

concursos e/ou participação em eventos
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SUBSECÇÃO I – MEDIDAS DISCIPLINARES

2.

São

também

consideradas

medidas

disciplinares corretivas:

Artigo 134.º - Qualificação de Infração
a) a reparação imediata do dano provocado

Disciplinar

pelo próprio, quando possível;

Para efeitos do presente regulamento, são

b) a supressão de intervalos, ficando o aluno

aplicáveis as definições previstas no artigo 22.º, da
Lei

n.º

num espaço previamente definido;

51/2012

c) a perda de mandato caso se trate de um

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

aluno delegado ou subdelegado;

Artigo 135.º - Finalidades das Medidas
d) o impedimento de participação nas visitas

Disciplinares

de estudo ou atividades extracurriculares,

Para efeitos do presente regulamento, são

sob proposta do conselho de turma, com a

aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, 2

decisão do diretor e concordância do

e 3 do artigo 24.º, da Lei n.º 51/2012

encarregado de educação.

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 139.º - Medidas Disciplinares
Artigo 136.º - Princípio de Adequação
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, 2 e
3

do

artigo

24.º,

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Sancionatórias
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 1 e 2
do

artigo

28.º,

da

Lei

n.º

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 137.º - Determinação da Medida

Artigo 140.º - Cumulação de Medidas

Disciplinar

Disciplinares

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 25.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 138.º - Medidas Disciplinares

51/2012

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 26.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 141.º - Advertência

Corretivas

Para efeitos do presente regulamento, são

1. Para efeitos do presente regulamento, são

aplicáveis as definições previstas nos pontos 3 e 4

aplicáveis as definições previstas nos pontos 1 e 2

do

do

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

artigo

26.º,

da

Lei

n.º

51/2012

artigo

28.º,

da

Lei

n.º

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
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51/2012

Artigo 142.º - Ordem de Saída da Sala de

os outros, plena integração na comunidade

Aula

educativa, sentido de responsabilidade e das

1. Para efeitos do presente regulamento, são

suas aprendizagens.

aplicáveis as definições previstas no ponto 5 do

2. Para efeitos do presente regulamento, são

artigo

51/2012

aplicáveis as definições previstas na alínea c), do

(https://dre.pt/application/conteudo/174840). A

ponto 2, do artigo 26.º e no artigo 27.º, da Lei n.º

ordem de saída da sala de aula implica o

51/2012

acompanhamento do aluno por um assistente

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

operacional, encaminhando-o para a Direção ou

3. As tarefas e atividades de integração escolar

GAAF. Sempre que possível, o professor deverá

devem, se necessário e sempre que possível,

indicar as tarefas a serem realizadas pelo aluno.

proporcionar a reparação do dano provocado

2. Para efeitos do presente regulamento, são

pelo aluno.

aplicáveis as definições previstas no artigo 23.º,

4. Os alunos, na execução destas atividades,

da

poderão realizar as seguintes tarefas:

26.º,

da

Lei

Lei

n.º

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

a) apoio ao serviço de limpeza de espaços

Esta situação deverá ainda ser comunicada ao

interiores e/ou exteriores;

diretor de turma por escrito até ao dia útil
c) apoio a tarefas de embelezamento do

imediatamente a seguir, em formulário próprio.

espaço escolar;
3. Para efeitos do presente regulamento, são
d) realização de um trabalho que aborde a

aplicáveis as definições previstas no ponto 7, do
artigo

26.º,

da

Lei

n.º

temática da infração.

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 144.º - Condicionamento do Acesso a

Artigo 143.º - Atividades de Integração na

Espaços Escolares

Escola

O condicionamento do acesso a espaços

1. A execução de tarefas e de atividades de
integração escolar traduzem-se no desempenho,
pelo aluno que desenvolva comportamentos
passíveis de serem qualificados como infração
disciplinar leve e/ou grave, de um programa de
tarefas de caráter pedagógico que contribuam
para o reforço da sua formação cívica, com vista
ao

desenvolvimento

equilibrado

da

sua

personalidade, capacidade de se relacionar com

escolares, ou na utilização de certos materiais e
equipamentos, aplica-se quando estes não forem
utilizados pelos alunos de forma correta ou neles
tiverem sido provocados danos.

Artigo 145.º - A Supressão de Intervalos
A

supressão

de

intervalos

consiste

no

impedimento do aluno beneficiar dos intervalos,
ficando a realizar tarefas, durante esse período,
num local a designar.
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Escola,

Artigo 146.º - A Mudança de Turma
A mudança de turma deve ocorrer quando por
razões de ordem pedagógica ou disciplinar se

apresentarem

um

comportamento

incorreto e lesivo do bom-nome desta, poderão
ficar impedidos de participar em futuras
atividades.

verifique inadaptação do aluno à mesma.

3. O incumprimento, por parte do aluno, da

Artigo 147.º - Repreensão Registada

medida disciplinar aplicada, dará lugar à

Para efeitos do presente regulamento, são

aplicação da medida disciplinar seguinte, por se

aplicáveis as definições previstas no ponto 3, do

considerar esta atitude como agravante.

artigo

28.º,

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

SUBSECÇÃO

II

–

COMPETÊNCIA

PARA

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

Artigo 148.º - Suspensão
Artigo 151.º - Competência do Professor
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 4, 5,
6 e 7, do artigo 28.º, da Lei n.º 51/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 4 e
5, do artigo 26.º e no ponto 3 do artigo 28.º da
Lei

Artigo 149.º - Transferência de Escola

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Para efeitos do presente regulamento, são

Artigo 152.º - Competência do Diretor

aplicáveis as definições previstas nos pontos 8 e
9, do artigo 28.º, da Lei n.º 51/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 8,
do artigo 26.º e pontos 3, 4, 5, 6 e 12 do artigo

Artigo 150.º - Normas Gerais

28.º

1. Para os alunos que tiverem incorrido em

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

infrações disciplinares, deverá o respetivo
Diretor de Turma ou Professor Titular, em função

da

Lei

n.º

51/2012

Artigo 153.º - Competência do Diretor-Geral
de Educação

da gravidade da infração, decidir em consonância
do

Para efeitos do presente regulamento, são

são

aplicáveis as definições previstas nos pontos 8 e

impeditivas da participação do aluno, em

10, do artigo 28.º, da Lei n.º 51/2012

atividades extracurriculares: clubes, atividades

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

com

o

Diretor

estabelecimento,

ou
se

coordenador

esta

ou

estas

internas lúdicas ou desportivas.
2. Os alunos que durante a realização de
atividades extracurriculares, dentro ou fora da
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SUBSECÇÃO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

Artigo 154.º - Dependência do Procedimento

4, 5, 6 e 7, do artigo 32.º, da Lei n.º 51/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
2. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno

Disciplinar

no decurso do período de suspensão preventiva,
A

aplicação

das

medidas

disciplinares

sancionatórias de suspensão da escola entre
quatro e doze dias úteis, de transferência de

no que respeita à avaliação das aprendizagens,
são determinados em função da decisão que vier
a ser proferida no procedimento disciplinar.

escola e de expulsão da escola são precedidas de
3. Caso se conclua pela não culpabilidade do

instauração de procedimento disciplinar.

aluno, as faltas dadas no período de suspensão

Artigo 155.º - Instauração do Procedimento
Disciplinar

preventiva serão consideradas justificadas.

Artigo 158.º - Decisão Final do Procedimento

Para efeitos do presente regulamento, são

Disciplinar

aplicáveis as definições previstas no ponto 1, do
artigo

30.º,

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 33.º, da
Lei

Artigo 156.º - Tramitação do Procedimento
Disciplinar

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

Artigo 159.º - Acompanhamento do Aluno

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 30.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, 2, e
3,

do

artigo

34.º,

da

Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
2. O Diretor notifica os pais ou encarregados de
educação do aluno, quando este for menor, pelo
meio mais expedito, designadamente eletrónico,
telefónico ou por via postal simples para a
morada constante no seu processo. Tratando-se
de um aluno maior, a notificação é feita
diretamente ao próprio.
3. A decisão é passível de recurso hierárquico.

Artigo 157.º - Suspensão Preventiva

2. Para aplicação do disposto no número um, a
escola contará com a colaboração dos serviços
de psicologia e/ou do Gabinete de Apoio ao
Aluno e Família (GAAF).

Artigo 160.º - Recurso da Decisão Disciplinar
Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 36.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, 2,
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Artigo 161.º - Responsabilidade Civil e

e) ser informado de tudo o que respeita ao

Criminal

seu

Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 38.º, da
Lei

n.º

51/2012

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

CAPÍTULO VIII – PESSOAL DOCENTE

processo

individual

e

receber

atempadamente a correspondência que lhe é
destinada;
f) tomar conhecimento mensalmente do
mapa de faltas e do recibo de vencimentos;
g) ser informado de toda a legislação
atualizada que diga respeito à sua vida
profissional ou ao funcionamento da Escola;

Artigo 162.º - Direitos

h) ter informação atualizada sobre a atividade

1. Para efeitos do presente regulamento, são

sindical em placard próprio na sala de

aplicáveis as definições previstas nos artigos 4º a

professores, sendo esta da competência do

9º

delegado sindical;

do

Decreto-Lei

n.º

41/2012

(https://dre.pt/web/guest/legislacao-

i)

consolidada/-

regulamento de funcionamento da Secção de

/lc/117104379/201606170100/exportPdf/norma

Avaliação de Desempenho Docente do seu

l/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WA

desempenho da carreira docente;

R_drefrontofficeportlet_rp=indice).

j) a ser informado, em caso de recurso, do

2. São ainda direitos do pessoal docente do

parecer

Agrupamento de Escolas Marinha Grande

atribuída e recorrer da mesma, nos termos

Nascente:

legais estabelecidos.

a) ser apoiado, no exercício da sua atividade,

ser

informado

de

da

avaliação

constituição

de

e

desempenho

Artigo 163.º - Deveres

pelos órgãos de Direção, administração e
gestão, estruturas de orientação educativa e
por todos aqueles a quem cabe o dever de
informar e colaborar;
b) conhecer com antecedência mínima de
quarenta e oito horas modificações no seu
horário;
c) a aceder ao processo individual dos seus
alunos na presença do Diretor de Turma ou
na presença de um elemento da direção;
d) exigir sigilo relativamente a qualquer
problema de carácter pessoal ou profissional

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas nos artigos 10º,
10º-A, 10º-B e 10º-C do Decreto-Lei n.º 41/2012
((https://dre.pt/web/guest/legislacaoconsolidada//lc/117104379/201606170100/exportPdf/norma
l/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WA
R_drefrontofficeportlet_rp=indice)
2. São ainda deveres do pessoal docente do
Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Nascente:

surgido na Escola;
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a) desenvolver nos alunos o sentido de

contato com os alunos ou com outros

responsabilidade com vista à sua formação

membros da comunidade escolar;

integral e incutir-lhes a ideia de respeito pela

h) aplicar as medidas corretivas de ordem de

pessoa humana e pela natureza;

saída da sala de aula, ou de outro local onde

b) promover a formação cívica dos alunos,

se

com vista ao desenvolvimento equilibrado da

repreensão registada, dando conhecimento,

personalidade,

se

por escrito, ao diretor de turma ou ao

relacionarem com os outros, da plena

encarregado de educação, no caso do 1º

integração na comunidade educativa e do

ciclo;

sentido de responsabilidade;

i) ser o primeiro a entrar e o último a sair da

c)

da

esclarecer

capacidade

os

alunos

de

e

os

desenvolva

o

trabalho

escolar

e

sala de aula, verificando se esta se encontra

pais/encarregados de educação, no início do

devidamente

ano letivo, sobre os conteúdos programáticos

comunicando qualquer situação anómala ao

e os objetivos operacionais, bem como o

funcionário responsável, não permitindo, em

número de aulas previstas e os critérios de

caso algum, que os alunos permaneçam na

avaliação específicos na sua disciplina ou ano

sala de aula sem vigilância;

de escolaridade;

j) se, por motivo justificável, o professor tiver

d) responsabilizar-se pela regulação dos

que se ausentar da sala de aula, deverá

comportamentos

solicitar à assistente operacional que garanta

na

sala

de

aula,

limpa

e

arrumada,

competindo-lhe a aplicação das medidas de

a ordem na sala;

prevenção e remediação que propiciem a

k) transportar a chave para a sala de aula,

realização

nunca deixando que os alunos o façam, e

do

processo

de

ensino-

aprendizagem;

assim que termine a sua aula voltar a colocá-

e) manter uma estreita colaboração com os

la no respetivo local, de forma a garantir a sua

diretores de turma ou outros docentes

utilização na aula seguinte;

titulares de forma a garantir uma atuação

l)

pedagógica coordenada na procura da

informático, os sumários das suas aulas e as

resolução das dificuldades dos alunos;

faltas dos alunos;

f)

fornecer

ao

diretor

de

registar

diariamente,

no

programa

turma,

m) requisitar com antecedência os recursos

periodicamente e por escrito, informações

que considere necessários a determinada

sobre o comportamento e aproveitamento

aula;

dos alunos;

n) informar o diretor do agrupamento da

g) resolver, com bom senso e com espírito de

intenção de lecionar fora da sala de aula ou

tolerância, os problemas que surjam no

em caso de alteração pontual do tempo letivo
e sala;
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o) informar os encarregados de educação

existência de casos de crianças ou jovens com

quando houver saídas dos alunos do espaço

necessidades educativas especiais.

escolar, em atividades letivas ou extra letivas;
p) não emitir, junto dos alunos, comentários
sobre a atuação didática ou pedagógica de
outros

professores,

pelo

risco

de

desautorização que tal pode implicar e pelo

CAPÍTULO

IX

–

PESSOAL

NÃO

DOCENTE
Artigo 164.º - Direitos

que tem de contrário às boas normas

1. Para efeitos do presente regulamento, são

deontológicas;

aplicáveis as definições previstas no Decreto-Lei

q) cumprir integralmente o tempo letivo

nº184/2004

estipulado por lei, não deixando que os

(https://dre.pt/application/conteudo/502396) e

alunos abandonem a sala de aula antes do

pelos respetivos estatutos de carreira.

final desta;

2. São ainda direitos do pessoal não docente do

r) colaborar com os órgãos de gestão,

Agrupamento de Escolas Marinha Grande

diretores de turma e funcionários na

Nascente:

de

29

de

julho

resolução de assuntos de interesse da

a) trabalhar em boas condições de higiene,

comunidade escolar;

saúde e segurança;

s)

b) ter um tratamento respeitoso por parte de

participar em todas as reuniões

convocadas nos termos legais;

todos os restantes membros da comunidade

t) declarar na última reunião de grupo ou

educativa;

conselho de docentes, ficando exarado em

c) beneficiar e participar em ações de formação

ata, quais as matérias não lecionadas e a

que concorram para o seu aperfeiçoamento

respetiva fundamentação;

profissional;

u) colaborar e participar nas atividades

d) beneficiar da colaboração da direção do

extracurriculares realizadas na escola e ou

agrupamento,

agrupamento;

professores na resolução de assuntos de

v) informar o diretor/coordenador de escola

interesse da comunidade escolar;

sempre que pretenda afixar comunicações,

e) apoio técnico, material e documental;

avisos

f) participação no processo educativo;

ou

convocatórias

nos

espaços

diretores

de

turma

e

escolares;

g) conhecer atempadamente e de forma clara,

x) cumprir os dispositivos legais no decurso

as tarefas a desempenhar;

da sua avaliação de desempenho;

h) conhecer com a antecipação prevista na lei

y) cooperar com os restantes intervenientes

as alterações ao seu horário habitual,

no processo educativo na deteção da

nomeadamente
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de

reuniões e espetáculos nos estabelecimentos

c) comunicar por escrito ao diretor quaisquer

que integram o agrupamento;

ocorrências consideradas graves.

i) apresentar sugestões e ser apoiado e
esclarecido pelos órgãos competentes sobre
qualquer assunto ou problema relativo à sua

Artigo 166.º - Deveres Específicos dos
Assistentes Operacionais

vida profissional;

1. Na área de apoio à atividade pedagógica, ao

j) escolher livre e democraticamente os seus

Assistente Operacional (AO) compete:

representantes;

a)

k) no caso dos assistentes operacionais,

acompanhamento dos alunos entre e

usufruir de fardamento adequado ao exercício

durante as atividades letivas, zelando para

das suas funções;

que

l) receber, em devido tempo, toda a

mantidas as normas de compostura, limpeza

correspondência que venha em seu nome

e silêncio, em respeito pelo trabalho

pessoal;

educativo em curso;

m) aplicar a medida disciplinar de advertência;
n) utilizar equipamentos e serviços nas
condições regulamentadas.

os

instalações

docentes

escolares

no

sejam

b) preparar, fornecer, transportar e zelar
pela conservação do material didático,

c) registar as faltas dos professores;

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no Decreto-Lei
de

nas

com

comunicando estragos ou extravios;

Artigo 165.º - Deveres

nº184/2004

colaborar

29

de

d) prestar apoio ao pessoal docente
aquando de reuniões;

julho

(https://dre.pt/application/conteudo/502396) e

e) limpar e arrumar as instalações do
estabelecimento à sua responsabilidade,

pelos respetivos estatutos de carreira.

zelando pela sua conservação;
2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 46.º da
Lei

n.º

51/2012,

de

5

de

setembro

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
3. No âmbito das respetivas funções são ainda
deveres do pessoal não docente:
a) comunicar ao seu superior hierárquico todas

f) zelar pela conservação e manutenção dos
espaços verdes;
g) apoiar os centros de recursos educativos
e laboratórios.
2. Na área de apoio social escolar, ao AO
compete:

as anomalias ou estragos verificados nos

a) prestar assistência em situação de

equipamentos ou edifícios;

primeiros

b) não sair do local de trabalho nas horas de

necessidade, acompanhar o aluno a unidades

serviço sem conhecimento do seu superior;

hospitalares;
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caso

de

b) requisitar produtos para os serviços da

Artigo 167.º - Deveres Específicos dos

escola, nomeadamente bufete e papelaria, e

Assistentes Técnicos

receber e conferir os produtos requisitados;
c) preparar e vender produtos nos serviços do
agrupamento;

nos serviços e entregá-la ao tesoureiro;
limpar

a) assegurar a transmissão da comunicação
entre os vários órgãos e entre estes e a

d) apurar, diariamente, a receita realizada

e)

1. Compete aos assistentes técnicos:

e

arrumar

as

comunidade educativa;
b) tratar informação, recolhendo e efetuando

instalações,

apuramentos estatísticos elementares e

equipamentos e utensílios dos serviços;

elaborando mapas, quadros ou utilizando

f) comunicar estragos ou extravio de material

qualquer outra forma de transmissão eficaz

e equipamento.

dos dados existentes;
c) recolher, examinar, conferir e proceder à

3. Na área de apoio geral, ao AO compete:
a) prestar informações na portaria e
receção, encaminhar pessoas, controlar

escrituração de dados relativos às transações
financeiras e contabilísticas;

entradas e saídas no estabelecimento e

d) recolher, examinar, conferir elementos

proceder à abertura e encerramento das

constantes dos processos, anotando faltas e

portas de acesso às instalações;

anomalias

b) efetuar, no interior e exterior, tarefas
indispensáveis

ao

funcionamento

dos

e

providenciando

pela

sua

correção e andamento, através de ofícios,
informações ou notas, em conformidade com
a legislação vigente;

serviços;
c) proceder à limpeza e arrumação das

e) organizar, calcular e desenvolver processos
relativos à situação do pessoal docente, não

instalações, zelando pela sua conservação;

docente e discente, à ação social escolar e à
d) vigiar as instalações da escola, evitando a
entrada de pessoas não autorizadas;
e)

assegurar

o

funcionamento

equipamentos, instalações ou serviços;
da

reprografia e da central telefónica;

pela

sua

atitude,

justifique

f) preencher os mapas de execução material
e organizar a escrituração de livros auxiliares

f) exigir a identificação de qualquer aluno
que,

aquisição e ou manutenção de material,

a

intervenção do AO, comunicando o facto, de
imediato, à direção;
g) usar fardamento apropriado e um cartão

de acordo com as respetivas instruções;
g) atender os membros da comunidade
escolar

e

prestar-lhes

os

adequados

esclarecimentos;
h) usar cartão de identificação visível.

identificador.
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CAPÍTULO X – ENCARREGADOS DE

2. O agrupamento disponibilizará, dentro das suas
possibilidades, os meios técnicos e logísticos,

EDUCAÇÃO

necessários à normal atividade das associações de

Artigo 168.º - Definição

pais e encarregados de educação.

1. Para o efeito de enquadramento nas normas

Artigo 170.º - Direitos

constantes

deste

consideram-se

Regulamento

encarregados

de

Interno,
educação,

adiante designados por EE., os pais ou os que, no
ato de matrícula declarem, oficialmente, assumir
a responsabilidade educativa por um ou mais
alunos que frequentem os estabelecimentos que
integram o Agrupamento.

1. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas na Lei nº
51/2012

de

5

de

setembro

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
2. Para efeitos do presente regulamento, são
aplicáveis as definições previstas no artigo 4º, do
Anexo,

da

Lei

nº

116/2019

2. Aos encarregados de educação incumbe, para

(https://dre.pt/application/conteudo/124680588

além das suas obrigações legais, uma especial

).

responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de

3. São ainda direitos dos pais e encarregados de

dirigirem a educação dos seus filhos e educandos,

educação dos alunos do Agrupamento de Escolas

no interesse destes, no sentido de promoverem

Marinha Grande Nascente:

ativamente

o

seu

desenvolvimento

físico,

a) participar na vida do agrupamento e nas

intelectual e moral.

atividades

3. Para efeitos do presente regulamento, são

encarregados

de

aplicáveis as definições previstas na alínea k) do

estabelecimento

em

n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de

matriculado o seu educando;

setembro

b) eleger e ser eleito para os órgãos em que

(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

esteja prevista a sua participação;

Artigo 169.º - Associação de Pais e
Encarregados de Educação

da

associação

de

pais

educação
que

se

e
do

encontra

c) informar-se, ser informado e informar a
comunidade educativa sobre todas as
matérias relevantes no processo educativo

1. Aos pais e encarregados de educação é
reconhecido o direito de se constituírem, nos
termos da lei, em associação de pais e
encarregados de educação dos estabelecimentos
que integram o agrupamento, com vista à
participação representativa na educação dos seus
filhos e educandos.

do seu educando;
d) ter acesso, na presença do diretor de
turma ou professor titular, a todas as
informações relacionadas com o processo
educativo do seu educando, assim como aos
critérios de avaliação de escola. Excetuam-se
as situações sigilosas oriundas de técnicos;

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

66

e) ser convocado para reuniões com o

responsáveis escolares responder de forma

educador, professor titular da turma ou

clara e no respeito dos prazos legais;

diretor de turma e ter conhecimento da hora

l) conhecer o Regulamento Interno do

semanal de atendimento;

agrupamento.

f) participar, a título consultivo, no processo
de avaliação do seu educando, ou sempre

Artigo 171.º - Deveres

que as estruturas de orientação educativa o

1. Para efeitos do presente regulamento, são

considerem necessário;

aplicáveis as definições previstas artigos 43.º, 44.º

g) ser imediatamente informado de qualquer
facto grave ocorrido com o seu educando e

e 45.ºLei nº 51/2012 de 5 de setembro
(https://dre.pt/application/conteudo/174840).

ainda nos casos relativos à assiduidade;

CAPÍTULO

h) requerer a reapreciação das classificações

COMUNS

atribuídas ao seu educando no final do ano
letivo,

em

requerimento

XI

–

AOS

DISPOSIÇÕES
JARDINS-DE-

INFÂNCIA

devidamente

fundamentado, dirigido ao diretor, de acordo

Para efeitos do presente regulamento, são

com a lei em vigor, sendo que os

aplicáveis as definições previstas no Decreto-Lei

requerimentos recebidos, depois de expirado

nº

o prazo fixado por lei, serão liminarmente

(https://dre.pt/application/conteudo/561219).

indeferidos;

Dada a especificidade da educação pré-escolar,

i) cooperar com todos os elementos da
comunidade educativa no desenvolvimento
de uma cultura de cidadania, nomeadamente
através

da

convivência

promoção
nos

de

regras

estabelecimentos

de
que

integram o agrupamento;
j) ser informado, nos prazos legalmente
estabelecidos, sobre todas as decisões dos
órgãos de administração e gestão e das
estruturas

de

orientação

educativa

referentes ao seu educando;
k) reclamar sobre qualquer decisão ou facto
que afete o seu educando, devendo os

5/97,

de

10

de

fevereiro

são também consignadas as disposições gerais de
funcionamento

que

constam

dos

artigos

seguintes:

Artigo 172.º - Jardins de Infância
1. Horário de funcionamento:
a) o horário de abertura e encerramento dos
jardins de infância serão definidos anualmente
de acordo com as disposições legais e/ou de
situações imprevistas;
b) a tolerância de entrada das crianças, nas
salas de atividades, é de 15 minutos, salvo
exceções devidamente justificadas e analisadas
pelo educador de infância.
2. Acompanhamento das crianças:
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a)

os

encarregados

de

educação

são

d) os objetos de valor usados pelas crianças não

responsáveis pelo acompanhamento do seu

são da responsabilidade do jardim de infância,

educando no percurso casa – jardim-de-

pelo que não será assumido o extravio dos

infância e jardim-de-infância – casa;

mesmos.

b) os encarregados de educação deverão
entregar a criança pessoalmente ao educador
ou à assistente operacional, nunca a deixando
sozinha no recreio do estabelecimento de

5. Faltas dos alunos:
a) sempre que a criança tenha necessidade de
faltar

ao

jardim-de-infância,

deve

ser

comunicado ao educador atempadamente;

educação;
b) sempre que a criança se ausentar do jardim
c) só se entregam crianças a menores de idade
mediante termo de responsabilidade assinado

por um período superior a três dias, deverá ser
justificado por escrito, ao educador;

pelo encarregado de educação.
c) as faltas por doença, com duração superior a
3. Permanência no Jardim-de-infância:

10 dias úteis, deverão ser comunicadas no

a) os encarregados de educação deverão

prazo máximo de 5 dias e justificadas, no

assegurar que o aluno não permanece no

regresso, com declaração médica.

jardim-de-infância para além do horário de

6. Medicamentação:

funcionamento;
a) quando houver necessidade de tomar um
b) não é permitido que as crianças se
apresentem no jardim de infância com pastilha
elástica ou com objetos ou equipamentos que
possam ser utilizados para perturbar o normal
funcionamento das atividades.
4. Material:

medicamento, este deve ser entregue ao
educador/a ou assistente operacional, sendo
administrado perante apresentação de receita
médica, ou fotocópia, e identificado com o
nome da criança e o horário de administração
do mesmo;

a) as crianças devem trazer para o jardim-de-

b) sempre que a criança apresente sintomas de

infância o material que lhe for solicitado pelo

doença, serão contactados os pais, para que

educador/a de infância;

tomem as medidas necessárias.

b) as roupas deverão ser práticas e adequadas
às atividades do jardim de infância;
c) as crianças deverão levar um lanche para o
período da manhã, o qual deve ser em
quantidade adequada e saudável, evitando as
guloseimas;

7. Doenças infetocontagiosas e parasitoses:
Em caso de febre ou doença contagiosa a criança
não poderá frequentar o Jardim de infância,
devendo o encarregado de educação comunicar
de imediato, de forma a serem tomadas as devidas
medidas de precaução.
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8. Passeios e visitas de estudo:
a)

consultar

o

anexo

b) após o início das atividades letivas caso surja
II

do

uma vaga, a mudança de estabelecimento de

presente

ensino, dentro do mesmo agrupamento será

regulamento;

revista caso a caso.
b) sempre que seja necessário um pagamento,
este é da responsabilidade do encarregado de

Artigo 173.º - Funcionamento das Atividades

educação.

de Animação e de Apoio à Família (AAAF)

9. Faltas do pessoal docente:

1. Para efeitos do presente regulamento, são

Nas ausências imprevistas dos educadores

aplicáveis as definições previstas na Portaria n.º

titulares do grupo, o acompanhamento das

644-A/2015

crianças será assegurado de acordo com o

(https://dre.pt/application/conteudo/70095687).

estipulado no Plano de Ocupação Plena de

2. Esta valência responde à necessidade de

Tempos Escolares.

resposta aos pais e assegura o acompanhamento

10. Matrículas/Renovações:

antes e depois do período de atividades letivas,
com interrupção para almoço, e durante as

a) as matrículas/renovações são efetuadas na

interrupções educativas.

escola sede do agrupamento ou no portal das
3.

matrículas;

Qualquer

das

vertentes,

almoço

e

acompanhamento antes e depois das atividades
b) após o período de renovações nos jardins-deinfância, o responsável dará conhecimento à
direção, da lista de crianças que renovaram a

educativas,

será

comparticipada

pelos

encarregados de educação, segundo os valores
indicados pela Autarquia.

matrícula;
4. O horário deverá ser igual ou superior a 40
c) as matrículas efetuadas fora de prazo
carecem de autorização da direção do
agrupamento.

horas semanais, desde que homologado, de
acordo com legislação em vigor, salvaguardando
sempre, o bem-estar da criança.

11. Mudanças ou transferências entre jardins de
infância:

5. Os almoços serão efetuados em cantinas
destinadas para o efeito e o acompanhamento das

a) concluído o processo de (re)colocação de

crianças caberá ao pessoal recrutado, de

alunos nos jardins de infância do agrupamento,

responsabilidade da Autarquia e/ou assistentes

as

operacionais.

vagas

resultantes

desistência/anulação
preenchidas,

de

segundo

de

qualquer

matrícula
as

serão

prioridades

legalmente definidas, pelos alunos que não
obtiveram qualquer colocação;

6. A planificação das atividades após o horário
letivo, deverá contemplar atividades diferentes
das

desenvolvidas

na

componente

letiva,

diversificadas, informais e revestidas de carácter
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predominantemente lúdico, permitindo ao aluno

4. Estas atividades não podem ultrapassar as 5

momentos de prazer e convívio entre pares.

horas letivas semanais, por turma.

7. A supervisão pedagógica e o acompanhamento
da execução das AAAF são realizados no âmbito
da componente não letiva de estabelecimento e

CAPÍTULO

compreendem: a) Programação das atividades; b)

Avaliação das atividades; d) Reuniões com os

DISPOSIÇÕES

Artigo 175.º - Horário de Funcionamento
1.

encarregados de educação.

–

COMUNS ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO

Acompanhamento das atividades através de
reuniões com os respetivos dinamizadores; c)

XII

A

abertura

estabelecimentos

e

o

encerramento

de

ensino

são

dos

definidos

8. Os Jardins de Infância que não dispõem de

anualmente, respeitando o intervalo entre as

instalações adequadas para o desenvolvimento

8:30h e as 17:30h, de acordo com a especificidade

destas atividades, deslocar-se-ão para instalações

de cada escola.

adaptadas

cedidas

pela

Autarquia

e/ou

Agrupamento.

2. As atividades de enriquecimento curricular
decorrem das 16:00h às 17:00h.

Artigo 174.º - Funcionamento das Atividades
de Educação Física
1. As atividades letivas englobadas nesta área
poderão ser lecionadas em local apropriado,
mediante Projeto e protocolo a estabelecer entre
os diferentes parceiros, onde constem as
atribuições e responsabilidades que incumbem a
cada um.
2. Sendo os educadores intervenientes ativos no
processo, esta atividade deverá ser considerada
horário letivo do docente, incluindo o tempo do

Artigo 176.º - Vigilância dos recreios e
refeitório
Nos intervalos das atividades letivas, os recreios
serão vigiados por docentes e assistentes
operacionais.

Artigo 177.º - Visitas de Estudo
1. Consultar o anexo II do presente regulamento.
2. Sempre que seja necessário um pagamento,
este é da responsabilidade do encarregado de
educação.

transporte, devendo ser sempre acompanhado
por uma assistente operacional.

Artigo 178.º - Faltas do Pessoal Docente

3. A atividade de Educação Física poderá ser

Verificando -se a ausência à escola de um

ministrada no estabelecimento de ensino no

professor sem que os encarregados de educação

espaço exterior e sempre que as condições

disso tenham conhecimento, tomar-se-ão as

atmosféricas o permitam.

medidas constantes do Plano de Ocupação Plena
dos Tempos Escolares.
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Artigo 179.º - Funcionamento das Atividades

4. Os funcionários a quem seja atribuído serviço de

de Enriquecimento Curricular (AEC)

portaria devem cumprir as seguintes normas:

1. De acordo com a legislação em vigor, as

a) nunca abandonar o local de trabalho exceto

escolas do 1.ºCEB que integram o Agrupamento,

em circunstância de força maior que sejam

para

justificadas à direção ou coordenador da

além

das

atividades

educativas,

desenvolverão Atividades de Enriquecimento

escola;

Curricular.

b) o encarregado do pessoal auxiliar ou

2. Consideram-se atividades de enriquecimento

coordenador de escola deverá providenciar

curricular, as que incidam nos domínios

para que a portaria tenha sempre um

desportivo, artístico, científico, tecnológico e das

funcionário;

tecnologias da informação e comunicação.

c) só deixar sair do recinto escolar os alunos nas

3. Estas atividades têm um regulamento próprio

condições permitidas pelos encarregados de

aprovado em conselho pedagógico que se

educação;

encontra no Anexo VIII do presente regulamento.

d) comunicar aos respetivos diretores de

CAPÍTULO

XIII

–

DISPOSIÇÕES

ESPECÍFICAS

turma ou professor titular da turma todas as
anomalias

verificadas

em

relação

ao

comportamento dos alunos;

Artigo 180.º - Visitantes e Portaria

e) ter sempre presente que o espaço
destinado ao funcionário em serviço na

1. O acesso aos estabelecimentos que integram
o Agrupamento de elementos exteriores à

portaria se destina exclusivamente a ele e não
a outras pessoas estranhas ao serviço;

comunidade educativa é condicionado pela
apresentação, na entrada, de documento de

f) interpelar pessoas estranhas que se dirijam

identificação.

à escola pedindo-lhes a respetiva identificação
e registando a sua presença, em documento

2. A Direção e os Coordenadores/responsáveis

próprio;

de escola poderão condicionar a entrada de
pessoas exteriores à comunidade educativa, por

g) dar indicações a todas as pessoas sobre o

razões de segurança dos alunos.

local a que se devem dirigir para contactarem
qualquer serviço da escola;

3.

Nas escolas básica e

secundária do

Agrupamento, apresentado o documento de

h) contatar a Polícia de Segurança Publica em

identificação, o visitante receberá um cartão de

caso de situações suspeitas;

identificação que deverá usar em local visível,

i) zelar pela limpeza do local, bem como pelo

enquanto permanecer nas instalações.

espaço circundante.
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5. Nos estabelecimentos sem portaria respeitarse-ão as seguintes regras:
a) a abertura dos portões de acesso ao edifício
será efetuada, no mínimo 15 minutos antes da

local visível devendo ser cumprido por todos.
4. Sempre que necessário, será formada fila, não
sendo permitido:
a) formarem-se filas indisciplinadas e ruidosas;

hora do início das atividades letivas, pelo
funcionário, quando o houver;

b) guardar o lugar a outrem ou assinalá-lo com
objetos.

b) o encerramento dos portões será efetuado
15 minutos após a hora do início das atividades

Artigo 183.º - Bufete

letivas;

1. O horário de funcionamento estará afixado em

c) durante as atividades letivas, o portão

local visível do bufete, devendo ser observado

manter-se-á fechado à chave, só sendo aberto

por todos.

por um docente ou funcionário, caso algum

2. Os produtos à venda deverão respeitar os

visitante queira tratar de qualquer assunto na

princípios de uma alimentação equilibrada.

escola, devendo previamente identificar-se e
dar conhecimento do motivo da visita.

3. O pagamento dos produtos só pode ser
efetuado com o cartão magnético.

Artigo 181.º - Serviços e Equipamentos

4. Sempre que necessário, será formada fila para

1. Além dos serviços administrativos são também

o serviço de balcão, não sendo permitido:

serviços de apoio do Agrupamento:

a) formarem-se filas indisciplinadas e ruidosas;

a) papelaria;

b) guardar o lugar a outrem ou assinalá-lo com

b) bufete;

objetos;

c) reprografia;

c) os utentes, depois de servidos e de

d) refeitório.

consumirem o que compraram, deverão levar
para o balcão os copos, chávenas, pratos

Artigo 182.º - Papelaria

colheres ou garrafas que utilizarem;

1. A papelaria fornece materiais de uso escolar e

d) só os funcionários em serviço ao balcão do

providencia o carregamento dos cartões

bufete podem permanecer no interior do

magnéticos.

mesmo.

2. A papelaria dispõe de um balcão de

Artigo 184.º - Reprografia

atendimento público, pelo que não é permitido a
entrada nas respetivas instalações pessoas não
autorizadas.
3. O horário de funcionamento estará afixado em

1. O Agrupamento possui serviço de reprografia
nas escolas básica e secundária.
2. O horário de funcionamento estará afixado em
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local visível, devendo ser respeitado por todos.
3. Os serviços de reprodução devem ser
requisitados

na

antecedência

de

reprografia
24

horas

com

uma

devendo

ser

executadas por ordem de chegada.

estabelecimento nos moldes determinados
por este;
c) receber as importâncias das chamadas
particulares;
d) manter o sigilo inerente ao serviço.

4. As requisições de uma unidade por folha, até ao
máximo de seis, podem ser executadas na altura.
5. Os serviços de reprodução de carácter oficial
têm prioridade absoluta sobre todos os que
assumem carácter particular.
6. Compete ao funcionário da Reprografia
requisitar, com a devida antecedência, os

3. Só os funcionários de serviço podem
permanecer no interior das instalações.

Artigo 186.º - Parque de bicicletas e
motociclos
1. O parque de bicicletas e motociclos destina-se
exclusivamente aos alunos e pessoal docente não
docente que necessitam de se fazer transportar

produtos e materiais necessários.

de bicicleta de casa para a Escola e vice-versa.
7. Qualquer avaria/anomalia verificada nos
aparelhos deve ser imediatamente comunicada

2. Dentro das instalações escolares, os meios de
transporte referidos só devem ser conduzidas à

ao à direção ou aos Serviços Administrativos.

mão.
8. Os professores são responsáveis pelas
3. Ao chegar, os alunos devem colocá-los

quantidades pedidas.

corretamente nos locais para o efeito.
9. As reproduções que não sejam para entregar
aos alunos, encarregado de educação ou serviços

4. Em caso algum deverão encostar as bicicletas
e/ou os motociclos às paredes ou serem deixadas

da escola, deverão ser pagas.

nas valetas.

Artigo 185.º - Telefone

5. O não cumprimento destas regras implicará a

1. São consideradas oficiais todas as chamadas

proibição de entrada destes meios, no recinto

telefónicas inerentes ao exercício das funções

escolar, durante um período de uma semana.

desempenhadas nos respetivos órgãos de
coordenação pedagógica ou de direção.

responsabiliza por danos e furtos ocorridos no

2. Ao funcionário em serviço ao telefone compete:
a) receber e transmitir mensagens;

existente na escola e apresentá-lo aos serviços
ou

coordenador

parque.

Artigo 187.º - Refeitório

b) registar as chamadas telefónicas no mapa

administrativos

6. O estabelecimento de ensino não se

de

1. O refeitório fornece refeições completas a
alunos, docentes e demais pessoal dentro de
horário definido no início de cada ano escolar.
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2. As ementas serão elaboradas e afixadas

não a utilizar injustificadamente, por três vezes;

semanalmente nos locais próprios.

será penalizado, sendo obrigado a efetuar o

3. As refeições serão adquiridas no terminal
eletrónico, dentro do horário estabelecido, no
dia anterior à sua utilização.

pagamento integral da senha seguinte, sendo o
facto comunicado ao encarregado de educação.
9. No caso dos alunos não subsidiados que

4. Nas escolas do 1º CEB com refeitório escolar,
as senhas de refeição serão adquiridas em dia e
horário a comunicar anualmente pela Autarquia.
5. Sempre que necessário, será formada fila para

procedam do mesmo modo que no número
anterior, será responsabilizado o encarregado de
educação pelo diretor de turma.

CAPÍTULO XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS

o serviço, não sendo permitido:
a) formarem-se filas indisciplinadas e ruidosas;
b) guardar o lugar a outrem ou assinalá-lo com
objetos.

Artigo 188.º - Plano de Emergência Escolar
A Escola possui um Plano de Emergência Escolar
que obriga a que toda a comunidade escolar
saiba como agir numa situação de emergência.

6. Atendendo a que a hora dedicada à refeição é

Todos

um momento de calma e convívio, devem os

sensibilização e simulação para testar o Plano de

alunos observar as seguintes disposições:

Emergência.

a) depois de servidos,

dirigirem-se

os

anos

realizar-se-ão

ações

de

Artigo 189.º - Delegado de Segurança da

ordenadamente para as mesas;

Escola

b) evitarem barulhos e ruídos excessivos;
1. A nomeação do delegado de segurança é da
c) não deitarem detritos ou quaisquer objetos
para o chão nem atirá-los aos colegas;

responsabilidade do diretor do agrupamento.
2. O mandato do delegado de segurança tem a

d) entregarem, no final da refeição, o tabuleiro

duração de 4 anos e cessa com o mandato do

e, em seguida, saírem ordeiramente.

diretor.

e) os alunos que não cumprirem estas regras

3. O mandato do delegado de segurança pode

elementares ficarão impedidos de beneficiar

cessar

destes serviços.

fundamentado do diretor.

a

todo

tempo,

por

despacho

7. As refeições adquiridas no próprio dia, até às

4. O delegado de segurança é o responsável pela

10:30h, ficam sujeitas ao pagamento de uma taxa

existência de condições de segurança no

suplementar,

agrupamento.

definida

de

acordo

com

a

legislação.
5. O delegado de segurança surge da necessidade
8. Quando um aluno subsidiado retirar senha e

de coordenar, realizar e avaliar as iniciativas
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relativas à segurança das várias escolas, tendo

alarme e alerta e pelo estado de conservação

como missão a conceção, o desenvolvimento e a

de sinalização de sinalização de segurança e

concretização de um sistema de segurança de

iluminação de emergência;

acordo com a legislação em vigor.
6. Ao delegado de segurança da escola compete:
a) proceder à divulgação do Plano de
Emergência, junto de toda a população escolar
de modo a familiarizá-la para uma atuação

i) promover ações regulares de manutenção e
conservação, de acordo com as disposições
aplicáveis da regulamentação em vigor e com
as instruções dos respetivos fabricantes,
construtores ou instaladores;

responsável de se pôr em prática o Plano de

j) manter a desobstrução dos caminhos de

Evacuação;

evacuação e saídas;

b) promover, a realização de simulacros,

k) desencadear, no caso de ocorrência de uma

testando o Plano de Evacuação;

situação perigosa, as ações previstas nos

c) prever e tomar a iniciativa da formação

planos de segurança

contínua dos elementos que integram as

l) decidir em sintonia com o diretor do

equipas de intervenção de forma a garantir a

agrupamento da necessidade de evacuação

indispensável eficácia;

parcial ou total das instalações escolares em

d) realizar inspeções periódicas e cuidadas de
todas as instalações escolares especialmente
nos locais de maior risco, nomeadamente
laboratórios, oficinas, cozinha, arrecadações,
ginásio e fontes de calor e energia;

caso de emergência.

Artigo 190.º - Omissões
A interpretação do presente regulamento e a
resolução

dos

responsabilidade

casos
do

omissos,
órgão

são

da

competente,

e) acompanhar as inspeções a realizar aos

aplicando-se

edifícios, pelas entidades competentes na

subsidiariamente, o disposto no Código de

matéria sempre que o entendam necessário;

Procedimento Administrativo.

f) elaborar o caderno de registo, destinado à
inscrição de ocorrências relevantes e à guarda

em

matéria

de

processo,

Artigo 191.º - Divulgação

de relatórios relacionados com a segurança

1. Constituindo o Regulamento Interno um

contra incêndios;

documento central na vida do Agrupamento, o

g) verificar a operacionalidade dos meios de 1ª
intervenção e dos equipamentos de segurança
em geral;
h) zelar pela funcionalidade dos meios de

mesmo será, obrigatoriamente, divulgado a
todos os membros da comunidade escolar, no
início de cada ano letivo.
2. Estarão disponíveis, para consulta, exemplares
do

Regulamento
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os

estabelecimentos que integram o Agrupamento
e na página da Internet.

Artigo 192.º - Revisão do Regulamento
Interno
Para que seja desencadeado o processo de revisão
do regulamento interno, o Diretor deve, ouvido o
Conselho Pedagógico, elaborar a respetiva
proposta e submetê-la para aprovação do
Conselho Geral.

Artigo 193.º - Aprovação
O presente Regulamento Interno entra em vigor
após a sua aprovação pelo Conselho Geral de
Agrupamento.
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ANEXOS
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ANEXO I – Delegação de Competências
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ANEXO II - REGULAMENTO DE VISITAS DE ESTUDO

Artigo 1.º - Definição
1. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas na alínea a), do artigo 4.º, do
Despacho n.º 6147/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/122920121).
2. A visita de estudo é também uma metodologia de aprendizagem e pode assumir a forma de transferência para
o exterior das atividades letivas, ou de complemento de formação ministrada em contexto escolar.
3. As atividades devem ser planeadas visando o sucesso escolar dos alunos, contribuindo para a diminuição do
abandono escolar e a consecução das metas do Projeto Educativo. Fazem parte integrante do Plano Anual de
Atividades do Agrupamento e do Projeto Curricular de Grupo Turma. As propostas serão elaboradas pelos
Conselhos de Turma/Departamentos Curriculares e Conselhos de Docentes, autorizadas previamente pelo Diretor,
que as submeterá à análise do Conselho Pedagógico e à aprovação do Conselho Geral.
4. As visitas de estudo devem ser realizadas preferencialmente no 1º e 2º períodos.

Artigo 2.º - Acompanhamento
1. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas na alínea d), do ponto 2 e pontos 3,
4 e 5, do artigo 6.º, do Despacho n.º 6147/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/122920121).
2. A responsabilidade dos professores acompanhantes termina aquando da chegada ao estabelecimento de
ensino, cabendo ao encarregado de educação o cumprimento do horário de chegada à escola indicado pelos
organizadores.
3. Sem prejuízo do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos professores em qualquer
atividade, deverão ser objeto de coresponsabilização das famílias os eventuais danos que os alunos venham a
causar no decurso da mesma que não estejam cobertos pelo seguro escolar, independentemente de qualquer
procedimento disciplinar.
4. A participação de alunos que tenham sido alvo de procedimento disciplinar e consequente aplicação de medidas
corretivas durante o ano letivo estará dependente da Direção, sob proposta do respetivo Diretor de
Turma/Professor Titular de Turma e parecer do Conselho de Turma.

Artigo 3.º - Proposta e aprovação
1. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas nos pontos 1, 2, 6 e 7 do artigo 6.º,
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do Despacho n.º 6147/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/122920121).
2. O professor organizador procede às diligências inerentes à realização da visita de estudo, garantindo os
professores necessários ao acompanhamento; solicitando nos serviços administrativos uma declaração de
idoneidade com a identificação da Escola, atividade, grupo de professores e número de alunos; levando consigo
colete retrorrefletor e raqueta de sinalização, toda a documentação ou correspondência que a ela diga respeito;
estabelecendo os contactos necessários.
3. Se por imperativos justificáveis existir a necessidade de realizar uma visita não programada, a proposta deve
ser entregue ao professor titular de turma ou diretor turma que a analisará e a entregará ao Diretor para submeter
a aprovação em Conselho Pedagógico.
4. A preparação da visita deve ser organizada, envolvendo o mais possível os alunos em todas as fases do processo.
5. Sempre que a atividade integre alunos com necessidades educativas, com limitações motoras e/ou da Unidade
de Multideficiência, deverá haver o acompanhamento de um professor de Educação Especial.
6. Relativamente às visitas de estudo não deverão ter duração superior a 5 dias e devem:
a) ser propostas ao diretor mediante o preenchimento do documento 1 - Pedido de autorização da
realização de Visita de Estudo;
b) consentimento expresso do encarregado de educação;
c) cumprir o rácio no acompanhamento de acordo com as alíneas i) e ii) do normativo legal:
c.1) um educador ou professor por cada dez crianças ou alunos da educação pré-escolar e do 1.º
ciclo do ensino básico;
c.2) um professor por cada quinze alunos no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino
secundário.
c.3) no cumprimento dos rácios previstos nas subalíneas anteriores, pode o diretor proceder à
substituição de um dos responsáveis pela visita por outro trabalhador a exercer funções na escola,
desde que se garanta o mínimo de um docente por atividade, que deverá ser obrigatoriamente
professor dos alunos envolvidos.
d) plano de atividades destinado aos alunos que, por circunstâncias excecionais, não podem participar na
visita de estudo e para aqueles cujos professores nela participam.
7. Após a sua aprovação, as visitas de estudo/intercâmbios culturais, em território nacional, passam a constar do
projeto curricular de turma, do Plano Anual de Atividades e são cobertas pelo Seguro Escolar.
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Artigo 4.º - Procedimentos administrativos
1. Na planificação das visitas de estudo dos alunos do 2º, 3º ciclo e Secundário, os organizadores devem ter os
seguintes procedimentos:
a) elaborar a planificação da visita em documento próprio disponível nos serviços;
b) entregar nos serviços de contabilidade do agrupamento o plano da visita acompanhado da relação de
necessidades (documento nos serviços) e a lista dos alunos que vão à visita de estudo (documento próprio);
c) após autorização do Conselho Administrativo o organizador será informado do valor do transporte e
calculará o valor que cada aluno terá de pagar (pagamento através dos serviços do GIAE);
d) após o pagamento, o professor responsável deve entregar nos serviços da contabilidade a folha de custos.
e) sempre que possível o valor das entradas é pago pelos serviços administrativos diretamente à instituição.
2. Todo o procedimento deve estar concluído 30 dias antes da realização da atividade para que os serviços possam
preencher os dados na plataforma REVVASE como é solicitado pela DGESTE.
3. Três dias úteis antes da visita os organizadores devem entregar na direção/coordenação estabelecimento:
a) lista dos alunos que vão na visita;
b) lista dos alunos que não vão na visita;
c) plano de ocupação ou proposta de atividades para os alunos que não vão na visita;
d) plano de ocupação ou proposta de atividades para os alunos que ficam sem aula, cujos professores se
encontram integrados na visita;
e) declaração de idoneidade dos professores, quando estiver envolvido transporte;
f) credencial, quando necessário.
4. Nas visitas de estudo em que esteja previsto o transporte gratuito dos alunos (municipal) devem os professores
responsáveis contactar, com um mínimo de 15 dias de antecedência, os serviços municipais responsáveis, com o
objetivo de acordar calendarização.

Artigo 5.º - Sumários e Contabilização de aulas
1. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas nos pontos 8 e 9, do artigo 6.º, do
Despacho n.º 6147/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/122920121).
2. Os professores promotores e acompanhantes da visita devem numerar a aula e sumariar as aulas da(s) turma(s)
que faz(em) a visita de estudo;
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3. No caso de haver alunos que não participem da visita de estudo a aula é efetivamente dada, não podendo ser
lecionados novos conteúdos;
4. Todos os professores da turma que não tiverem alunos e não participarem na atividade devem sumariar com o
motivo pelo qual não lecionaram essa(s) aula(s), não as numerando;
5. Os professores acompanhantes devidamente autorizados, que não pertençam ao conselho de turma, devem
sumariar a lição com o motivo pelo qual não lecionaram essa(s) aula(s), não a(s) numerando.

Artigo 6.º - Desistências
A desistência da visita de estudo por parte do aluno, implica a perda do montante correspondente aos
compromissos assumidos e pagos pelo Agrupamento. Casos excecionais serão analisados pelo Conselho
Administrativo.

Artigo 7.º - Relatório
Os professores responsáveis pela visita deverão elaborar o relatório da mesma e entregá-lo no Órgão de Gestão/
Coordenador/ Responsável do estabelecimento.

Artigo 8.º - Assiduidade dos alunos
1. Cabe ao aluno participar nas visitas de estudo de acordo com o dever de assiduidade definido na legislação em
vigor. Podem, contudo, justificar o motivo da sua não participação.
2. Os alunos que não participam na visita de estudo têm as aulas definidas no seu horário, em regime de
assiduidade normal.
3. Os alunos com autorização para a visita de estudo, mas que nela não compareçam sem aviso prévio, terão falta
de presença a todas as disciplinas coincidentes com o horário da visita de estudo, sendo informados os
encarregados de educação.
4. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, as visitas de estudo têm caráter obrigatório, devendo
as faltas ser registadas na(s) disciplina(s) do horário semanal do aluno coincidente com a visita.

Artigo 9.º - Geminação, Intercâmbio Escolar, Representação de Escola, Passeios Escolares
1. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas no artigo 4.º, do Despacho n.º
6147/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/122920121).
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2. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas nos artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º,
do Despacho n.º 6147/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/122920121).

Artigo 10.º - Visitas de Estudo que Envolvam Deslocações ao Estrangeiro
1. A organização de visitas de estudo que impliquem deslocações ao estrangeiro estão dependentes de autorização
da DGEstE, a solicitar com 30 dias úteis de antecedência, a contar da data prevista para o seu início, sendo o pedido
do Agrupamento instruído com os seguintes elementos:
a) local/locais de destino;
b) período de deslocação;
c) fundamentação;
d) acompanhantes responsáveis, tendo em conta os seguintes rácios: Um educador ou professor por cada
dez crianças ou alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico ou um professor por cada
quinze alunos no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário;
e) turmas e alunos envolvidos;
f) comprovativo da contratualização de um seguro de assistência em viagem, em conformidade com o
previsto nos normativos em vigor;
g) declaração de autorização de saída do país, por quem exerça a responsabilidade parental legalmente
certificada, no caso de alunos menores de idade;
h) comprovativo da comunicação à área governativa dos negócios estrangeiros:
h.1) deverá ser feita a comunicação de todas as visitas ou deslocações ao estrangeiro, procedendo-se
ao respetivo registo da viagem no endereço de correio eletrónico do registo ao viajante. Esta
comunicação é efetuada pelo Agrupamento uma única vez e deve ser acompanhada dos seguintes
dados:
▪ Destino;
▪ Datas/ Períodos de deslocação;
▪ Docente responsável e respetivo contacto;
▪ Lista de todos os alunos, com número de cartão de cidadão ou outro elemento de identificação;
▪ Encarregados de educação de cada um dos alunos e respetivos contactos;
▪ Lista de todos os docentes e outros acompanhantes, com número de cartão de cidadão ou
outro elemento de identificação;
▪ Local de alojamento;
▪ Companhia de seguros e respetivo número da apólice de seguro.
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Artigo 11.º - Divulgação
1. As informações essenciais relativas às Visitas de Estudo serão afixadas em local visível para alunos e docentes.
No pré-escolar os encarregados de educação serão informados através de um registo escrito na caderneta do
aluno.
2. Os casos omissos serão analisados pelo Diretor.
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ANEXO III - PLANO DE OCUPAÇÃO PLENA DE TEMPOS ESCOLARES

Artigo 1.º - Princípio Geral
1. Este Plano aplica-se a todas as turmas/grupos de alunos que frequentam o agrupamento.
2. Este plano de ocupação elaborado pela Direção pretende dar resposta à necessidade e obrigatoriedade de
ocupação plena dos alunos do agrupamento, durante o seu horário letivo, na situação de ausência do respetivo
docente a uma ou mais aula, com base na legislação em vigor.

Artigo 2.º - Definição de Conceitos
1. Faltas por motivos previstos: As faltas por motivos previstos são aquelas que podem ser agendadas, devendo
os docentes dar conhecimento da intenção de faltar ao diretor, com a antecedência possível. Estão neste caso,
por exemplo, as faltas por casamento, para consultas médicas, tratamentos ambulatórios, etc.
2. Faltas por motivos imprevistos: A falta por motivos imprevistos é aquela que ocorre por causas alheias à vontade
do docente sem possibilidade da sua previsão. Estão neste caso as faltas por atraso de transporte, por doença
súbita, etc. Devem os docentes, também nestes casos, avisar o mais rapidamente possível o diretor.
3. Permuta no mesmo dia: A permuta no mesmo dia é a transposição recíproca de posição de uma ou mais aulas
de diferentes disciplinas/áreas curriculares no horário de uma turma, no mesmo dia. A permuta no mesmo dia só
pode acontecer quando devidamente formalizada e autorizada pelo diretor e não pressupõe marcação de falta.
4. Permuta em dias diferentes: A permuta em dias diferentes é a lecionação de uma ou mais aulas de diferentes
disciplinas/áreas curriculares em dias diferentes do horário da turma. A permuta em dias diferentes só pode
acontecer quando devidamente formalizada e autorizada pela Direção e não pressupõe marcação de falta.
5. Substituição por docente do mesmo grupo disciplinar: Lecionação de uma ou mais aulas de diferentes
disciplinas/áreas curriculares por um docente do mesmo grupo disciplinar. A substituição por docente do mesmo
grupo disciplinar só pode acontecer quando devidamente formalizada e autorizada pela direção e não pressupõe
marcação de falta.
6. Troca de horário: Lecionação de uma ou mais aulas em horário diferente do horário da turma.
7. Compensação de aula: Reposição de uma ou mais aulas de diferentes disciplinas/áreas curriculares que não
foram lecionadas. A compensação só pode acontecer quando devidamente formalizada e autorizada pelo diretor.
A ausência ao serviço mantém-se, no entanto releva para a avaliação do desempenho do docente.
8. Outras atividades de ocupação dos alunos: Salas de estudo ou clubes.
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Artigo 3.º - Definição de Prioridades para Ocupação Plena de Tempos Letivos
Na situação prevista de ausência ao serviço letivo, o docente deverá providenciar a sua substituição, respeitando
a seguinte ordem de prioridades:
1º - por permuta no mesmo dia;
2º - por permuta em dias diferentes;
3º - por lecionação de outro docente do mesmo grupo disciplinar;
4º - por atividades para além das curriculares.

Artigo 4.º - Permuta no Mesmo Dia
No caso de ausência previsível, o docente pode trocar a sua aula com outro docente da turma, cumprindo as
seguintes condições:
a) os docentes que efetuam a permuta de aula devem ter os mesmos alunos inscritos nas disciplinas que
lecionam;
b) a permuta será assegurada num prazo máximo de duas semanas;
c) os docentes envolvidos na situação de permuta preenchem e assinam o impresso próprio e entregam
na direção;
d) os docentes devem informar os encarregados de educação, assim como os assistentes operacionais da
permuta a efetuar.

Artigo 5.º - Permuta em Dias Diferentes
No caso de ausência previsível, o docente pode ainda permutar em dias diferentes, cumprindo as seguintes
condições:
a) os docentes que efetuam a permuta de aula devem ter os mesmos alunos inscritos nas disciplinas que
lecionam;
b) a permuta em dias diferentes será concretizada num prazo máximo de duas semanas;
c) a permuta em dias diferentes só pode verificar-se com o acordo entre docentes e alunos e com o
conhecimento dos encarregados de educação;
d) os docentes envolvidos na situação de permuta preenchem e assinam o impresso próprio e entregam na
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direção;
e) os docentes devem informar os Enc. de Educação, assim como as assistentes operacionais da permuta a
efetuar.

Artigo 6.º - Substituição por Docente do Mesmo Grupo Disciplinar
No caso de ausência previsível e na impossibilidade de permuta, o docente pode providenciar um outro docente
do mesmo grupo disciplinar para dar a sua aula, cumprindo as seguintes condições:
a) O docente que pretenda efetivar este tipo de substituição deve solicitar autorização prévia à direção e
preencher o impresso próprio;
b) após autorização, o docente avisará os assistentes operacionais da substituição.

Artigo 7.º - Compensação de Aula
No caso de ausência previsível, o docente pode ainda compensar a sua falta cumprindo as seguintes
condições:
a) a compensação de aula só poderá ocorrer durante o mesmo período letivo;
b) a compensação de aula só pode verificar-se com o acordo entre docentes e alunos e com o
conhecimento dos encarregados de educação;
c) o docente que pretenda efetivar uma compensação deve solicitar autorização prévia à direção e
preencher o impresso próprio;
d) a autorização da compensação está dependente da existência de sala adequada para a lecionação da
disciplina no horário proposto;
e) após autorização e indicação da sala disponível, o docente avisará os assistentes operacionais da
compensação.

Artigo 8º. Troca de horário
No caso de ausência previsível, o docente pode ainda trocar o horário da sua aula cumprindo as seguintes
condições:
a) a troca de horário será concretizada na mesma semana;
b) a troca de horário só poderá ser efetuada caso os alunos não fiquem com furo ou com mais de 8 h
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letivas;
c) a troca de horário só pode verificar-se com o acordo entre docentes e alunos e com o conhecimento
dos encarregados de educação;
d) o docente que pretenda efetivar este tipo de troca deve solicitar autorização prévia à direção e preencher
o impresso próprio;
e) a autorização da troca está dependente da existência de sala adequada para a lecionação da disciplina
no horário proposto;
f) após autorização e indicação da sala disponível, o docente avisará os assistentes operacionais da troca.

Artigo 9.º - Operacionalização
1. Na falta de um docente, os alunos serão encaminhados pelo assistente operacional do Bloco para um espaço
onde possam desenvolver atividades quer de estudo, quer de lazer.
2. Caso estejam a decorrer atividades de complemento curricular os alunos devem ser encaminhados para a sua
frequência. O recurso à biblioteca/mediateca escolar deve ser privilegiado.

Artigo 10.º - Pré-escolar e 1.º ciclo
1. Comunicada a intenção de faltar dentro do prazo legal, o docente deverá entregar, com pelo menos 24h de
antecedência relativamente ao dia da sua ausência, o plano de aula, anexando o n.º de cópias/material preparado,
ao coordenador/responsável de escola/jardim que, posteriormente, o encaminhará para o docente substituto que
irá concretizar o plano de aula elaborado pelo docente titular da turma:
a) no caso de existir plano de aula, este deverá ser aplicado pelo docente que efetua a substituição;
b) no caso de não existir plano de aula, os docentes aplicarão as atividades previstas de acordo com o ano de
escolaridade ou do grupo/turma.
2.O docente titular de turma em situação de falta, será substituído pelos recursos disponíveis, de acordo com a
seguinte ordem:
a) docentes sem turma atribuída, em exercício de funções no Agrupamento, que detenham habilitação
adequada;
b) professores do Apoio Educativo;
c) coordenador(a) da escola se não tiver turma atribuída;
d) nos estabelecimentos do 1º CEB, onde for possível, os alunos serão distribuídos pelas outras salas/turmas.
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3. Na educação pré-escolar, o acompanhamento das crianças será assegurado por uma assistente operacional do
jardim-de-infância e outra assistente operacional colocada nesse dia para o efeito, com a supervisão do
coordenador ou responsável de estabelecimento.
4. No caso de faltar mais de um docente e não se puder cumprir o estabelecido nos pontos anteriores, caberá ao
coordenador/responsável de escola/jardim ponderadas as condições físicas existentes, assegurar a distribuição
dos alunos ou encontrar, em articulação direta com o órgão de gestão, outra solução que se afigure adequada,
como por exemplo, permanência dos alunos em sala de aula, supervisionados por um assistente operacional e
orientados pedagógica/didaticamente por um docente em exercício de funções na escola/jardim designado pela
direção do agrupamento ou pelo coordenador/responsável de estabelecimento.
As ausências imprevistas serão solucionadas de acordo com o ponto anterior.

Artigo 11.º - Omissões
Qualquer omissão ou situação não prevista no atual regimento será resolvida o pela direção.
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ANEXO IV - FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT)

O sistema de avaliação dos alunos dos cursos profissionais, definido pela Portaria 550-C/2004 de 21 de maio,
alterada pela portaria 797/2006 de 10 de agosto, revogadas pelo D.L nº 139/2012 de 5 de julho e Portaria nº 74A/2013 de 15 de fevereiro, prevê um plano curricular diversificado, gerido num regime modular, com três
modalidades de avaliação, assumindo um caráter diagnóstico, formativo e sumativo. No final do ciclo o aluno
deverá, ainda, realizar uma Prova de Aptidão Profissional (PAP) e a Formação em Contexto de Trabalho (FCT),
indispensáveis para a obtenção de um diploma de qualificação profissional.
O presente regulamento determina um conjunto de normas a serem aplicadas por todos os intervenientes, com
competências e graus de responsabilidade diferenciada, na Formação em Contexto de Trabalho.

Artigo 1.º - Âmbito e definição
1. A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob
coordenação e acompanhamento da Escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo
aluno.
2. A FCT realiza-se em postos de trabalho em empresas ou noutras organizações, incluindo a Escola, sob a forma de
estágio em cada ano letivo do curso.
3. A FCT tem a duração total de seiscentas horas. O presente regulamento aplica-se à FCT na sua globalidade.
3.1. Nos anos terminais dos ciclos formativos das ofertas profissionalizantes de nível secundário, a
formação em contexto de trabalho, previstas nas matrizes curriculares dos respetivos cursos, podem ser
realizadas através de prática simulada.
4. A classificação da FCT é autónoma, sendo igual à média aritmética simples, arredondada às décimas, das
classificações obtidas nos dois períodos, de acordo com a seguinte fórmula:
(1xFCT1+ 1xFCT2/PS)/2
Integra o cálculo da média final do curso, nos termos previstos na legislação em vigor.
Em cada um dos períodos, FCT1 e FCT2/PS, a avaliação realiza-se através de uma grelha que consta do Plano de
Trabalho do formando, da avaliação dos relatórios de estágio/PS e da análise realizada pelo professor orientador
de estágio e pelo Conselho de Turma.
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Artigo 2.º - Protocolo de colaboração
1. A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a escola e a entidade enquadradora de estágio.
2. Para além do protocolo é elaborado um plano de estágio, o qual é assinado pelo Diretor, pelo Diretor de Curso,
pela empresa enquadradora e pelo aluno / formando.
3. No caso de o aluno – formando ser menor de idade, o protocolo é igualmente subscrito pelo encarregado de
educação.
4. O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no presente Regulamento, sem prejuízo da sua
diversificação, decorrente da especificidade do curso e das características próprias da entidade de acolhimento
em causa.

Artigo 3.º - Organização e Desenvolvimento
1. A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado pelos intervenientes professor orientador,
monitor, aluno - formando e entidade de acolhimento, sendo assinado pelo órgão competente da escola, pela
entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação, caso o aluno seja menor de idade.
2. O plano da FCT (em anexo) fará parte integrante do contrato de formação, integrando:
a) Identificação da escola;
b) Identificação do formando;
c) Identificação do representante legal do formando (quando o formando for menor)
d) Identificação da entidade enquadradora;
e) Identificação do monitor/responsável da entidade enquadradora;
f) O período ou períodos em que a FCT se realiza, fixando o respetivo calendário.
g) O horário a cumprir pelo aluno-formando;
h) Os conteúdos/atividades a desenvolver.
3. O local de estágio poderá ser indicado pelo aluno, dependendo da verificação da sua adequabilidade por parte
do Diretor de Curso.
4. Não se verificando o ponto anterior, a Escola indicará ao aluno um local de estágio.
5. As atividades realizadas pelo aluno, devidamente programadas, deverão ser registadas diariamente em impresso
próprio – constante do ponto 5.5. do plano de formação.
6. Após a conclusão do período de estágio na entidade de acolhimento o aluno procederá à elaboração por escrito
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de um Relatório crítico da FCT e ao preenchimento da ficha de autoavaliação.
7. O Relatório da FCT deverá incluir uma caracterização sumária da entidade de acolhimento, sintetizando as
atividades desenvolvidas pelo aluno no período de FCT e salientando os aspetos positivos e negativos.
8. Durante a realização da FCT os alunos estão sujeitos ao regime de normas disciplinares previstas no Regulamento
Interno da Escola.

Artigo 4.º - Responsabilidades da escola
1. Assegurar a realização da FCT aos seus alunos, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis.
2. Assegurar a elaboração do protocolo com a entidade de acolhimento.
3. Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus encarregados de educação
se aqueles forem menores.
4. Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como a respetiva assinatura por parte de todos os intervenientes.
5. Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT.
6. Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento;
7. Assegurar que o aluno – formando se encontra a coberto de seguro em toda a atividade da FCT.
8. Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno - formando, as condições logísticas necessárias
à realização e ao acompanhamento da FCT.
9. Designar o professor orientador da FCT, de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente da
formação técnica.
10. Durante o estágio e, caso a candidatura seja aprovada pelo QREN/POPH, a escola atribuirá os subsídios definidos
ao aluno - formando.

Artigo 5.º - Responsabilidades do professor orientador da FCT
1. Elaborar o plano da FCT, em articulação com a direção, o diretor de curso, bem como, quando for o caso, com os
demais órgãos ou estruturas de coordenação pedagógica, restantes professores e monitor designado pela entidade
de acolhimento.
2. Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações periódicas aos locais de
realização da FCT.
3. Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do aluno formando.
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

93

4. Acompanhar o aluno formando na elaboração dos relatórios da FCT.
5. Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor, e atendendo ao relatório e autoavaliação apresentados pelo
aluno, a classificação do aluno - formando na FCT.

Artigo 6.º - Responsabilidades da entidade enquadradora da FCT
1. Designar o monitor.
2. Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT.
3. Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno.
4. Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz respeito à
integração sócio - profissional do aluno na instituição.
5. Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de formação.
6. Controlar a assiduidade do aluno.
7. Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização e ao
acompanhamento da FCT.
8. Os contratos e os protocolos referidos não geram nem titulam relações de trabalho subordinado e caducam com
a conclusão da formação para que foram celebrados.

Artigo 7.º - Responsabilidades do aluno
1. Colaborar na elaboração do plano da FCT.
2. Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT.
3. Cumprir, no que lhe compete, o plano de formação.
4. Respeitar a organização do trabalho na entidade de estágio e utilizar com zelo os bens, equipamentos e
instalações
5. Não utilizar sem prévia autorização a informação a que tiver acesso durante a FCT.
6. Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho.
7. Justificar as faltas perante o Diretor de Turma, o Professor Orientador e o Monitor, de acordo com as normas
internas da escola e da entidade de acolhimento.
8. Elaborar o relatório de cada módulo da FCT, no período de tempo definido pelo orientador.
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Artigo 8.º - Assiduidade na FCT
1. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento da ficha de assiduidade pelo tutor da empresa
enquadradora que será posteriormente entregue ao professor orientador.
2. Para efeitos de conclusão da FCT, deve ser considerada a assiduidade do aluno - formando, a qual não pode ser
inferior a 95% da carga horária global da FCT em cada período de formação.
3. As faltas dadas pelo aluno - formando devem ser justificadas perante o tutor e o professor orientador, de acordo
com as normas internas da entidade de estágio e da escola.
4. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, o período de
estágio poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.
5. Sempre que os alunos sejam sujeitos a exame (avaliação sumativa externa) de nível nacional, podem ser
dispensados no dia do exame e no dia imediatamente anterior, sem prejuízo do número de horas de duração do
estágio. Este deve ser prolongado pelo número de dias suficiente de forma a totalizar as horas obrigatórias de
estágio.
6. Caso as faltas dadas pelo aluno sejam injustificadas, o aluno reprovará na FCT, implicando, mediante
requerimento do aluno, a repetição total do estágio, em data e local a definir posteriormente.

Artigo 9.º - 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 formação.
2. A avaliação da FCT é efetuada em conjunto pelo orientador e o monitor, atendendo também ao relatório crítico
e ficha de autoavaliação apresentados pelo aluno. A avaliação é realizada de acordo com os itens da ficha de
assiduidade/avaliação anexa ao presente regulamento.
3. A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma classificação final da FCT. Esta tem por base
as classificações dos módulos, sendo igual à média aritmética simples, arredondada às unidades.
4. A classificação dos módulos e da FCT expressa-se numa escala de 0 a 20 valores.
5. Cada aluno deverá obter uma classificação mínima de 10 valores em cada módulo da FCT. Em caso contrário,
ocorre reprovação do aluno, e poderá ser celebrado novo protocolo entre escola, entidade de estágio e aluno, a
fim de possibilitar a obtenção de aproveitamento na FCT.
6. A aprovação à disciplina de FCT depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores.
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7. A avaliação da FCT realiza-se através de uma grelha que consta do Plano de Trabalho do formando, da avaliação
dos relatórios de estágio e da realizada pelo tutor em conjunto com o professor orientador de estágio e proposta
por este ao conselho de turma.
A avaliação será realizada pela fórmula: CF = 3 x Grelha A + 1 x Grelha B / 4
CF = Classificação Final da FCT
Grelha A: Grelha de Avaliação do estágio que consta do Plano de Trabalho do formando
Grelha B: Grelha de Avaliação dos Relatórios de Estágio

Artigo 10.º - Disposições Finais
Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pelo Órgão de Gestão que os analisará em colaboração
com os órgãos pedagógicos da escola.

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

96

ANEXO V – REGULAMENTO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)

Artigo 1.º – Definição, condição de apresentação e defesa do projeto
1. No final do 3.º ano do ciclo de formação o aluno apresenta os resultados de uma prova de aptidão profissional
(PAP), realizada e desenvolvida ao longo deste último ano do ciclo de formação.
2. Apresentação do projeto
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.
3. O projeto a que se refere o número 2 centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno
e poderá englobar parcerias entre a escola e as entidades de acolhimento da formação em contexto de trabalho
(FCT) e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores.
4. Desenvolvimento do projeto
Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em todas as suas
fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos
membros da equipa.
4.1 Para que um projeto da PAP seja aceite, os alunos deverão apresentar no último ano do curso, ao diretor
de curso, e à data estabelecida por este, uma proposta de projeto dessa prova onde conste o seguinte:
a) Identificação do projeto;
b) Descrição sumária do projeto;
c) Definição e meios, materiais equipamentos e outros;
d) Previsão de custos;
e) Calendarização;
f) Parecer do professor orientador;
g) Assinaturas dos intervenientes.
4.2. A planificação do projeto da prova de aptidão profissional (PAP), bem como a conceção do produto a
apresentar e a redação do relatório final podem englobar parcerias entre a escola e as entidades de
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acolhimento da formação em contexto de trabalho (FCT).
5. Concretização do projeto
A concretização do projeto compreende quatro momentos essenciais:
a) Conceção do projeto;
b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado;
c) Elaboração do relatório final e autoavaliação;
d) Apresentação e defesa do projeto perante um júri.
6. Relatório final
O relatório final a que se refere o número 5 c) deve integrar:
a) A fundamentação da escolha do projeto;
b) 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 de os superar;
d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações
intermédias do orientador da PAP.
6.1. Os professores orientadores avaliam e referendam o desenvolvimento do projeto, aprovando, ou não, o
relatório final e o produto a ser apresentado ao júri.
6.2. Se o relatório final ou o produto não forem aprovados têm obrigatoriamente de ser reformulados até obterem
aprovação.
6.3. O relatório final tem de ser aprovado pelo professor orientador antes de ser entregue ao diretor de curso.
7. Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização
previstos nos números anteriores podem ser adaptados em conformidade.

Artigo 2.º – Modo de designação, direitos e deveres de todos os intervenientes.
1. São orientadores da PAP os professores e ou formadores da componente de formação tecnológica que lecionam
o 3.º ano, designados pelo(a) diretor(a).
2. Para a concretização da PAP será marcado no horário dos alunos um tempo letivo a cada meia turma, no caso
de junção de dois cursos diferentes e dois tempos letivos caso a turma compreenda apenas alunos de um só curso
e sempre que o número desses alunos exceda os quinze.
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3. Aos professores orientadores das PAP compete, em especial:
a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, na sua realização e na
redação do relatório final;
b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação;
c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri;
d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP;
e) Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta.
4. Ao diretor de curso, em articulação com o diretor e com os demais órgãos e estruturas de articulação e
coordenação pedagógica, designadamente o diretor de turma, compete assegurar a articulação entre os
professores das várias disciplinas, em especial, com os orientadores da PAP e com o professor orientador da FCT,
de modo que sejam cumpridos, de acordo com os calendários estabelecidos, todos os procedimentos conducentes
à realização da PAP.
5. A calendarização de todo o processo deve ser acertada em conselho de diretores de curso, no início de cada ano
letivo e comunicada ao Diretor e demais estruturas de coordenação pedagógica para eventual aprovação.

Artigo 3.º – Apresentação e defesa perante um júri
1. O professor orientador determinará se a PAP se encontra em condições para apresentação e discussão públicas,
com êxito.
2. O júri de avaliação da PAP é designado pelo diretor da escola e terá a seguinte composição:
a) O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside;
b) O diretor de curso;
c) O diretor de turma;
d) Um 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.
3. O júri de avaliação necessita, para deliberar, 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
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alíneas e) a g) do número anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações.
4. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto nos termos
regimentais ou regulamentares internos, ou, na omissão destes ou na impossibilidade do substituto, e pela ordem
enunciada, por um dos professores a que se referem as alíneas b) a c) do n.º 1, ou, ainda, no impedimento destes,
pelo delegado de grupo disciplinar.
5. O aluno é convocado por edital público, que estabelecerá a hora e o local da defesa da PAP.
6. A apresentação e defesa terão uma duração de referência de 60 minutos.
7. A decisão do júri é tornada pública até 24 horas após a apresentação e discussão do relatório.
8. Da decisão do júri será elaborada uma ata assinada por todos os elementos presentes.
9. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP, deve apresentar, no prazo de dois dias úteis a contar
da data da realização da prova, ao diretor de curso, a respetiva justificação.
10. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de realização da nova prova.
11. A não justificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, determina sempre a impossibilidade
de realizar a PAP nesse ano escolar.
12. Consideram-se aprovados na PAP os formandos que obtenham uma classificação igual ou
superior a dez valores.
13. O cálculo da classificação final da PAP, tendo em consideração a ponderação reservada a cada
grelha, obtém-se pela seguinte fórmula:
CF = (2 x Grelha A +1 x Grelha B +1 x Grelha C) / 4
CF - Classificação final da PAP
Grelha A: Elaboração/Execução
Grelha B: Relatório PAP
Grelha C: Defesa PAP

Artigo 4.º - Relatório final do projeto
1. O relatório final integra os seguintes aspetos:
a) A fundamentação da escolha do projeto;
b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
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c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e obstáculos e as
formas encontradas para os superar;
d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações
intermédias do professor orientador.
2. 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.
3. Os professores orientadores avaliam e referendam o desenvolvimento do projeto, aprovando, ou não, o relatório
final e o produto a ser apresentado ao júri.
4. Se o relatório final ou o produto não forem aprovados têm obrigatoriamente de ser reformulados até obterem
aprovação.
5. O relatório final tem de ser aprovado pelo professor orientador antes de ser entregue ao diretor de curso.

Artigo 5.º - Apresentação e defesa perante um júri
1. O professor orientador determinará se a PAP se encontra em condições para apresentação e discussão públicas,
com êxito.
2. O júri de avaliação da PAP é designado pelo diretor da escola e terá a seguinte composição:
a) O diretor da escola, que preside;
b) O diretor de curso;
c) O diretor de turma;
d) Um 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.
3. O júri de avaliação necessita, para deliberar, 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 e) a g) do número anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações.
4. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto nos termos
regimentais ou regulamentares internos, ou, na omissão destes ou na impossibilidade do substituto, e pela ordem
enunciada, por um dos professores a que se referem as alíneas b) a c) do n.º 1, ou, ainda, no impedimento destes,
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pelo delegado de grupo disciplinar.
5. O aluno é convocado por edital público, que estabelecerá a hora e o local da defesa da PAP.
6. A apresentação e defesa terão a duração máxima de 45 minutos.
7. A decisão do júri é tornada pública até 24 horas após a apresentação e discussão do relatório.
8. Da decisão do júri será elaborada uma ata assinada por todos os elementos presentes.
9. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP, deve apresentar, no prazo de dois dias úteis a contar
da data da realização da prova, ao diretor de curso, a respetiva justificação.
10. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de realização da nova prova.
11. A não justificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, determina sempre a impossibilidade
de realizar a PAP nesse ano escolar.

Artigo 6.º - Critérios de avaliação a observar pelo júri da PAP
1. Os critérios de avaliação a considerar quanto ao processo, tendo em conta a proposta apresentada pelo professor
orientador ao júri, são os seguintes:
a) Empenhamento, cumprimento de compromissos e de prazos;
b) Observância das regras de higiene e segurança no trabalho;
c) Organização, método, planeamento e economia de meios e de tempos;
d) Cooperação no trabalho em equipa, se aplicável;
e) Iniciativa, criatividade, capacidade definição de estratégias, capacidade de aprender com a experiência,
autonomia na realização do trabalho, capacidade de superação de obstáculos, capacidade de resolução de
problemas.
2. A apreciação do projeto realiza-se analisando os seguintes parâmetros:
a) A qualidade científica e técnica;
b) A organização e planificação do projeto;
c) O cumprimento dos prazos previstos;
d) A congruência do projeto com o contexto de trabalho e a sua relevância para a futura integração
profissional;
e) As dificuldades e obstáculos encontrados pelo formando na concretização do projeto;
f) A criatividade e capacidade para ultrapassar os obstáculos;
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g) A evolução demonstrada em termos de competências, atitudes, comportamentos e novas
aprendizagens;
h) A capacidade de relacionamento com todos os intervenientes no processo;
i) O percurso educativo do formando e a sua realização pessoal;
j) O grau de empenho e responsabilidade ao longo de todo o processo.
3. Os critérios de avaliação a considerar quanto ao relatório são os seguintes:
a) Apresentação gráfica, estrutura, organização e completação;
b) Clareza, rigor e riqueza da linguagem;
c) Fundamentação técnica e científica, descrição e justificação das soluções e dos processos utilizados;
d) Análise crítica do processo e do produto.
4. Os critérios de avaliação a considerar quanto à apresentação e defesa do projeto são os seguintes:
a) Metodologia, adequação e qualidade gráfica dos recursos usados;
b) Organização, riqueza e clareza da exposição;
c) Capacidade de argumentação e de defesa do projeto e demonstração de conhecimentos técnicos e
científicos.
5. O diretor de curso, conjuntamente com os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação
técnica, decidirão forma de aplicação e ponderação dos critérios, podendo acrescentar critérios mais específicos.
6. Para os alunos que, no fim do 12.º ano, não tenham sido aprovados na prova de aptidão profissional terão direito
a uma época especial de apresentação e defesa em setembro.
7- A avaliação sumativa traduz-se numa escala de 0 a 20 valores e realizar-se-á após a execução do projeto no
momento da defesa da PAP.
5. Consideram-se aprovados na PAP os formandos que obtenham uma classificação igual ou superior a dez valores.
6. O cálculo da classificação final da PAP, tendo em consideração a ponderação reservada a cada grelha, obtém-se
pela seguinte fórmula:
CF = (2 x Grelha A +1 x Grelha B +1 x Grelha C) / 4
CF - Classificação final da PAP
Grelha A: Elaboração/Execução
Grelha B: Relatório PAP
Grelha C: Defesa PAP
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ANEXO VI - NORMAS PARA EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Artigo 1.º - Alunos
1. Em caso de emergência, a escola dispõe de um sinal acústico próprio para alarme e de um ponto de encontro
(espaço desportivo exterior).
2. Ao ouvires o sinal de alarme, segue as instruções do teu Professor ou dos funcionários.
3. Em caso de evacuação, leva contigo apenas a tua mochila e não toques em nada que não te pertença.
4. Segue rigorosamente as normas de evacuação.
5. O Delegado de Turma cerra-fila dirige-se à porta da sala, abrindo-a e mantendo-a aberta até à saída do último
aluno, seguindo atrás do último.
6. O Subdelegado de Turma, Chefe de fila, segue à frente da fila, até ao ponto de encontro.
7. Sai da sala em fila indiana. Não corras. Segue sempre pela tua esquerda.
8. Não pares em nenhuma porta da saída, estas devem estar sempre livres.
9. Nunca voltes atrás.
10. Se te encontrares no exterior do edifício dirige-te, de imediato, ao local destinado à tua turma.
11. Dirige-te para o ponto de encontro, e junta-te ao teu Professor, no local destinado à tua turma, para se verificar
que não falta ninguém.
12. O Delegado e o Subdelegado de turma devem colocar os seus colegas em filas paralelas de cinco alunos,
facilitando assim a sua contagem.
13. Aguarda aí, ordeiramente, novas instruções.

Artigo 2.º - Professores
1. Em caso de emergência, a escola dispõe de um sinal acústico próprio para alarme e de um ponto de encontro
(espaço desportivo exterior).
2. Não entre em pânico, nem mostre sinais de alarme. Mantenha a calma. Lembre-se que da sua atitude
depende o comportamento dos alunos.
3. Siga rigorosamente as normas de evacuação.
4. A coordenação da evacuação das turmas é feita pelo Professor e dois alunos (Delegado e Subdelegado de
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Turma). Em caso de evacuação, o Delegado de Turma dirige-se à porta da sala, abrindo-a e mantendo-a aberta
até à saída do último aluno, seguindo atrás do último conjuntamente com o professor, de forma a certificaremse que não fica ninguém.
5. Nunca pare nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se tiver que utilizar escadas, faça-o pelo exterior.
Não volte atrás, nem permita que os alunos o façam.
6. Dirija-se para o ponto de encontro, agrupe os alunos da sua turma e verifique que não lhe falta nenhum.
7. Compete ao Professor manter a ordem no ponto de encontro e proceder à conferência dos alunos. Estes não
devem abandonar o local sob qualquer pretexto e sem a devida autorização. Caso falte alguém comunique
de imediato esse facto ao responsável pela evacuação.
8. Aguarde, junto aos alunos, o regresso à normalidade.
9. Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, verifique se não há perigo de deixar o local onde se
encontra. Caso não consiga sair (existência de chamas ou portas sobreaquecidas) lembre-se de que deve sempre
assinalar a sua presença.

Artigo 3.º - Funcionários
1. Em caso de emergência, a escola dispõe de um sinal acústico próprio para alarme e de um ponto de encontro
(espaço desportivo exterior).
2. Não entre em pânico, nem mostre sinais de alarme. Mantenha a calma. Lembre-se que da sua atitude
depende o comportamento dos alunos.
3. Siga rigorosamente as normas de evacuação e dirija-se para o ponto de encontro.
4. Os funcionários dos Blocos, Bar e P.B.X. devem abrir, imediatamente, as portas interiores e de saída para o
exterior, de modo a facilitar a evacuação.
5. Apoie os Professores nas ordens que estes derem aos alunos, ajudando-os na evacuação.
6. Não pare, nem nunca deixe que ninguém pare, nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se tiver que
utilizar as escadas, faça-o pelo seu exterior. Nunca volte atrás, nem permita que os alunos o façam.
7. Verifique se não ficaram alunos nas casas de banho ou em arrecadações.
8. O Funcionário do P.B.X. deve cortar, no quadro geral, a corrente elétrica e levar consigo, para o exterior, os
livros de ponto que ainda estejam no armário.
9. Os Funcionários da cozinha devem seguir todos estes procedimentos de evacuação, após terem procedido ao
corte de gás.
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10. O Chefe do pessoal auxiliar deve comunicar ao responsável pela evacuação que não se encontra ninguém nas
instalações à sua guarda.
11. O funcionário da portaria deve comunicar ao responsável pela evacuação o número de visitantes que nesse
momento se encontram nas instalações escolares.
12. Aguarde, junto aos alunos e Professores, o regresso à normalidade. Comunique qualquer anomalia ao
responsável pela evacuação.
13. Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, verifique se não há perigo de deixar o local onde se
encontra. Caso não consiga sair (existência de chamas ou portas sobreaquecidas) lembre-se de que deve sempre
assinalar a sua presença.
14. Em cada escola deverá estar afixado, em local visível, o respetivo Plano de Evacuação devidamente atualizado.

Artigo 4.º - Normas a Seguir em Caso de Tremor de Terra
1. EVITA O PÂNICO: mantém a serenidade e contribui para acalmar as outras pessoas.
2. DEIXA TODO O TEU MATERIAL.
3. Segue as INSTRUÇÕES DO TEU PROFESSOR OU DE OUTRO RESPONSÁVEL.
4. NÃO CORRAS PARA A RUA: as saídas e as escadas poderão estar obstruídas.
5. MANTÉM-TE AFASTADO das janelas e portas que têm vidro.
6. TEM CUIDADO com a queda de objetos, candeeiros ou móveis.
7. PROTEGE-TE debaixo de uma mesa ou, se não for possível, debaixo de uma cadeira. Em alternativa protegete junto a um canto de uma sala.
8. Após o abalo, vai contando pausadamente até 50.
9. NO FINAL DO ABALO: abandona as instalações escolares, seguindo as NORMAS DE EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
e tendo o cuidado de verificar os locais e objetos que pisas (cabos elétricos, ferros, buracos, etc.).

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

106

ANEXO VII - REGULAMENTO DO CARTÃO ELETRÓNICO

1. O GIAE – Gestão Integrada de Administração Escolar – é um sistema que permite processos de gestão
automatizados e garante níveis de segurança e eficácia no funcionamento dos diversos sectores da escola,
nomeadamente, através da substituição do dinheiro e da monitorização dos acessos.
2. A cada utente, pessoal docente, não docente e alunos das escolas Básica Professor Alberto Nery Capucho e
Secundária Pinhal do Rei, é atribuído um cartão eletrónico, pessoal e intransmissível, de uso obrigatório, o qual é
válido em todas as transações monetárias efetuadas dentro do espaço escolar, funcionando para os devidos
efeitos como cartão de identidade. Os cartões são personalizados com o nome, número e fotografia dos utentes.
3. O primeiro cartão é dado ao pessoal docente e não docente quando ingressam no Agrupamento e aos alunos
quando ingressam no 5º ano ou noutro ano de escolaridade quando vindos transferidos de outras escolas.
4. O cartão eletrónico destina-se a ser utilizado como forma de pagamento nos vários serviços da escola e é
utilizado em terminais com monitor onde os funcionários terão acesso às fotografias dos alunos, pelo que não é
possível usar o cartão de outra pessoa.
5. Nenhum utente poderá usar o cartão dentro do espaço escolar sem ter feito a sua validação. Este processo deve
fazer-se, no caso dos alunos, obrigatoriamente na portaria. A validação do pessoal docente e não docente poderá
também ser feita na portaria ou no quiosque.
6. De forma a poderem utilizar o cartão eletrónico em qualquer serviço da escola, os titulares dos cartões devem
dirigir-se à papelaria, dentro do seu horário de funcionamento, para fazer o carregamento monetário, sendo
emitido um recibo comprovativo da operação.
7. As refeições podem ser adquiridas no quiosque ou através do GIAE Online até às 10 horas do próprio dia. No
entanto, quando adquirida no próprio dia é cobrada uma taxa adicional. No caso da impossibilidade de consumir
uma ou mais refeições já compradas, poderão os utentes, até à véspera, alterar no GIAE Online ou solicitar junto
dos serviços do SASE a marcação dessa ou dessas refeições, para um dia ou dias posteriores desde que no mesmo
trimestre letivo. Caso este procedimento não se verifique, perderão o respetivo dinheiro da refeição.
8. Em caso de perda, má utilização ou roubo do cartão, o utente deve dirigir-se imediatamente à secretaria para
que o mesmo seja desativado. A partir dessa altura, mesmo que outra pessoa tente usá-lo, este não funcionará.
O utente deve solicitar um cartão temporário de substituição, com validade limitada e um custo a suportar pelo
utente e para o qual se passará o saldo e informações do cartão original. Se nesse período o cartão inicial não tiver
sido encontrado, terá de ser feita uma nova impressão do mesmo. A perda ou extravio do cartão temporário de
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substituição implica o pagamento.
9. Em caso de anulação de matrícula, transferência de escola ou noutra situação excecional em que o utente deixe
de ter vínculo com o Agrupamento, este tem quinze dias para reclamar, junto da papelaria, o saldo existente no
cartão. Os alunos que terminem o seu ciclo de estudos e não permaneçam na escola no ano letivo seguinte,
poderão levantar o saldo até 31 de julho desse ano. No caso dos alunos que permanecem na escola o saldo
transitará para o ano letivo seguinte.
10. Uma vez que todas as operações efetuadas com o cartão eletrónico são geridas e controladas informaticamente
é possível, no quiosque ou no GIAE Online, alunos e encarregados de educação consultarem todos os movimentos
efetuados e saldo do cartão.
11. A escola não assume qualquer responsabilidade no que respeita à má utilização ou danos do cartão, nomeadamente
extravio, lavagem na máquina da roupa, cartão dobrado ou desmagnetização.
12. Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pela direção do Agrupamento, a quem compete a gestão
de todo o sistema.
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ANEXO VIII – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
(AEC)
As transformações ocorridas ao longo dos anos determinam o redimensionamento da ação educativa e a
consequente procura de respostas, a dar por parte da Escola, através da criação de intervenções que permitam
condições para o desenvolvimento global da personalidade do aluno, proporcionando-lhe a aquisição e domínio
de saberes, instrumentos, capacidades, atitudes e valores indispensáveis para a sua formação, numa sociedade
onde os níveis de exigência são, cada vez mais, uma realidade.
O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, estabelece que, no âmbito da sua autonomia, os
Agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas devem, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, desenvolver atividades
de enriquecimento curricular de caráter facultativo, com um cariz formativo, cultural e lúdico, que complementem
as atividades da componente curricular desenvolvidas em sala de aula. Deste modo, cada estabelecimento de
ensino do 1.º Ciclo garante a oferta de uma diversidade de atividades que considera relevantes para a formação
integral dos seus alunos e articula com as famílias uma ocupação útil e consequente dos tempos não letivos.
De acordo com a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, (https://dre.pt/application/conteudo/70095687)
aplica-se aos estabelecimentos públicos de educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e define as regras
a observar no seu funcionamento, bem como na oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), da
componente de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento curricular (AEC).

Artigo 1.º - Âmbito de aplicação
1. O presente Regulamento define orientações a observar no período de funcionamento dos respetivos
estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente ao nível das Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC).
2. Consideram-se AEC no 1.º Ciclo do Ensino Básico as atividades educativas e formativas que incidam no
desenvolvimento de atividades de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, com um cariz formativo
e cultural que incidam nos domínios desportivo, artístico, que complementem as atividades da componente
curricular desenvolvidas em sala de aula.
3. A entidade promotora das AEC é uma empresa que funciona em parceria com o Agrupamento.
4. No primeiro e segundo trimestres, os coordenadores de estabelecimento e monitores/animadores, farão um
relatório e no final do ano letivo, os mesmos elaborarão um balanço final.

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

109

Artigo 2.º - Período de funcionamento / Instalações
1. As AEC desenvolvem-se apenas durante os períodos em que decorrem as atividades letivas, havendo a
interrupção destas, sempre que haja interrupção das atividades letivas, nos termos do calendário escolar aprovado
pela direção.
2. As AEC funcionarão nos espaços e edifícios escolares. No entanto, e desde que seja possível, estas atividades
também

poderão

funcionar

em

espaços

contíguos

às

escolas,

e

cedidos

gratuitamente

pelas

coletividades/instituições locais.
3. As AEC têm uma duração semanal de cinco horas para cada turma e decorrem no horário compreendido entre
as 16:00h e as 17:00h, sendo a oferta composta por: Atividade Física e Desportiva, Atividades Lúdico Expressivas e
Aprender a Brincar.
4. Excecionalmente e por situações de pandemia ou outras, e por haver especificidades em cada estabelecimento
escolar, os horários de funcionamento terão de ser ajustados a cada realidade escolar.

Artigo 3.º - Inscrições / Organização / Funcionamento do Programa
1. No início do ano letivo, em reunião a realizar entre os docentes titulares de turma e os encarregados de educação,
ser-lhes-á dado a conhecer este Regulamento, o Regulamento Interno do Agrupamento, assim como as orientações
programáticas e as Atividades de Enriquecimento Curricular a desenvolver. Se for possível, nesta reunião também
deverão estar presentes os professores das AEC. O plano de trabalho para cada atividade de enriquecimento deverá
estar acessível para consulta dos pais e encarregados de educação.
2. Após tomar conhecimento das orientações programáticas e funcionamento das AEC, o encarregado de educação
inscreve ou não o seu educando.
3. Uma vez aceite a inscrição do aluno para frequência das AEC, este só poderá sair da escola acompanhado pelo
encarregado de educação, por outra pessoa devidamente autorizada, por escrito na caderneta do aluno, ou sozinho
mediante autorização escrita do encarregado de educação, que deverá ser dada a conhecer antecipadamente ao
professor titular de turma.
4. O encarregado de educação deverá usar sempre a caderneta para comunicar com o docente titular da turma,
sempre que haja assunto relacionado com as AEC.
5. As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa e não implicando a frequência de todas as
atividades. Uma vez realizada a inscrição nas atividades pretendidas, os encarregados de educação comprometemse a que os seus educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade
consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
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6. O acompanhamento e supervisão pedagógica das AEC serão efetuados pelos docentes do 1.º ciclo em exercício
de funções na respetiva escola, os quais reunirão com os professores das AEC sempre que necessário ou solicitado.
7. Toda a documentação relacionada com as AEC será organizada num dossier, em cada escola, que assegura uma
forma de registo e comunicação entre os diversos intervenientes deste programa.
8. O acompanhamento e monitorização destas atividades será feito por uma Comissão Interna do Agrupamento
que integra os seguintes representantes: elementos da Direção, o Coordenador do Departamento do 1º CEB, um
elemento das Associações de Pais e Encarregados de Educação e as Coordenadoras/Responsáveis de escola. Esta
Comissão reunirá sempre que necessário ou solicitado por um dos representantes.

Artigo 4.º - Docentes titulares de turma / professores das AEC
1. Todos os docentes devem ter conhecimento do Regimento das AEC do Agrupamento.
2. Sempre que ocorram situações de comportamentos incorretos do aluno, acidente escolar, ou outras, deverá o
professor das AEC fazer a participação da ocorrência e encaminhá-la ao docente titular de turma.
3. Em caso de acidente ou doença súbita, não deverá o professor das AEC abandonar o grupo, mas antes chamar
uma assistente operacional que deverá colaborar no ato de socorro ao aluno e, na falta do encarregado de
educação ou de algum familiar, proceder ao acompanhamento deste à unidade de prestação de assistência.
4. O material utilizado na atividade deverá ser devidamente arrumado, em local próprio.
5. No caso das condições climatéricas não permitirem a realização das atividades no exterior, estas deverão ser
substituídas por atividades em espaços protegidos.
6. Em caso de falta do professor das AEC, os alunos poderão regressar a casa de imediato, desde que acompanhados
pelo encarregado de educação, por outra pessoa devidamente autorizada por escrito na caderneta do aluno, ou
sozinho mediante autorização escrita do encarregado de educação, que deverá ser dada a conhecer
antecipadamente ao professor titular de turma, ou permanecer na escola até às 17:45horas. Permanecendo na
escola, serão acompanhados e vigiados pelas assistentes operacionais.
7. O professor das AEC deverá elaborar uma ficha informativa de avaliação, a qual será entregue aos encarregados
de educação no final de cada período, pelo professor titular de turma.
8. Ao professor das AEC são conferidas as competências, atribuídos os direitos e exigidos os deveres previstos no
Regulamento Interno do Agrupamento.

Artigo 5.º - Faltas e desistências dos alunos
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1. As desistências de frequência das AEC devem ser solicitadas e devidamente fundamentadas por escrito, pelo
encarregado de educação, à Direção do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente.
2. As faltas deverão ser ainda justificadas por escrito, no prazo de três dias úteis após a sua ocorrência.

Artigo 6.º - Direitos e Deveres dos Alunos
Os direitos e deveres dos alunos estão definidos no Regulamento Interno do Agrupamento.

Artigo 7.º - Disciplina
1. A violação, pelo aluno, de algum dos seus deveres previstos no Regulamento Interno do Agrupamento, poderá
conduzir à aplicação de medidas corretivas, ou à instauração de procedimento disciplinar e eventual aplicação das
medidas disciplinares sancionatórias previstas no referido documento.
2. No caso das AEC e dado o seu caráter facultativo, os alunos estarão sujeitos às seguintes medidas:
a) Sempre que exista um comportamento incorreto da parte de um aluno, durante as aulas de AEC, o respetivo
docente deve comunicar, por escrito, ao professor titular de turma a ocorrência.
b) Seguidamente, o professor titular de turma deve comunicar a ocorrência ao encarregado de educação, via
caderneta ou pessoalmente, com registo e tomada de conhecimento do encarregado de educação.
c) Consoante a gravidade das ocorrências, devidamente registadas, e depois de analisadas, o professor titular
de turma solicita a comparência do encarregado de educação para o informar que o seu educando ficará
impedido de frequentar as AEC durante 2 dias seguidos. O encarregado de educação deve tomar
conhecimento, por escrito, da medida aplicada.
d) Se após esta suspensão de 2 dias, o aluno voltar a ter comportamentos incorretos que sejam alvo de
participação escrita, o professor titular de turma solicita a comparência do encarregado de educação para o
informar que o seu educando ficará impedido de frequentar as AEC durante uma semana. O encarregado de
educação deve tomar conhecimento, por escrito, da medida aplicada.
e) Se após esta suspensão de 1 semana, o aluno continuar a ter comportamentos incorretos que sejam alvo
de participação escrita, o professor titular de turma solicita a comparência do encarregado de educação para
o informar que o seu educando ficará impedido de frequentar as AEC até final do período. O encarregado de
educação deve tomar conhecimento, por escrito, da medida aplicada.
f) Persistindo o aluno com comportamentos incorretos que sejam alvo de participação escrita, o professor
titular de turma solicita a comparência do encarregado de educação para o informar que o seu educando não
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poderá frequentar as AEC até final do ano letivo. O encarregado de educação deve tomar conhecimento, por
escrito, da respetiva medida aplicada.

Artigo 8.º - Seguro Escolar / Segurança / Vigilância
1. A vigilância dos intervalos é da responsabilidade do pessoal não docente e dos docentes no cumprimento do
horário destinado à supervisão.
2. Os alunos que frequentam as atividades do programa estão a coberto do Regulamento de Seguro Escolar.
3. Sempre que ocorra algum acidente ou incidente que se encontre coberto pelo Regulamento do Seguro Escolar,
deverá ser comunicado ao docente titular de turma da criança em questão, e/ou Direção, pelo
professor/dinamizador, no prazo de 24 horas.
4. O docente titular de turma, deverá instruir o processo, designadamente, o preenchimento do Inquérito de
Acidente Escolar, e remetê-lo no prazo de 24 horas aos serviços administrativos da escola sede.
5. O Agrupamento/Escola não será responsável pelo acompanhamento dos alunos que permaneçam na escola
depois dos horários normais de funcionamento destas atividades. Assim, os encarregados de educação deverão
ir buscar os seus educandos, logo após o final das respetivas atividades, com uma tolerância máxima de 15
minutos.
Artigo 9.º - Disposições Finais
Qualquer questão ou dúvida que ocorra no âmbito do funcionamento das AEC e que não esteja prevista neste
Regimento será esclarecida pela Direção do Agrupamento.
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ANEXO IX – REGULAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Artigo 1.º - Funcionamento da disciplina
1. As aulas de Educação Física são lecionadas em vários espaços: pavilhão gimnodesportivo, ginásio e espaços
exteriores.
2. As aulas são dadas nos vários espaços, de acordo com o mapa de rotações elaborado anualmente pelo
departamento.
3. Os espaços destinados às aulas de Educação Física são espaços de aula, como tal devem ser respeitados.
4. É proibido aos alunos interferirem por qualquer forma com as aulas que decorrem nos espaços desportivos
exteriores. Assim, deverão abandonar os recintos logo que o professor o solicite e abster-se de prejudicar o trabalho
da aula.
5. Não é permitido interromper a aula de Educação Física, a não ser em caso excecionais, com a autorização do
professor.
6. O professor de Educação Física não deve permitir a passagem ou presença de elementos estranhos no local onde
decorre a aula.

Artigo 2.º - Equipamento dos alunos
1. Os alunos só podem participar nas aulas práticas se estiverem devidamente equipados
2. Do equipamento, obrigatório, faz parte o seguinte material:
a) Facto de treino e/ou calções ou calça apropriada para atividade desportiva; t-shirt e/ou sweatshirt; sapatilhas
e sabrinas; meias.
b) Toalha, sabonete/gel, champô e chinelos para o banho.
3. O equipamento não deve vir vestido de casa e deverá apresentar-se limpo.
4. No pavilhão gimnodesportivo, só é permitida a utilização de sapatilhas limpas.
5. Durante as aulas os alunos devem usar o cabelo de modo a que não perturbe a visão, nem a realização dos
exercícios.
6. Durante as aulas de Educação Física não é permitido ao aluno o uso de qualquer adorno (relógios, brincos,
pulseiras, anéis, fios, piercings, etc.), que possa pôr em causa a sua integridade física ou a dos seus companheiros.
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Caso o aluno não os possa retirar, deverá apresentar um termo de responsabilidade assinado pelo encarregado de
educação.
7. No que se refere ao ponto 2 a não apresentação de qualquer um dos elementos referidos é considerada falta de
material, devendo o professor proceder de acordo com o disposto no Regulamento Interno do Agrupamento. Após
3 faltas de material, é marcada falta de presença e o professor deve informar o diretor de turma e o encarregado
de educação.
8. No caso de o professor solicitar deverão também trazer caderno.

Artigo 3.º - Material desportivo
1. Por material desportivo entende-se como todo o material utilizado nas aulas de Educação Física e que
proporciona aos alunos a aquisição das aprendizagens essenciais.
2. Os professores são responsáveis pela arrumação e cuidados a ter com a utilização do material.
3. Os alunos só podem utilizar o material quando o professor autorizar.
4. O professor deverá assegurar que o local utilizado para a sua aula fica em condições de ser utilizado no tempo
letivo seguinte.
5. Os alunos só podem entrar na arrecadação de material e no gabinete dos professores de Educação Física com
autorização e acompanhados pelo respetivo professor ou assistente operacional /funcionário.
6. Por norma não é permitido o empréstimo de material aos alunos:
- No caso de a escola ter a possibilidade de emprestar material, os alunos deverão solicita-lo junto da
assistente operacional, entregar o cartão de estudante, que será devolvido após a entrega do respetivo
material.
7. Caso haja extravio ou danificação do material, de forma deliberada ou por negligência, este deverá ser pago pelos
alunos envolvidos.

Artigo 4.º - Deveres dos alunos
1. Os alunos deverão apresentar-se nas portas de acesso ao pavilhão gimnodesportivo de acordo com o respetivo
horário.
2. Os alunos só terão acesso aos balneários após o toque de entrada, sendo necessário que o funcionário/assistente
operacional do pavilhão, após confirmar a presença do professor da escola, ordene a entrada.
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3. Os alunos deverão dirigir-se ao funcionário com o máximo de respeito, colaborar com as suas orientações e/ou
acatar as suas indicações.
4. Antes do início da sessão prática da aula de Educação Física, devem os alunos libertar-se de todos os objetos de
adorno cortantes ou não, que possam pôr em causa a sua integridade física ou a dos seus companheiros. (art.º 2º,
ponto 6)
5. Os professores e assistentes operacionais/funcionários em caso algum serão responsáveis pelo que possa vir a
desaparecer nos balneários.
6. Após o tempo de tolerância, os alunos deverão estar equipados e prontos para iniciar a aula, aguardando no
espaço de aula atribuído à turma ou no balneário a chamada do professor.
7. Durante a permanência nos balneários e na deslocação para o local da aula, os alunos devem manter um
comportamento correto evitando fazer barulho.
8. Qualquer ocorrência nos balneários, entradas para os espaços desportivos ou nos campos exteriores deverá ser
comunicado ao professor.
9. Só terão acesso ao recinto desportivo após a entrada do professor e/ou mediante autorização deste.
10. Os alunos que se apresentem no local de aula depois do horário estipulado terão de apresentar ao seu professor
(oralmente ou por escrito) a razão que justifica o atraso. A aceitação ou rejeição da mesma ficará a cargo do
professor.
11. Por motivos de segurança, de ordem ética e higiénica, não é permitido mascar pastilha elástica, comer e/ou
beber (exceto água) durante as aulas de Educação Física.
12. Sempre que um aluno tiver necessidade de se ausentar da aula, deve pedir autorização ao seu professor.

13. Não é permitida a presença nas aulas aos alunos que não se encontrem na hora da sua aula de
Educação Física.
14. É proibido aos alunos interferirem por qualquer forma com as aulas que decorrem nos espaços
desportivos exteriores. Assim, deverão abandonar os recintos logo que o professor o solicite e abster-se
de prejudicar o trabalho da aula.
15. Não é permitido interromper a aula de Educação Física, a não ser em caso excecionais, com a
autorização do professor.
16. Os alunos deverão procurar junto do funcionário ou do professor qualquer objeto esquecido no
pavilhão/ginásio.
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Artigo 5.º - Balneários
1. O acesso aos balneários é restrito aos alunos que vão ter aula de Educação Física naquele tempo letivo.
2. Considera-se 5 minutos após a entrada nos balneários, tempo suficiente para os alunos se apresentarem
devidamente equipados no espaço de aula.
3. Os alunos devem equipar-se sem confusões e de forma ordeira.
4. As roupas, calçado e restante material devem ficar arrumados nos cabides e bancos do balneário.
5. O balneário é um espaço que faz parte da aula, como tal não é zona de brincadeiras.
6. É proibido correr ou fazer movimentos bruscos, principalmente quando se deslocam para os chuveiros ou quando
deles regressam, a fim de evitar acidentes graves devido a quedas, dado que o piso é escorregadio quando está
molhado.
7. Quer à entrada quer à saída, os alunos deverão avisar de imediato o professor ou o funcionário/assistente
operacional para qualquer anomalia verificada no balneário.

Artigo 6.º - Banho
1. Por questões de higiene, o banho faz parte da aula, constituindo um cuidado higiénico fundamental.
2. A atividade prática das aulas de Educação Física deverá terminar a tempo dos alunos poderem tomar banho e
mudar de roupa antes do início do intervalo. Para tomarem banho os alunos dispõem de:
a) Nos blocos de 50 minutos, 5 minutos antes do toque de saída;
b) Nos blocos de 100 minutos, 15 minutos antes do toque de saída ou 10 minutos no caso de haver um
intervalo de 5 minutos entre os 2 blocos de 50 minutos.
3. A desocupação dos balneários deverá efetuar-se o mais rápido possível, sem prejudicar a ocupação dos
balneários para as aulas seguintes ou o horário de almoço do funcionário do pavilhão.
4. Durante o banho as portas dos balneários que comunicam com o exterior devem estar sempre fechadas.
5. Nas aulas de dois tempos de 50 minutos, se o professor não vier ao 1º tempo, os alunos deverão aguardar pelo
2º tempo, deverão comparecer junto ao pavilhão gimnodesportivo, caso não tenham tido substituição no 1º
tempo.

Artigo 7.º - Guarda de valores
1. Cada professor terá um saco identificado que será fornecido às suas turmas pelo funcionário/assistente
operacional.
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - DEZ 2020

117

2. Os alunos devem entregar os valores ao Delegado(a) ou Subdelegado(a) de turma ou desportivo que por sua vez
os colocarão no cacifo do respetivo professor. O professor/funcionário guardará a chave.
3. No final da aula, o professor/funcionário abre o cacifo e entrega o saco de valores ao delegado(a) ou
Subdelegado(a) de turma ou desportivo que fará a distribuição dos valores aos colegas.
4. Cada aluno é responsável por receber os seus valores pessoais.

Artigo 8.º - Dispensa da atividade física
1. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas no artigo 15.º da Lei n.º 51/2012
(https://dre.pt/application/conteudo/174840).
2. O atestado médico deve ser entregue ao Diretor de Turma que dele deve, o mais breve possível, dar
conhecimento ao professor de educação física, através de fotocópia do mesmo.
3. Sem prejuízo do disposto no ponto 1, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula de
educação física, munido de sapatilhas/sabrinas, no caso de a aula ser no pavilhão/ginásio.
4. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar presente no
espaço onde decorre a aula de educação física deve ser encaminhado para um espaço em que seja
pedagogicamente acompanhado.
5. Os alunos que se encontrem nestas circunstâncias deverão ser avaliados nas atividades práticas para as quais
não existam contraindicações e também na componente teórica através dos meios considerados adequados pelo
respetivo professor (trabalho de grupo, trabalho individual, teste escrito, etc.).

Artigo 9.º - Deveres dos professores
1. Os professores de Educação Física são responsáveis pedagogicamente pelos alunos em situação de aula.
2. Os professores deverão fazer cumprir o regulamento de Educação Física.
3. É da responsabilidade dos professores a correta utilização do material e das instalações, pelo que é conveniente
que orientem a utilização que é feita dos mesmos, salvaguardando a integridade e a segurança dos alunos. Estes
últimos só poderão utilizar qualquer material sob orientação do professor.
4. Qualquer material extraviado por negligência dos responsáveis deverá ser reposto no prazo de 15 dias a contar
da data do extravio.
5. Os professores deverão informar o Diretor de Instalações quando se verificarem danos ou faltas no material,
bem como deficiência na conservação, manutenção ou funcionamento das instalações do sector.
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6. Os professores deverão assegurar que o local utilizado para a aula fique em condições de ser utilizado no tempo
letivo seguinte.

Artigo 10.º - Deveres dos assistentes operacionais /Funcionários da CMMG
1. Assegurar o bom funcionamento das instalações desportivas em termos disciplinares, higiénicos, de conservação
e eficácia na sua utilização.
2. Colaborar com os docentes de Educação Física sempre que solicitados para tal, nomeadamente na colocação e
arrumação do material utilizado.
3. Comunicar qualquer ocorrência registada na ausência dos professores a estes.
4. Zelar pela boa conservação das instalações e material, participando imediatamente aos professores de Educação
Física qualquer desaparecimento, estrago ou anomalia no funcionamento dos mesmos.
5. Mandar entrar os alunos dentro dos tempos regulamentares, depois de verificarem que os respetivos professores
se encontram na escola para lecionar as aulas.
6. Providenciar pelo aquecimento da água para o banho, e pelo acender e apagar de luzes.
7. Impedir a entrada nos balneários e acesso às instalações internas aos alunos estranhos às atividades que
decorrem ou vão decorrer.
8. Impedir a entrada nos balneários, antes do toque de entrada, aos alunos que vão iniciar as suas atividades letivas
de Educação Física.
9. Não permitir a presença dos alunos nos balneários para além do seu período de aula de Educação Física.
10. Guardar a roupa ou qualquer objeto que fique esquecido nas instalações e fazer a sua devolução.
11. Colaborar, dentro das suas possibilidades, na manutenção e arranjo do material existente.
12. Acompanhar os alunos a quem tenha sido dado ordem de saída da aula aos espaços onde estes poderão ser
acompanhados pedagogicamente.
13. Não se ausentar do setor para o qual foram destacados durante o funcionamento das aulas, salvo por razões
de força maior ou determinação superior.
14. Não havendo funcionário no espaço onde decorre a aula de EF, os professores não conseguem assegurar o
normal funcionamento das atividades. Na impossibilidade de estar um funcionário presente, ficará ao critério do
professor decidir se tem condições para continuar as atividades letivas seguintes.
Nota: Todos os pontos omissos neste regulamento serão resolvidos de acordo com o Regulamento Interno do
Agrupamento
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ANEXO X – REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE FÍSICA E QUÍMICA
O regulamento dos laboratórios do Grupo 1cumpre as determinações constantes na legislação em vigor, no
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente e no Regimento do Departamento de
Ciências Experimentais. Este documento regulamenta a ocupação, o acesso e a utilização das instalações específicas
afetas à EB 2,3 Nery Capucho, nomeadamente, o laboratório de Físico-química sala C3 e a arrecadação que
comunica com a sala – no bloco C, e os laboratórios de Física e Química, LQ1 e LQ2 e ainda a sala contígua aos
referidos laboratórios, ou seja, o gabinete de preparação e a arrecadação da Escola Secundária Pinhal do Rei. É
ainda âmbito deste regulamento a utilização do material e equipamento encontrado nas referidas instalações
específicas.

Artigo 1.º - Finalidade dos laboratórios
1. Os laboratórios de Física e Química assim como as salas contíguas, destinam-se prioritariamente aos professores
do grupo 510.
2. Os laboratórios destinam-se preferencialmente à lecionação de aulas práticas laboratoriais, sendo dada
prioridade de utilização, por esta ordem, a turmas do curso de Ciências e Tecnologias e a turmas de 3º ciclo.
3. A utilização dos laboratórios por outros elementos da comunidade educativa carece de autorização expressa do
Diretor/Coordenador de Estabelecimento, que dá conhecimento ao diretor de instalações.
4. As salas contíguas aos laboratórios referidas no nº 1.1. funcionam como salas de apoio às atividades letivas de
carater experimental, sendo espaços exclusivos de armazenamento de reagentes e outros materiais, de lavagem e
preparação de trabalhos práticos e de incubação de trabalhos em curso.

Artigo 2.º - Inventário de materiais e equipamentos dos laboratórios
1. O material e equipamento existente nos laboratórios encontra-se inventariado.
2. Os inventários são atualizados anualmente, pelo(s) diretor(es) de instalações nomeado(s) pelo Diretor do
Agrupamento.
3. O material afeto a cada laboratório apenas poderá ser deslocado para outros espaços mediante orientação
expressa do Diretor, caso implique abandono do edifício, ou com a anuência do diretor de instalações, caso se trate
de transferência para outro local da escola ou para outra escola do Agrupamento.
4. O deslocamento temporário de material dentro da escola, para lecionação de aulas noutro espaço ou para efeitos
de concretização de atividades do PAA, desde que levado a cabo pelos professores do grupo 510 em relação aos
laboratórios de Física e Química, não carece de autorização, desde que se verifique a reposição imediata do material
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uma vez concluída a atividade.
5. A requisição de material deve ser feita em documento próprio, por intermédio do diretor de instalações, que
comunica ao Diretor.
6. O material adquirido deve ser integrado no inventário, num prazo máximo de 15 dias após a aquisição.

Artigo 3.º - Acesso aos laboratórios
1. A permanência dos alunos num laboratório só se pode verificar na presença de um professor ou assistente
operacional responsável.
2. O acesso aos laboratórios, durante o período de aulas, inicia-se com a entrada do professor e termina com a sua
saída.
3. O acesso às salas contíguas aos laboratórios só pode verificar-se sob a supervisão do professor ou assistente
operacional responsáveis.
4. Os utentes dos laboratórios, a partir do momento da entrada até ao momento de saída, são responsáveis pelas
instalações, materiais e equipamentos aí presentes.

Artigo 4.º - Normas gerais de utilização dos laboratórios
1. Os materiais, equipamentos e reagentes encontram-se arrumados nos armários, expositores, caixas próprias,
isto é, locais e condições de segurança e preservação definidos para o efeito. Após a utilização pelos utentes, estes
têm o dever de assegurar, com brevidade, a sua reposição nos locais e nas condições definidas para o efeito.
2. A verificação de qualquer anomalia ou dano no material obriga à comunicação ao diretor de instalações, num
prazo máximo de 48 horas.
3. Os utentes autorizados dos laboratórios têm o dever de zelar pela conservação e preservação das instalações,
materiais e equipamentos.
4. A utilização danosa das instalações, materiais e equipamentos, causados por utilização indevida ou não
autorizada, será custeada por quem os provocar. Nesta situação é obrigatória a comunicação dos danos ao Diretor
e ao diretor de instalações.
5. Os professores do grupo 510, ou outros com autorização expressa do Diretor, são obrigados a exigir o
cumprimento escrupuloso das normas de segurança dos laboratórios, por todos os utentes, devendo providenciar
a prestação de informação necessária aos mesmos.
6. Os alunos ou outros utentes de laboratório têm o dever de cumprir, meticulosamente e sem exceção, com as
normas de segurança definidas para o espaço.
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7. Os acidentes são de comunicação obrigatória ao Diretor do Agrupamento que atua em conformidade e, se
necessário, aciona o plano de emergência integrado no plano de evacuação e intervenção.
8. Todos os utilizadores dos laboratórios estão obrigados a uma gestão racional de recursos, optando por práticas
amigas do ambiente, em termos de minimização de consumos energéticos, de redução do consumo de água, de
desgaste de materiais e equipamentos, e de minimização da produção de resíduos com impacto ambiental.
9. Os utentes dos laboratórios são responsáveis pelo espaço, mantendo uma atitude preventiva face a acidentes e
de zelo pela manutenção da ordem e limpeza do espaço.
10. A permanência nas bancadas das salas de apoio, ou dos laboratórios, de quaisquer materiais laboratoriais, ainda
que em tabuleiros, não é permitida por um período superior a 24 horas, caso não estejam devidamente
identificados/reservados. O mesmo se aplica em relação a dispositivos experimentais referentes a experiências em
curso. Findas as atividades os responsáveis estão obrigados à adequada arrumação do material.
11. Ninguém deve interferir nos trabalhos em curso de outros utentes assim como retirar materiais de tabuleiros
reservados que cumpram os requisitos definidos em 10.
12. Os pertences individuais, como mochilas, pastas e peças de vestuário devem ser guardados nas áreas definidas
para o efeito, e jamais, em caso algum, deverão estar sobre as bancadas de trabalho durante a realização de
atividades experimentais.
13. Durante a atividade laboratorial, recomenda-se o uso de bata, o uso de calçado fechado e antiderrapante e a
manutenção de cabelos compridos presos. Caso não se verifiquem estas condições, a responsabilidade de danos
no vestuário e outros são apenas imputáveis ao utente.
14. É expressamente proibido comer ou beber dentro dos laboratórios.
15. É expressamente proibido cheirar ou provar substâncias que se utilizem na prática laboratorial.
16. Durante as atividades laboratoriais não é autorizado o uso de anéis, pulseiras, colares, cachecóis ou outras peças
de roupa com pontas suspensas.
17. É obrigatório lavar bem as mãos no final da aula experimental.
18. Durante a permanência num laboratório, é obrigatório manter-se uma atitude ordeira, sendo expressamente
proibido correr, brincar ou realizar experiências não autorizadas pelo professor.
19. É obrigatório manter a bancada ou a mesa de trabalho limpa, arrumada e livre de material desnecessário ao
trabalho em execução.
20. É obrigatório etiquetar, de acordo com as regras de rotulagem, frascos de reagentes ou soluções elaboradas e
em situação de ausência de rótulo ou ilegibilidade do mesmo deve proceder-se à sua eliminação.
21. Só é permitido manusear reagentes apenas após leitura das normas de segurança dos rótulos, cumprindo-se as
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normas de segurança neles expressas, como uso de luvas, óculos ou máscara de proteção.
22. O professor responsável tem a obrigatoriedade de informar os alunos sobre normas de segurança exigidas na
manipulação de reagentes, bem como de se certificar do seu cumprimento.
23. É obrigatório o conhecimento dos símbolos de perigo e de prevenção aceites internacionalmente, por todo o
utente do laboratório.
24. É obrigatório proceder-se à limpeza imediata de salpicos ou derrames de reagentes, com papel.
25. A abertura dos reagentes, a elaboração de soluções e ensaios de reações, a manipulação dos materiais, o uso
de lamparinas e a utilização de equipamentos elétricos obriga ao cumprimento das normas de segurança.
26. Não é permitida a arrecadação de material sujo.
27. O manuseamento de substâncias que libertem fortes vapores apenas deve fazer-se na hotte.
28. A eliminação de resíduos experimentais deve ser feita sob orientação do professor.
29. Antes do final da aula experimental, deve ser acautelada a correta arrecadação de equipamentos e outros
materiais, lavagem adequada e em segurança de materiais e limpeza da bancada de trabalho, de forma a
providenciar um espaço seguro e higienizado aos próximos utentes.
30. Nunca abandonar o laboratório com experiências em curso.

Artigo 5.º - Direitos e deveres dos utentes do laboratório
1. Alunos
1.1. Os alunos têm direito de:
a) Conhecer o regulamento das instalações laboratoriais;
b) Utilizar as salas de preparações sempre que um professor assim o entenda;
c) Beneficiar de um espaço seguro à realização de aulas experimentais;
1.2. Os alunos têm o dever de:
a) Utilizar uma bata.
b) Conhecer e cumprir todas as normas de funcionamento das instalações e dos equipamentos bem como as suas
regras de segurança;
c) Seguir todas as indicações fornecidas pelos professores e/ou assistente operacional;
d) Zelar pela conservação do material e dos equipamentos utilizados;
e) Deixar todo o material/equipamento devidamente arrumado no final do trabalho;
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f) Realizar a atividade experimental, seguindo o protocolo com toda a atenção e rigor;
g) Comunicar ao professor eventuais avarias ou danos verificados nos equipamentos ou no material;
h) Abandonar a bancada no final de um trabalho só após ter garantido que esta fica limpa e arrumar o respetivo
banco debaixo da bancada.
2. Direitos e deveres dos Professores
2.1. Aplicar e fazer aplicar todas as regras de segurança de um laboratório.
2.2. Divulgar, junto dos alunos, os cuidados a ter num laboratório, exemplificando técnicas de correta utilização dos
materiais e dos equipamentos e esclarecendo sobre potenciais riscos associados a uma utilização indevida.
2.3. Providenciar os primeiros socorros e/ou o transporte acompanhado ao hospital, sempre que se verifique um
acidente que o justifique, e elaborar o respetivo relatório de ocorrências que deve ser entregue ao Diretor.
2.4. Garantir que as portas dos laboratórios são devidamente fechadas após o término das aulas.
2.5. Ser o primeiro a entrar e o último a sair dos laboratórios.
2.6. Certificar-se, antes de abandonar a sala, que:
a) Todo o material foi devolvido aos respetivos locais;
b) Todas as bancadas e mesas estão limpas e os bancos devidamente arrumados;
c) Todas as torneiras de entrada de água, interruptores de luz e equipamentos estão desligados;
2.7. Planear, atempadamente, as atividades laboratoriais de acordo com o material e equipamento existentes e
efetivamente disponíveis, realizando os ensaios prévios que certifiquem a segurança e o sucesso do trabalho
experimental.
2.8. Informar o diretor de instalações de todas as anomalias detetadas em materiais ou equipamento, num período
máximo de 24 horas, zelando, preventivamente, pela sua não utilização por outros utentes. 5.2.9. Colaborar com o
diretor de instalações na manutenção do laboratório, na elaboração dos inventários e no processo que vise a
aquisição de materiais.
3. O Assistente Operacional afeto ao laboratório e responsável pela limpeza das instalações deve auferir de
formação que permita o exercício das suas funções em segurança.
4. Direitos e deveres do diretor de instalações
4.1. Elaborar e manter atualizado o inventário do equipamento e do material existentes, planificar a sua
arrecadação organizada e zelar pela sua conservação.
4.2. Organizar e arquivar a documentação específica dos laboratórios.
4.3. Providenciar junto do Diretor a aquisição de material, assim como a reparação ou substituição do material
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danificado.
4.4. Providenciar para que o equipamento e o material didático dos laboratórios não sejam usados para fins
diferentes daqueles a que de destinam.
4.5. Submeter à apreciação do Departamento o regulamento dos laboratórios, e posterior aprovação pelo Diretor,
sempre que as circunstâncias determinem alterações ao regime vigente.
4.6. Solicitar o auxílio dos colegas do grupo de recrutamento na realização de tarefas de inventariação, aquisição
de novo material e reorganização dos laboratórios.
4.7. Ser prontamente informado de todas as situações anormais e/ou especiais que ocorram nos laboratoriais e
que envolvam materiais e equipamentos.

Artigo 6.º - Disposições Finais
1. O regulamento dos laboratórios do Departamento de Ciências Experimentais encontra-se arquivado no dossiê
digital do Departamento e está afixado nas instalações a que respeita.
2. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo diretor de instalações após auscultação, se possível, dos
restantes membros do grupo de recrutamento / departamento, e do diretor.
3. O presente regulamento entra em vigor após aprovação do Diretor, podendo ser objeto de revisão anual.
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ANEXO XI – REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA
O regulamento dos laboratórios do Grupo 520 cumpre as determinações constantes na legislação em vigor, no
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente e no Regimento do Departamento de
Ciências Experimentais. Este documento regulamenta a ocupação, o acesso e a utilização das instalações específicas
afetas à EB 2,3 Nery Capucho, nomeadamente, os laboratórios de Ciências Naturais salas 1 e 2 e a arrecadação que
comunica com as duas salas – no bloco E? , e o laboratório de Biologia/Geologia, a sala A13 e ainda as salas
contíguas aos referidos laboratórios, ou seja, os gabinetes de preparação e as arrecadações da Escola Secundária
Pinhal do Rei. É ainda âmbito deste regulamento a utilização do material e equipamento encontrado nas referidas
instalações específicas.

Artigo 1.º - Finalidade dos laboratórios
1. Os laboratórios de Ciências Naturais e de Biologia/Geologia assim como as salas contíguas, destinam-se
prioritariamente aos professores do grupo 520 e 230 (na Nery Capucho).
2. Os laboratórios destinam-se preferencialmente à lecionação de aulas práticas laboratoriais, sendo dada
prioridade de utilização, por esta ordem, a turmas do curso de Ciências e Tecnologias e a turmas de 3º ciclo.
3. A utilização dos laboratórios por outros elementos da comunidade educativa carece de autorização expressa do
Diretor/Coordenador de Estabelecimento, que dá conhecimento ao gestor de instalações.
4. As salas contíguas aos laboratórios referidas no nº 1.1. funcionam como salas de apoio às atividades letivas de
carater experimental, sendo espaços exclusivos de armazenamento de reagentes e outros materiais, de lavagem e
preparação de trabalhos práticos e de incubação de trabalhos em curso.

Artigo 2.º - Inventário de materiais e equipamentos dos laboratórios
1. O material e equipamento existente nos laboratórios encontra-se inventariado.
2. Os inventários são atualizados anualmente, pelo(s) diretor(es) de instalações nomeado(s) pelo Diretor do
Agrupamento.
3. O material afeto a cada laboratório apenas poderá ser deslocado para outros espaços mediante orientação
expressa do Diretor, caso implique abandono do edifício, ou com a anuência do diretor de instalações, caso se trate
de transferência para outro local da escola ou para outra escola do Agrupamento.
4. O deslocamento temporário de material dentro da escola, para lecionação de aulas noutro espaço ou para efeitos
de concretização de atividades do PAA, desde que levado a cabo pelos professores do grupo grupo 520 em relação
aos laboratórios de Ciências Naturais e Biologia/Geologia, não carece de autorização, desde que se verifique a
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reposição imediata do material uma vez concluída a atividade.
5. A requisição de material deve ser feita em documento próprio, por intermédio do diretor de instalações, que
comunica ao Diretor.
6. O material adquirido deve ser integrado no inventário, num prazo máximo de 15 dias após a aquisição.

Artigo 3.º - Acesso aos laboratórios
1. A permanência dos alunos num laboratório só se pode verificar na presença de um professor ou assistente
operacional responsável.
2. O acesso aos laboratórios, durante o período de aulas, inicia-se com a entrada do professor e termina com a sua
saída.
3. O acesso às salas contíguas aos laboratórios só pode verificar-se sob a supervisão do professor ou assistente
operacional responsáveis.
4. Os utentes dos laboratórios, a partir do momento da entrada até ao momento de saída, são responsáveis pelas
instalações, materiais e equipamentos aí presentes.

Artigo 4.º - Normas gerais de utilização dos laboratórios
1. Os materiais, equipamentos e reagentes encontram-se arrumados nos armários, expositores, caixas próprias e
frigorífico, isto é, locais e condições de segurança e preservação definidos para o efeito. Após a utilização pelos
utentes, estes têm o dever de assegurar, com brevidade, a sua reposição nos locais e nas condições definidas para
o efeito.
2. A verificação de qualquer anomalia ou dano no material obriga à comunicação ao gestor de instalações, num
prazo máximo de 48 horas.
3. Os utentes autorizados dos laboratórios têm o dever de zelar pela conservação e preservação das instalações,
materiais e equipamentos.
4. A utilização danosa das instalações, materiais e equipamentos, causados por utilização indevida ou não
autorizada, será custeada por quem os provocar. Nesta situação é obrigatória a comunicação dos danos ao Diretor
e ao diretor de instalações.
5. Os professores do grupo 520, ou outros com autorização expressa do Diretor, são obrigados a exigir o
cumprimento escrupuloso das normas de segurança dos laboratórios, por todos os utentes, devendo providenciar
a prestação de informação necessária aos mesmos.
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6. Os alunos ou outros utentes de laboratório têm o dever de cumprir, meticulosamente e sem exceção, com as
normas de segurança definidas para o espaço.
7. Os acidentes são de comunicação obrigatória ao Diretor do Agrupamento que atua em conformidade e, se
necessário, aciona o plano de emergência integrado no plano de evacuação e intervenção.
8. Todos os utilizadores dos laboratórios estão obrigados a uma gestão racional de recursos, optando por práticas
amigas do ambiente, em termos de minimização de consumos energéticos, de redução do consumo de água, de
desgaste de materiais e equipamentos, e de minimização da produção de resíduos com impacto ambiental.
9. Os utentes dos laboratórios são responsáveis pelo espaço, mantendo uma atitude preventiva face a acidentes e
de zelo pela manutenção da ordem e limpeza do espaço.
10. A permanência nas bancadas das salas de apoio, ou dos laboratórios, de quaisquer materiais laboratoriais, ainda
que em tabuleiros, não é permitida por um período superior a 24 horas, caso não estejam devidamente
identificados/reservados. O mesmo se aplica em relação a dispositivos experimentais referentes a experiências em
curso. Findas as atividades os responsáveis estão obrigados à adequada arrumação do material.
11. Ninguém deve interferir nos trabalhos em curso de outros utentes assim como retirar materiais de tabuleiros
reservados que cumpram os requisitos definidos em 10.
12. Os pertences individuais, como mochilas, pastas e peças de vestuário devem ser guardados nas áreas definidas
para o efeito, e jamais, em caso algum, deverão estar sobre as bancadas de trabalho durante a realização de
atividades experimentais.
13. Durante a atividade laboratorial, recomenda-se o uso de bata, o uso de calçado fechado e antiderrapante e a
manutenção de cabelos compridos presos. Caso não se verifiquem estas condições, a responsabilidade de danos
no vestuário e outros são apenas imputáveis ao utente.
14. É expressamente proibido comer ou beber dentro dos laboratórios.
15. É expressamente proibido cheirar ou provar substâncias que se utilizem na prática laboratorial.
16. Durante as atividades laboratoriais não é autorizado o uso de anéis, pulseiras, colares, cachecóis ou outras peças
de roupa com pontas suspensas.
17. É obrigatório lavar bem as mãos no final da aula experimental.
18. Durante a permanência num laboratório, é obrigatório manter-se uma atitude ordeira, sendo expressamente
proibido correr, brincar ou realizar experiências não autorizadas pelo professor.
19. É obrigatório manter a bancada ou a mesa de trabalho limpa, arrumada e livre de material desnecessário ao
trabalho em execução.
20. É obrigatório etiquetar, de acordo com as regras de rotulagem, frascos de reagentes ou soluções elaboradas e
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em situação de ausência de rótulo ou ilegibilidade do mesmo deve proceder-se à sua eliminação.
21. Só é permitido manusear reagentes apenas após leitura das normas de segurança dos rótulos, cumprindo-se as
normas de segurança neles expressas, como uso de luvas, óculos ou máscara de proteção.
22. O professor responsável tem a obrigatoriedade de informar os alunos sobre normas de segurança exigidas na
manipulação de reagentes, bem como de se certificar do seu cumprimento.
23. É obrigatório o conhecimento dos símbolos de perigo e de prevenção aceites internacionalmente, por todo o
utente do laboratório.
24. É obrigatório proceder-se à limpeza imediata de salpicos ou derrames de reagentes, com papel.
25. A abertura dos reagentes, a elaboração de soluções e ensaios de reações, a manipulação dos materiais, o uso
de lamparinas e a utilização de equipamentos elétricos obriga ao cumprimento das normas de segurança.
26. Não é permitida a arrecadação de material sujo.
27. O manuseamento de substâncias que libertem fortes vapores apenas deve fazer-se na hotte.
28. A eliminação de resíduos experimentais deve ser feita sob orientação do professor.
29. Antes do final da aula experimental, deve ser acautelada a correta arrecadação de equipamentos e outros
materiais, lavagem adequada e em segurança de materiais e limpeza da bancada de trabalho, de forma a
providenciar um espaço seguro e higienizado aos próximos utentes.
30. Nunca abandonar o laboratório com experiências em curso.

Artigo 5.º - Direitos e deveres dos utentes do laboratório
1. Alunos
1.1. Os alunos têm direito de:
a) Conhecer o regulamento das instalações laboratoriais;
b) Utilizar as salas de preparações sempre que um professor assim o entenda;
c) Beneficiar de um espaço seguro à realização de aulas experimentais;
1.2. Os alunos têm o dever de:
a) Utilizar uma bata.
b) Conhecer e cumprir todas as normas de funcionamento das instalações e dos equipamentos bem como as suas
regras de segurança;
c) Seguir todas as indicações fornecidas pelos professores e/ou assistente operacional;
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d) Zelar pela conservação do material e dos equipamentos utilizados;
e) Deixar todo o material/equipamento devidamente arrumado no final do trabalho;
f) Realizar a atividade experimental, seguindo o protocolo com toda a atenção e rigor;
g) Comunicar ao professor eventuais avarias ou danos verificados nos equipamentos ou no material;
h) Abandonar a bancada no final de um trabalho só após ter garantido que esta fica limpa e arrumar o respetivo
banco debaixo da bancada.
2. Direitos e deveres dos Professores
2.1. Aplicar e fazer aplicar todas as regras de segurança de um laboratório.
2.2. Divulgar, junto dos alunos, os cuidados a ter num laboratório, exemplificando técnicas de correta utilização dos
materiais e dos equipamentos e esclarecendo sobre potenciais riscos associados a uma utilização indevida.
2.3. Providenciar os primeiros socorros e/ou o transporte acompanhado ao hospital, sempre que se verifique um
acidente que o justifique, e elaborar o respetivo relatório de ocorrências que deve ser entregue ao Diretor.
2.4. Garantir que as portas dos laboratórios são devidamente fechadas após o término das aulas.
2.5. Ser o primeiro a entrar e o último a sair dos laboratórios.
2.6. Certificar-se, antes de abandonar a sala, que:
a) Todo o material foi devolvido aos respetivos locais;
b) Todas as bancadas e mesas estão limpas e os bancos devidamente arrumados;
c) Todas as torneiras de entrada de água, interruptores de luz e equipamentos estão desligados;
2.7. Planear, atempadamente, as atividades laboratoriais de acordo com o material e equipamento existentes e
efetivamente disponíveis, realizando os ensaios prévios que certifiquem a segurança e o sucesso do trabalho
experimental.
2.8. Informar o gestor de instalações de todas as anomalias detetadas em materiais ou equipamento, num período
máximo de 24 horas, zelando, preventivamente, pela sua não utilização por outros utentes. 5.2.9. Colaborar com o
gestor de instalações na manutenção do laboratório, na elaboração dos inventários e no processo que vise a
aquisição de materiais.
3. O Assistente Operacional afeto ao laboratório e responsável pela limpeza das instalações deve auferir de
formação que permita o exercício das suas funções em segurança.
4. Direitos e deveres do diretor de instalações
4.1. Elaborar e manter atualizado o inventário do equipamento e do material existentes, planificar a sua
arrecadação organizada e zelar pela sua conservação.
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4.2. Organizar e arquivar a documentação específica dos laboratórios.
4.3. Providenciar junto do Diretor a aquisição de material, assim como a reparação ou substituição do material
danificado.
4.4. Providenciar para que o equipamento e o material didático dos laboratórios não sejam usados para fins
diferentes daqueles a que de destinam.
4.5. Submeter à apreciação do Departamento o regulamento dos laboratórios, e posterior aprovação pelo Diretor,
sempre que as circunstâncias determinem alterações ao regime vigente.
4.6. Solicitar o auxílio dos colegas do grupo de recrutamento na realização de tarefas de inventariação, aquisição
de novo material e reorganização dos laboratórios.
4.7. Ser prontamente informado de todas as situações anormais e/ou especiais que ocorram nos laboratoriais e
que envolvam materiais e equipamentos.

Artigo 6.º - Disposições Finais
1. O regulamento dos laboratórios do Departamento de Ciências Experimentais encontra-se arquivado no dossiê
digital do Departamento e está afixado nas instalações a que respeita.
2. Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo diretor de instalações após auscultação, se possível, dos
restantes membros do grupo de recrutamento / departamento, e do diretor.
3. O presente regulamento entra em vigor após aprovação do Diretor, podendo ser objeto de revisão anual.
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ANEXO XII – REGULAMENTO DE ACIDENTE ESCOLAR/SEGURO ESCOLAR

Artigo 1.º - Definição e Abrangência
1. Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as definições previstas No artigo 3.º e 21.º da Portaria n.º
413/99, de 8 de junho (https://dre.pt/application/file/a/311287).
2. A abrangência do seguro escolar encontra-se definida no artigo 2.º da referida portaria.

Artigo 2.º - Procedimentos a Adotar
Em caso de acidente:
a) o aluno ou quem presenciar o acidente deverá dar conhecimento do sucedido ao professor ou assistente
operacional mais próximo;
b) após a avaliação da situação, e sempre que necessário, a assistente operacional / educadora / professor titular
de turma /diretor de turma / coordenadora de estabelecimento / elemento da direção comunica ao Encarregado
de Educação a ocorrência;
c) caso seja necessário efetuar o encaminhamento do aluno para o Centro de Saúde ou Hospital, dependendo de
cada caso, um elemento referido no ponto anterior, contacta com o INEM. O encarregado de educação será
informado do procedimento relativo ao acompanhamento do aluno;
d) sempre que seja necessário encaminhar o aluno para o Centro de Saúde ou Hospital este será acompanhado por
uma assistente operacional com exceção quando o Encarregado de Educação se disponibilize para o fazer;
e) o aluno, o professor ou funcionário que tenha presenciado o acidente deverá preencher o anexo I (disponível no
PBX e/ou junto à funcionária de cada bloco), fazendo uma descrição do acontecido e entregá-lo nos serviços
administrativos, em mão ou via email, num prazo máximo de 24 horas;
f) no serviço de ASE, encontram-se as fichas do seguro escolar dos alunos; o assistente operacional que acompanha
o aluno ao hospital/centro saúde fica responsável por todos os documentos que dizem respeito ao Seguro Escolar,
bem como por acompanhar permanentemente o aluno até ao regresso à escola ou até o encarregado de educação
assumir essa responsabilidade;
g) o transporte do sinistrado no momento do acidente será o mais adequado à gravidade da lesão.
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h) de cada acontecimento que ocorra na escola ou noutra atividade escolar, que provoque no aluno lesão ou
doença, será instruído um inquérito conduzido pela técnica de ASE, no próprio dia ou nas 24 horas seguintes, para
se indagar dos acontecimentos e a Direção decidir sobre a sua classificação como acidente escolar ou não;
i) o encarregado de educação, após tomar conhecimento do sucedido, deverá diligenciar para se deslocar à escola
ou ao Centro de Saúde/Hospital, conforme o caso, e se responsabilizar pelo acompanhamento e tratamento do
aluno.

Artigo 3.º - Garantias

As garantias, prestações, assistência médica, transporte, indeminizações, direitos e deveres dos
sinistrados

encontram-se

plasmados

na

Portaria

n.º

413/99,

de

8

(https://dre.pt/application/file/a/311287).
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de

junho

NORMATIVOS LEGAIS
- Decreto-Lei n.º 137/2012 (https://dre.pt/application/conteudo/178527) – regime de autonomia, administração e
gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário.
- Decreto-Lei n.º 190/91 (https://dre.pt/application/conteudo/639489) – cria os serviços de psicologia e orientação.
- Decreto-Lei n.º 41/2012 (https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada//lc/117104379/201606170100/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontoffi
ceportlet_rp=indice) – altera o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário.
- Decreto-Lei n.º 55/2018 (https://dre.pt/application/conteudo/115652962) – estabelece o currículo dos ensinos
básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens.
- Decreto-Lei nº 241/2001, anexo n.º1 (https://dre.pt/application/conteudo/631843) - aprova os perfis específicos
de desempenho profissional do educador de infância e do professor do 1.o ciclo do ensino básico.
- Decreto-Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro (https://dre.pt/application/conteudo/561219) - consagra o ordenamento
jurídico da educação pré-escolar.
- Decreto-Lei n.º184/2004 de 29 de julho (https://dre.pt/application/conteudo/502396) – estabelece o regime
estatutário específico do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário.
- Despacho n.º 14758/2004 (2.ª série) (https://dre.pt/application/conteudo/1328253) – define as condições
essenciais para o funcionamento nas escolas ou agrupamentos de escolas integrados na rede pública de
estabelecimentos de educação e ensino dos cursos profissionais do nível secundário de educação.
- Despacho n.º 700/2009 (https://dre.pt/application/conteudo/2110288) - modelo orgânico e operacional do Plano
Tecnológico da Educação, dos projetos ao nível de escola.
- Despacho Normativo n.º 10-B/2018 (https://dre.pt/application/conteudo/115652972) - estabelece as regras a
que deve obedecer a organização do ano letivo nos estabelecimentos públicos de educação pré -escolar e dos
ensinos básico e secundário.
- Despacho Normativo n.º 5/2020 (https://dre.pt/application/conteudo/132136109) - altera o Despacho Normativo
n.º 6/2018, de 12 de abril, que estabelece os procedimentos de matrícula e respetiva renovação e as normas a
observar na distribuição de crianças e alunos.
- Lei n. º116/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/124680588) – altera o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva.
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- Lei n.º 51/2012 (https://dre.pt/application/conteudo/174840) - aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que
estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou
encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação.
- Lei n.º 60/2009 (https://dre.pt/application/conteudo/494016) - estabelece o regime de aplicação da educação
sexual em meio escolar.
- Lei n.º 23/2006, de 23 de junho (https://dre.pt/application/conteudo/359360) - estabelece o regime jurídico do
associativismo jovem.
- Lei n.º 31/2002 (https://dre.pt/application/conteudo/405486) – estabelece o sistema de avaliação da educação e
do ensino não superior.
- Portaria n.º 192-A/2015 (https://dre.pt/application/conteudo/67637938) – estabelece as regras de designação de
docentes para a função de professor bibliotecário nos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, o modo
de designação de docentes que constituem a equipa da biblioteca escolar, as regras concursais aplicáveis às
situações em que se verifique a inexistência, no agrupamento de escolas e escolas não agrupadas, de docentes a
serem designados para as funções de professor bibliotecário e as regras de designação de docentes para a função
de coordenador interconcelhio para as bibliotecas escolares.
- Portaria n.º 196-A/2010 (https://dre.pt/application/conteudo/388625) – regulamenta a Lei n.º 60/2009, de 6 de
Agosto, que estabelece a educação sexual nos estabelecimentos do ensino básico e do ensino secundário e define
as respetivas orientações curriculares adequadas para os diferentes níveis de ensino.
- Portaria n.º 223-A/2018 (https://dre.pt/application/conteudo/115886163) - regulamenta as ofertas educativas
do ensino básico.
- Portaria n.º 226-A/2018 (https://dre.pt/application/conteudo/115941646) – regulamenta os cursos científico humanísticos.
- Portaria n.º 235-A/2018 (https://dre.pt/application/conteudo/116154369) – regulamenta os cursos profissionais
de nível secundário de dupla certificação, escolar e profissional.
- Portaria n.º 298-A/2019 (https://dre.pt/application/conteudo/124573263) - altera o Regulamento do Seguro
Escolar aprovado pela Portaria n.º 413/99.
- Portaria n.º 413/99 (https://dre.pt/application/conteudo/311201) – aprova o Regulamento do Seguro Escolar.
- Portaria n.º 644-A/2015 (https://dre.pt/application/conteudo/70095687) - define as regras a observar no
funcionamento dos estabelecimentos públicos de educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, bem como
na oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), da componente de apoio à família (CAF) e das
atividades de enriquecimento curricular (AEC).
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