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I NTRODUÇÃO  

O presente documento, que atualiza o Regulamento Interno da Escola Secundária de 

Amarante (ESA), foi elaborado por uma equipa de docentes nomeada para o efeito, tendo em 

consideração os seguintes objetivos: 

- Adequar o regulamento às alterações legislativas, nomeadamente do regime de gestão 

e administração das escolas e estatuto do aluno; 

- Adequar o regulamento ao Projeto Educativo da escola e ao Plano de Inovação; 

- Implementar medidas de caráter organizativo, fundamentalmente ao nível das estruturas 

intermédias, que melhor se adequam ao cumprimento da missão da escola. 

Para a sua elaboração foram ouvidos os diversos atores da comunidade educativa, 

nomeadamente através da realização de reuniões para esclarecimento, debate e apresentação 

de propostas. 

O Regulamento Interno da Escola Secundária de Amarante aplica-se a toda a 

comunidade escolar: alunos, assistentes técnicos e operacionais, corpo docente e encarregados 

de educação. Aplica-se igualmente a todos os cidadãos e instituições que, de uma forma ou de 

outra, utilizem as instalações escolares, devidamente autorizados. Este documento regula o 

regime de funcionamento desta escola, dos seus órgãos de administração e gestão, das suas 

estruturas pedagógicas intermédias e dos seus serviços técnicos e de apoio. Define, também, os 

direitos e deveres da comunidade educativa, de modo a promover a responsabilidade coletiva e 

individual dos diferentes atores escolares, o respeito mútuo e o convívio saudável entre todos os 

intervenientes no processo educativo. 

Pretende contribuir para a concretização dos objetivos e metas do Projeto Educativo, do 

Plano de Inovação, bem como o cumprimento dos Planos Anuais de Atividades, garantindo 

condições para a participação responsável de toda a comunidade educativa na vida da escola, 

tendo como propósito comum o sucesso escolar dos alunos, de acordo com o perfil destes, à 

saída da escolaridade obrigatória. 

Este regulamento tem como referência todo o quadro legal atualmente em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

137/2012, de 2 de julho, o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei 51/2012, de 5 de 

setembro, os Decretos-Lei 54/2018 e 55/ 2018, de 06 de julho, a Portaria n.º 181/2019, de 11 de 

junho e será revisto, nos termos legais, sempre que as alterações legislativas, ou o interesse da 

comunidade, tendo em vista o melhor funcionamento da escola, o justifique. 
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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente regulamento interno estabelece o regime de funcionamento da Escola 

Secundária de Amarante, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnico e técnico-pedagógicos bem 

como os direitos e deveres dos membros da comunidade escolar. 

Artigo 2º 

Objetivos 

O regulamento interno prossegue os princípios gerais e organizativos estabelecidos na Lei 

de Bases do Sistema Educativo e legislação complementar. 

Artigo 3º 

Âmbito 

O presente regulamento interno aplica-se aos alunos, pessoal docente e pessoal não 

docente no exercício de funções na ESA, assim como regulamenta a participação dos 

encarregados de educação/pais, no processo educativo dos seus educandos. 
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CAPÍTULO II 

Órgãos 

Secção I 

Órgão de Direção, Administração e Gestão 

Artigo 4º 

Órgão de Direção, Administração e Gestão 

São órgãos de direção, administração e gestão da Escola Secundária de Amarante os 

seguintes: 

a) O Conselho Geral; 

b) O Diretor; 

c) O Conselho Pedagógico; 

d) O Conselho Administrativo. 

Subsecção I 

Conselho Geral 

Artigo 5º 

Conselho Geral 

1. O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da 

comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do Artigo 48.º da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. 

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

através das câmaras municipais no respeito pelas competências dos conselhos municipais 

de educação, estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro. 

Artigo 6º 

Composição 

1. A composição do conselho geral rege-se pelo disposto no Artigo 12º, do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 

de julho, nos termos seguintes: 

a) 7 Representantes do pessoal docente; 

b) 2 Representantes do pessoal não docente; 
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c) 4 Representantes dos pais/encarregados de educação; 

d) 2 Representantes dos alunos maiores de 16 anos; 

e) 3 Representantes do município; 

f) 3 Representantes da comunidade local, designadamente de instituições, organizações e 

atividades de caráter económico, social, cultural e científico. 

2. O Diretor participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto. 

Artigo 7º 

Competências 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, ao conselho geral 

compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes 

dos alunos; 

b) Eleger o Diretor, nos termos dos Artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho; 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno da escola; 

e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual 

de atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades 

no domínio da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; 

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do 

projeto educativo e o cumprimento do plano anual de atividades; 

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do 
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desempenho do Diretor; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

s) Aprovar o mapa de férias do Diretor; 

t) Aprovar o seu regimento interno;  

u)  Aprovar as propostas do Plano de Inovação conforme estabelece o Artigo 9º da Portaria 

nº 181/2019 de 11 de junho; 

v) Pronunciar-se/emitir parecer sobre todas as matérias que lhe sejam submetidas por 

iniciativa do Diretor. 

2. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho geral em 

efetividade de funções. 

3. No desempenho das suas competências, o conselho geral tem a faculdade de solicitar aos 

restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento 

e a avaliação do funcionamento da escola. 

Artigo 8º 

Designação dos Representantes 

1. Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os docentes e formadores em 

exercício de funções na escola. 

2. Os representantes dos alunos e do pessoal não docente são eleitos separadamente pelos 

respetivos corpos, nos termos definidos no presente regulamento interno. 

3. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia geral 

de pais e encarregados de educação da escola, sob proposta da respetiva organização 

representativa, e, na falta da mesma, os representantes serão eleitos de entre os 

representantes dos pais e encarregados de educação das turmas, em reunião convocada 

para o efeito, pelo Diretor, que funcionará com qualquer número de presenças. 

4. Os representantes do município são designados pela câmara municipal, podendo esta 

delegar tal competência nas juntas de freguesia. 

5. Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou 

representantes de atividades de caráter económico, social, cultural e científico, são 

cooptados pelos demais membros, sob proposta apresentada pelo presidente do conselho 

geral. 

6. Os representantes da comunidade local, quando se trate de representantes de instituições 

ou organizações são indicados pelas mesmas. 
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Artigo 9º 

Eleições 

1. Os representantes referidos nos números 1 e 2 do Artigo anterior candidatam-se à eleição, 

apresentando-se em listas separadas. 

2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao 

dos respetivos representantes no conselho geral, bem como dos candidatos a membros 

suplentes, que devem ser no mínimo de 50% dos efetivos. 

3. As listas de alunos devem salvaguardar a sua representação, durante todo o período do 

mandato. 

4. As listas do pessoal docente devem assegurar, sempre que possível, a representação dos 

diferentes níveis e ciclos de ensino. 

5. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação 

proporcional da média mais alta de Hondt. 

6. Os processos eleitorais funcionarão em conformidade com regulamento próprio aprovado 

em conselho geral. 

Artigo 10º 

Mandato 

1. O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos tem a 

duração de dois anos escolares. 

3. Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, 

perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo 

primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que 

pertencia o titular do mandato, com respeito pelo disposto no n.º 4 do Artigo anterior. 

5. O mandato dos membros do conselho geral cessa quando são dadas duas faltas 

injustificadas consecutivas, ou três interpoladas, sendo substituído nos termos do disposto 

no número anterior. 
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Artigo 11º 

Reunião do Conselho Geral 

1. O conselho geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre 

que convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos 

seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

2. As reuniões do conselho geral devem ser marcadas em horário que permita a participação 

de todos os seus membros. 

3. Sem prejuízo do definido no regimento do conselho geral, as faltas às reuniões deverão ser 

justificadas, por escrito, ou via email, ao presidente, se possível até à data da reunião, ou 

nos três dias úteis subsequentes à sua realização. 

Subsecção II 

Direção 

Artigo 12º 

Diretor, Subdiretor e Assessores da Direção 

1. O Diretor é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. 

2. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções, por um subdiretor e por um a três 

adjuntos, nos termos legais. 

3. O número de adjuntos do Diretor é fixado em função da dimensão da escola e da 

complexidade e diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente dos níveis e ciclos de 

ensino e das tipologias de cursos que leciona. 

4. Os critérios de fixação do número de adjuntos do Diretor são estabelecidos por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da educação. 

Artigo 13º 

Competências 

1. Compete ao Diretor submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo elaborado 

pelo conselho pedagógico. 

2. Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao Diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral: 

i) As alterações ao regulamento interno; 
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ii) O plano anual e plurianual de atividades; 

iii) O relatório anual de atividades; 

iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia; 

v) Aprovar as propostas do Plano de Inovação. 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido 

também, no último caso, o município. 

3. No ato de apresentação ao conselho geral, o Diretor faz acompanhar os documentos 

referidos na alínea a) do número anterior dos pareceres do conselho pedagógico. 

4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento interno, no 

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

Diretor, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento da escola; 

b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas 

pelo conselho geral; 

c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular nos termos 

definidos no n.º 5 do Artigo 43, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho; 

f) Designar os coordenadores das restantes estruturas de coordenação, supervisão 

pedagógica e orientação educativa e os diretores de turma; 

g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em 

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral; 

h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 

i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras 

escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os 

critérios definidos pelo conselho geral nos termos do iv, da alínea a), do ponto dois, do 

Artigo 13.º; 

j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais 

aplicáveis; 

k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do 

pessoal docente e não docente, nos termos da legislação aplicável; 

l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos.  

5. Compete ainda ao Diretor: 
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a) Representar a escola; 

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente; 

c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, nos termos da legislação aplicável; 

d) Intervir nos termos da lei, no processo de avaliação de desempenho do pessoal 

docente; 

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente. 

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

educativa e pela câmara municipal. 

7. O Diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor ou nos adjuntos, as competências 

referidas nos números anteriores, com exceção da prevista da alínea d) do n.º 5. 

8. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo subdiretor. 

Artigo 14º 

Recrutamento 

1. O Diretor é eleito pelo conselho geral. 

2. O recrutamento do Diretor, o procedimento concursal, a eleição, a tomada de posse, o 

mandato, o regime de exercício de funções, os direitos e deveres do Diretor, efetua-se nos 

termos definidos nos Artigos 21.º a 29.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

Artigo 15º 

Assessorias da Direção 

1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o conselho geral pode 

autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados 

docentes em exercício de funções na escola. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no número anterior são 

definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação, em 

função da população escolar e do tipo de regime de funcionamento da escola. 
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Subsecção III 

Conselho Administrativo 

Artigo 16º 

Conselho Administrativo 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da 

escola não agrupada, nos termos da legislação em vigor. 

Artigo 17º 

Composição 

1. O conselho administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

b) O subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito; 

c) O chefe dos serviços administrativos/coordenador técnico, ou quem o substitua. 

Artigo 18º 

Competências 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, compete ao conselho 

administrativo: 

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo conselho geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de 

receitas e verificar a legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial; 

e) Aprovar o seu regimento interno. 

Artigo 19º 

Funcionamento 

O conselho administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos 

restantes membros. 
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CAPÍTULO III 

Coordenação, Supervisão Pedagógica e Orientação Educativa 

Secção I 

Conselho Pedagógico 

Artigo 20º 

Conselho Pedagógico 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa da escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente, nos termos 

estabelecidos no Artigo 31º do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho. 

Artigo 21º 

Composição 

1.  A composição do conselho pedagógico, nos termos do Artigo 32.º do Decreto-Lei 137/2012, 

de 2 de julho, é a seguinte: 

a) Diretor; 

b) Coordenadores dos Departamentos Curriculares; 

c) Coordenadores Pedagógicos dos Ensinos Básico, Secundário e Profissional; 

d) Coordenador do Departamento de Apoio e Orientação Educativa; 

e) Coordenador do Departamento de Desenvolvimento Educativo; 

f) Coordenador do Centro Qualifica; 

g) Coordenador do Departamento da Qualidade; 

h) Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento; 

i) Coordenador do Plano de Inovação; 

j) Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

k) Professor Bibliotecário. 

2. O Diretor é, por inerência, presidente do conselho pedagógico. 

3. Os representantes do pessoal docente, no conselho geral, não podem ser membros do 

conselho pedagógico. 
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Artigo 22º 

Competências 

1. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento 

interno, ao conselho pedagógico compete, de acordo com o Artigo 33º, do Decreto-Lei 

137/2012, de 2 de julho: 

a) Elaborar a proposta do projeto educativo a submeter pelo Diretor ao conselho geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e 

plurianual de atividades e emitir parecer sobre os mesmos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, 

do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 

conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos 

apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no 

âmbito da escola e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino 

superior, vocacionados para a formação e a investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto 

na legislação aplicável; 

m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, 

bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da 

qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens; 

n) Participar, de acordo com o Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, no 

processo de avaliação do desempenho do pessoal docente, através da secção de 

avaliação (SADD); 

o) Eleger os elementos da secção de avaliação de desempenho docente, nos termos da 

alínea a), Artigo 11º, do Dec. Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro; 

p) Proceder à substituição dos elementos da SADD que, por incompatibilidade, se 
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encontrem impedidos de participar na avaliação; 

q) Executar e acompanhar o desenvolvimento do Plano de Inovação, aprovado nos termos 

da Portaria 181/2019, de 11 de junho, e propor medidas que contribuam para o seu 

funcionamento;  

r) Aprovar o seu regimento interno; 

s) Criar comissões especializadas nos termos do seu regimento; 

t) Homologar os documentos relativos à educação inclusiva. 

Artigo 23º 

Funcionamento 

1. O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de 

um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou sempre que um pedido de 

parecer do conselho geral ou do Diretor o justifique. 

2. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a ordem 

de trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j), k) e q) do Artigo 

anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do conselho 

pedagógico, representantes do pessoal não docente, dos pais e encarregados de educação 

e dos alunos.  

Secção II 

Estruturas de Coordenação, Supervisão Pedagógica e Orientação Educativa 

Artigo 24º 

Estruturas de Coordenação, Supervisão Pedagógica e Orientação Educativa 

1. Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, as estruturas de coordenação, 

supervisão pedagógica e orientação educativa colaboram com o conselho pedagógico e 

com o Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das 

atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de 

desempenho do pessoal docente. 

2.  São constituídas as seguintes estruturas: 

a) Departamento curricular de Matemática e Ciências Experimentais; 

b) Departamento curricular de Línguas; 

c) Departamento curricular de Ciências Sociais e Humanas; 
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d) Departamento curricular das Artes e Tecnologias; 

e) Departamento curricular de Educação Física; 

f) Departamento de Desenvolvimento Educativo; 

g) Centro Qualifica; 

h) Departamento de Apoio e Orientação Educativa; 

i) Departamento da Qualidade; 

j) Coordenação Pedagógica do Ensino Básico; 

k) Coordenação Pedagógica do Ensino Secundário; 

l) Coordenação Pedagógica do Ensino Profissional; 

m) Coordenação Pedagógica de Cidadania e Desenvolvimento; 

n) Coordenação Pedagógica do Plano de Inovação; 

o) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

Secção III 

Departamentos Curriculares 

Artigo 25º 

Departamentos Curriculares 

1. Os departamentos curriculares são estruturas de orientação educativa e supervisão 

pedagógica que asseguram a articulação e gestão curricular e promovem a cooperação 

entre os docentes da Escola, procurando adequar o currículo às necessidades específicas 

dos alunos, no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do seu percurso escolar, 

numa perspetiva da promoção da qualidade educativa. 

2. As áreas disciplinares/grupos de recrutamento que integram cada departamento curricular 

são as seguintes: 

a) Departamento curricular de Matemática e Ciências Experimentais: Matemática (grupo 

500), Física e Química (grupo 510), Biologia e Geologia (grupo 520); técnicos 

especializados da área de saúde; 

b) Departamento curricular de Línguas: Português (grupo 300), Latim e Grego (grupo 310), 

Francês (grupo 320), Inglês (grupo 330), Alemão (grupo 340), Espanhol (grupo 350); 

c) Departamento curricular de Ciências Sociais e Humanas: Educação Moral e Religiosa 

Católica (grupo 290), História (grupo 400), Filosofia (grupo 410), Geografia (grupo 420), 

Economia e Contabilidade (grupo 430); Educação Especial (grupo 910); técnicos 

especializados de Restaurante e Bar; 
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d) Departamento curricular das Artes e Tecnologias: Educação Tecnológica (grupo 530), 

Eletrotecnia (grupo 540), Informática (grupo 550), Artes Visuais (grupo 600); técnicos 

especializados de Mecânica e Eletrotecnia; 

e) Departamento de Educação Física e Desporto: Educação Física (grupo 620). 

Artigo 26º 

Competências 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, aos departamentos 

curriculares compete: 

a) Planificar e adequar à realidade da escola a aplicação das aprendizagens essenciais, 

em conformidade com as áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, estabelecidas ao nível nacional; 

b) Operacionalizar, de forma articulada, através de dinâmicas pedagógicas, as 

metodologias específicas destinadas à aplicação das aprendizagens essenciais; 

c) Promover, medidas de flexibilização curricular em 25% do currículo, em cada área 

disciplinar e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a favorecer a 

inclusão; 

d) Elaborar propostas curriculares que visem responder à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos; 

e) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da 

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

f) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

g) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

h) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do departamento, 

no domínio da implementação das aprendizagens essenciais, bem como de outras 

atividades educativas, em conformidade com as orientações superiormente 

determinadas; 

i) Analisar e propor a distribuição das cargas horárias semanais para as diferentes 

disciplinas; 

j) Desenvolver, juntamente com as demais estruturas de orientação e supervisão 

pedagógica, medidas de orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, visando 

contribuir para o seu sucesso educativo; 

k) Colaborar, com o conselho pedagógico e com o Diretor, na conceção de programas e na 

apreciação de projetos para a concretização das atividades curriculares; 
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l) Colaborar na definição de critérios para atribuição de serviço docente e gestão de 

espaços e equipamentos; 

m) Aprovar o plano anual das atividades do departamento, tendo em vista a concretização 

do projeto educativo da escola, e ainda aprovar o relatório final de avaliação das 

atividades desenvolvidas pelo departamento, apresentando sugestões/propostas para 

superar disfuncionalidades e melhorar a qualidade do processo educativo/formativo. 

n) Aprovar o seu regimento interno. 

Artigo 27º 

Funcionamento dos Departamentos Curriculares 

1. Os departamentos curriculares reúnem ordinariamente uma vez por mês com os 

coordenadores de área disciplinar e plenariamente uma vez por semestre. Reúnem 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua 

iniciativa, a requerimento de um terço dos respetivos docentes, ou sempre que um pedido 

de parecer do conselho pedagógico ou do Diretor o justifique. 

2. Os departamentos curriculares podem constituir equipas de trabalho, nas quais podem 

delegar a concretização das suas competências. 

Artigo 28º 

Coordenador do Departamento Curricular 

1. O coordenador de departamento curricular deve ser um docente de carreira, detentor de 

formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho 

docente ou administração educacional. 

2. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no número 

anterior, para dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei nº 137/2012, ponto 6 do 

Artigo 43º, podem ser designados docentes segundo a seguinte ordem de prioridade: 

a) Docentes com experiência profissional de, pelo menos, um ano de supervisão 

pedagógica na formação inicial, na profissionalização ou na formação em serviço de 

docentes; 

b) Docentes com experiência de, pelo menos, um mandato de coordenador de 

departamento curricular, ou de outras estruturas de coordenação educativa, previstas no 

regulamento interno; 

c) Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados competentes 
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para o exercício da função. 

1. O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de 

três docentes, propostos pelo Diretor para o exercício do cargo. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se eleito o docente que reúna o 

maior número de votos favoráveis dos membros do departamento curricular. 

3. O mandato dos coordenadores dos departamentos curriculares tem a duração de quatro 

anos e cessa com o mandato do Diretor. 

4. Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados, em qualquer 

momento, por despacho fundamentado do Diretor, após consulta ao respetivo 

departamento. 

Artigo 29º 

Competências do Coordenador de Departamento Curricular 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, ao coordenador do 

departamento curricular compete: 

a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram 

o departamento curricular; 

b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares, previstas nas aprendizagens 

essenciais e no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, promovendo a 

adequação dos programas à situação concreta da escola e do meio; 

c) Promover a articulação com outras estruturas de orientação e supervisão pedagógica ou 

serviços da escola, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação 

pedagógica; 

d) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia e 

gestão da escola; 

e) Fomentar a realização de atividades de investigação, reflexão e estudo, visando a 

construção de projetos, promovendo o trabalho cooperativo e colaborativo; 

f) Promover dinâmicas de trabalho pedagógico de natureza interdisciplinar 

operacionalizado por equipas educativas que acompanham turmas ou grupos de alunos; 

g) Proceder à avaliação do desempenho dos docentes do departamento nos termos legais; 

h) Convocar e presidir às reuniões do departamento; 

i) Assegurar o cumprimento das normas e orientações legais e das emanadas do conselho 

pedagógico e do Diretor, bem como a programação e participação em todas as 
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atividades escolares que respeitam ao departamento; 

j) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das necessidades de 

formação dos professores do departamento; 

k) Planificar, em coordenação com o respetivo departamento curricular, as atividades a 

incluir no plano anual de atividades da escola e proceder à sua avaliação; 

l) Apresentar ao conselho pedagógico as propostas do departamento para a elaboração do 

projeto educativo; 

m) Coordenar a planificação das atividades letivas e não letivas; 

n) Desenvolver mecanismos de articulação, procedimentos, técnicas e instrumentos 

diversificados e adequados às finalidades e ao objeto em avaliação, aos destinatários e 

ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade 

do trabalho curricular a desenvolver com os alunos; 

o) Organizar o “dossier digital” do departamento, com a colaboração dos coordenadores de 

área disciplinar e dos técnicos especializados, o qual deve conter, entre outros, os 

seguintes elementos: 

- Programas das disciplinas lecionadas no departamento; 

- Planificações; 

- Critérios de avaliação; 

- Legislação relevante; 

- Informações de interesse para o departamento. 

p) Coordenar a elaboração de matrizes e provas dos exames de equivalência à frequência 

ou outros a realizar durante o ano letivo; 

q)  Apresentar ao conselho pedagógico os critérios de avaliação das disciplinas que 

integram o respetivo departamento; 

r) Apresentar ao Diretor da escola uma proposta de distribuição do serviço docente, tendo 

em conta os critérios definidos pelo conselho pedagógico; 

s) Elaborar e apresentar ao departamento, para efeitos de aprovação, o plano anual de 

atividades do departamento e o relatório final de atividades, respetivamente no início e 

final do ano letivo. 
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Subsecção I 

Conselhos de Área Disciplinar 

Artigo 30º 

Conselhos de Área Disciplinar 

1. O conselho de área disciplinar visa o reforço da organização curricular das disciplinas que o 

constituem, assim como da supervisão pedagógica e promoção do trabalho cooperativo e 

colaborativo entre os docentes que o integram. 

2. No caso particular do conselho de área disciplinar de Educação Física e Desporto, única 

área que incorpora o departamento curricular de Educação Física, as competências da área 

integram-se nas competências do departamento. 

3. O coordenador de departamento assume também a coordenação da sua área disciplinar. 

Artigo 31º 

Composição 

1. O conselho de área disciplinar é constituído pelo conjunto dos docentes, qualquer que seja 

o seu regime de contratação, que lecionam a(s) disciplina(s) da área disciplinar; 

2. O grupo constitui-se desde que haja um mínimo de três elementos; 

3. O coordenador de departamento assume obrigatoriamente a função de coordenador da 

área disciplinar a que pertence. 

Artigo 32º 

Competências 

1. Sem prejuízo de outras competências que a lei estabeleça, as competências do conselho de 

área disciplinar são as seguintes: 

a) Coordenar a planificação e sua adequação aos contextos específicos e necessidades 

dos alunos, com vista ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

b) Promover e monitorizar a articulação disciplinar de cada ano e entre cada ano; 

c) Produzir e partilhar materiais didáticos elaborados e harmonizar metodologias e critérios 

de avaliação específicos; 

d) Analisar regularmente os resultados da avaliação interna e externa com vista à 

promoção e redefinição de estratégias de ensino; 

e) Propor medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, 
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visando contribuir para o sucesso educativo; 

f) Definir os critérios de avaliação; 

g) Diagnosticar dificuldades e propor estratégias de remediação; 

h) Apresentar propostas para a elaboração do plano anual de atividades do departamento 

ou da escola; 

i) Apresentar propostas de formação contínua para os docentes da área disciplinar; 

j) Aprovar os manuais escolares para as disciplinas; 

k) Aprovar a proposta de normas de funcionamento das instalações específicas adstritas à 

área disciplinar, apresentada pelo diretor de instalações, para ser submetida à 

aprovação final pelo Diretor da escola, nos termos da alínea h), do n.º 4, do Artigo 20.º 

do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 137/2012, de 2 de julho; 

l) Identificar necessidades das instalações e equipamentos específicos e colaborar com o 

diretor das instalações específicas adstritas à área disciplinar na sua manutenção; 

m) Aprovar, no final de cada ano letivo, a proposta de relatório de atividades da área 

disciplinar, elaborada e apresentada pelo coordenador, onde é feito um balanço auto 

avaliativo do trabalho desenvolvido, tendo em vista a sua integração no relatório de 

atividades do departamento curricular respetivo, contemplando, nomeadamente, os 

seguintes aspetos: cumprimento dos programas, reflexão sobre os resultados da 

avaliação dos alunos, identificação dos constrangimentos à ação educativa e propostas 

de superação e proposta de distribuição de serviço letivo para o ano seguinte. 

Artigo 33º 

Funcionamento 

1. O conselho de área disciplinar reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo coordenador, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros ou por solicitação do Diretor. 

2. Excetua-se, do número anterior, o conselho de área disciplinar de Educação Física (grupo 

620), havendo lugar apenas à respetiva reunião do departamento curricular. 

3. As equipas pedagógicas que lecionam a mesma disciplina num mesmo ano (reuniões de 

nível) realizam-se no âmbito da reunião do conselho de área, na mesma sessão ou em 

outras, devendo as deliberações e conclusões ser incorporadas em ata. 
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Artigo 34º 

Coordenador de Área Disciplinar 

1. O coordenador de área disciplinar é o responsável pela coordenação da respetiva área 

disciplinar, cabendo-lhe ainda apoiar o coordenador de departamento curricular em todas as 

questões específicas da respetiva área. 

2. O coordenador de área disciplinar deve ser um docente de carreira, de preferência detentor 

de formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação de desempenho 

ou administração educacional. 

3. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no número 

anterior, podem ser designados docentes segundo a ordem de prioridade definidas para a 

designação do coordenador de departamento curricular. 

4. O coordenador de departamento curricular é, por inerência, o coordenador da área 

disciplinar respetiva. 

5. Com exceção do número anterior, o coordenador de área disciplinar é nomeado pelo Diretor 

da escola sob proposta do coordenador de departamento curricular respetivo. 

6. O mandato do coordenador de área disciplinar tem a duração de quatro anos, podendo, 

todavia, cessar em qualquer momento, por decisão fundamentada do Diretor, ouvido o 

coordenador de departamento respetivo, ou a pedido do interessado. 

Artigo 35º 

Competências do Coordenador de Área Disciplinar 

1. Sem prejuízo de outras competências que a lei estabeleça, as competências do 

coordenador de área disciplinar são as seguintes: 

a) Convocar e presidir às reuniões da área disciplinar; 

b) Assegurar o cumprimento das normas e orientações legais e das emanadas pelas 

diversas estruturas pedagógicas, bem como a participação em todas as atividades 

escolares que respeitem à área; 

c) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os professores da área; 

d) Promover e acompanhar o desenvolvimento dos planos curriculares pelos docentes da 

área; 

e) Apresentar propostas para a formação contínua dos docentes da área, estimular a 
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criação de condições que favoreçam a autoformação e apoiar os docentes menos 

experientes; 

f)  Promover o trabalho de equipa de docentes que lecionam as mesmas disciplinas e 

anos, operacionalizado em respetivas reuniões de nível; 

g) Coordenar a elaboração de planos de ação/propostas de atividades a apresentar pela 

área disciplinar ao departamento curricular; 

h) Analisar as matrizes dos exames de equivalência à frequência ou outros a realizar 

durante o ano letivo; 

i) Coordenar a definição de critérios de avaliação na(s) disciplina(s) lecionada(s) pelos 

docentes da área disciplinar, tendo em conta a especificidade da mesma e o seu 

desenvolvimento modular, se for o caso; 

j) Coordenar o processo de adoção dos manuais escolares; 

k) Colaborar com o diretor de instalações na gestão e manutenção das instalações 

específicas da responsabilidade da área disciplinar; 

l)  Elaborar proposta de relatório final das atividades do conselho de área nos termos da 

alínea m) do Artigo 32.º do presente regulamento. 

Subsecção II 

Artigo 36º 

Diretor de Instalações 

1. A gestão das instalações é assegurada pelo coordenador de área disciplinar, podendo, em 

situações específicas, ser nomeado um diretor de instalações do mesmo grupo disciplinar, 

de preferência docente do quadro de nomeação definitiva, com atribuição de horas para 

exercício do cargo, designado pelo Diretor da escola. 

2. As instalações específicas que carecem de diretor de instalações são as seguintes: 

- Laboratórios de Físico-Química; 

- Laboratórios de Biologia-Geologia; 

- Laboratório/Oficina de Eletricidade/Eletrónica; 

- Laboratório de Energias Renováveis; 

- Laboratórios de Informática; 

- Oficina de Mecânica; 

- Oficinas de Artes; 

- Instalações desportivas. 
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3. No caso de não ser possível nomear um docente da área disciplinar à qual estão adstritas 

as instalações específicas, o coordenador de área disciplinar acumula as suas funções com 

a direção de instalações. 

4. Para efeitos de coordenação das instalações específicas do bloco oficinal (laboratório de 

Eletricidade/Eletrónica, oficina de Eletricidade, laboratório de Energias Renováveis, oficina 

de Mecânica), poderá ser nomeado um coordenador que será apoiado pelos diretores de 

instalações específicas. 

5. São atribuídos até dois tempos da componente não letiva para o exercício das funções de 

diretor de instalações em função da complexidade das respetivas instalações. 

Artigo 37º 

Competências 

1. Sem prejuízo de outras competências que a lei estabeleça, as competências do diretor de 

instalações são as seguintes: 

a) Zelar pela conservação do equipamento e material existente nas instalações que gere; 

b) Organizar o inventário do equipamento e materiais existentes nas instalações e mantê-lo 

atualizado; 

c) Elaborar propostas de aquisição, manutenção ou reparação de equipamentos e 

apresentá-las ao Diretor da escola, ouvido o coordenador de área disciplinar; 

d) Elaborar proposta de normas de funcionamento das instalações, ouvido o conselho de 

área/grupo, e submetê-lo à aprovação pelo Diretor da escola; 

e) Assegurar uma divulgação adequada das normas de funcionamento, junto dos utentes 

das instalações específicas; 

f) Fazer cumprir o regimento das instalações; 

g) Participar ao Diretor da escola e dar conhecimento ao coordenador da área disciplinar 

das utilizações indevidas, desaparecimento ou danos de equipamentos ou outro 

material; 

h) Apresentar anualmente relatório da atividade desenvolvida.  

Secção IV 

Coordenação Pedagógica das Ofertas Educativas e Formativas 
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Artigo 38º 

Coordenação das Ofertas Educativas e Formativas 

1. Para efeitos de harmonização de procedimentos e otimização de esforços, são criadas as 

seguintes estruturas de coordenação pedagógica: 

a) Coordenação pedagógica do ensino básico; 

b) Coordenação pedagógica do ensino secundário; 

c) Coordenação pedagógica dos cursos profissionais. 

2. Para cada uma das coordenações anteriores é nomeado um(a) coordenador(a) pelo Diretor 

da escola, tendo em conta a sua competência na dinamização e coordenação de projetos 

educativos. 

3. Os coordenadores são apoiados, no exercício das suas funções, pelos diretores de turma, 

no caso dos ensinos básico e secundário, e pelos diretores de turma e diretores de curso no 

caso da coordenação pedagógica dos cursos profissionais. 

Artigo 39º 

Competências dos Coordenadores Pedagógicos 

1. Sem prejuízo de outras competências que lhes sejam atribuídas por lei, as competências 

dos coordenadores pedagógicos são as seguintes: 

a) Coordenar a ação dos diretores de turma e diretores de curso, articulando estratégias e 

procedimentos; 

b) Convocar e presidir às reuniões gerais dos respetivos diretores de turma, no caso das 

coordenações dos ensinos básico e secundário, e às reuniões conjuntas dos diretores 

de turma e de curso no caso da coordenação pedagógica dos cursos profissionais; 

c) Colaborar com os diretores de turma e curso e com os serviços de apoio e orientação 

educativa, na elaboração de estratégias pedagógicas destinadas ao nível de ensino que 

coordena; 

d) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos diretores de turma e 

curso que coordenam e as realizadas pelas outras estruturas pedagógicas; 

e) Assegurar o cumprimento, pelos diretores de turma e curso, das normas e orientações 

legais e emanadas pelo conselho pedagógico e pelo Diretor da escola, bem como de 

todas as medidas legais, que interessem ao bom funcionamento da escola e à 

aprendizagem dos alunos; 

f) Apreciar e submeter ao conselho pedagógico as propostas dos conselhos de turma ou 
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dos diretores de curso do nível de ensino que coordenam; 

g) Elaborar e submeter à apreciação do conselho pedagógico a análise qualitativa do 

rendimento escolar dos respetivos alunos, em colaboração com o departamento de 

qualidade educativa; 

h) Planificar, em colaboração com os diretores de turma e de curso que coordenam, as 

atividades a incluir no plano anual de atividades da escola e proceder à sua avaliação; 

i) Monitorizar o sucesso/insucesso escolar final dos alunos e o seu percurso após a 

formação na escola, em colaboração com os diretores de turma e de curso e o 

departamento de qualidade educativa. 

j) Ao coordenador pedagógico dos cursos profissionais cabe ainda coordenar a 

organização da formação em contexto de trabalho, com a colaboração dos diretores de 

curso, assim como coordenar a realização das provas de aptidão profissional. 

k) Apresentar ao conselho pedagógico um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

Subsecção I 

Artigo 40º 

Conselhos de Turma 

1. O âmbito da organização, acompanhamento e avaliação das atividades de turma e a 

articulação entre a escola e as famílias, assim, como a coordenação de turma está expresso 

no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho. 

2. Os conselhos de turma são estruturas de orientação educativa responsáveis pela 

organização, acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver em contexto de 

sala de aula, mediante a elaboração e execução de um plano de trabalho/plano curricular da 

turma, o qual deve integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação 

curricular para a turma, destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem 

e a articulação escola/família. 

Artigo 41º 

Constituição do Conselho de turma 

1. O conselho de turma é constituído por todos os professores da turma, pelo delegado de 

turma e por um representante dos pais/encarregados de educação, pelo professor de 

Educação Especial e pelo psicólogo escolar, sempre que necessário, sendo presidido pelo 

diretor de turma.  
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2. Nas reuniões de conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos, 

apenas participam os membros docentes, o professor de Educação Especial e/ou o 

psicólogo escolar. 

Artigo 42º 

Competências do Conselho de Turma 

1. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas por lei, as competências do 

conselho de turma são as seguintes: 

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em 

conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de 

sala de aula; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, promovendo a articulação com 

o respetivo departamento de apoio e orientação educativa; 

d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos 

alunos; 

f) Colaborar com o diretor de turma na elaboração dos Relatórios Técnico-Pedagógicos 

(RTP) e dos Planos Educativos Individuais (PEI) dos alunos, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº54/2018, de 6 de julho; 

g) Disponibilizar aos pais/encarregados de educação informação relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação dos alunos; 

h) Conceber, aprovar e avaliar o plano de atividades de turma, adequando-o ao projeto 

educativo; 

i) Avaliar os alunos de acordo com as aprendizagens essenciais e as áreas de 

competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, tendo em conta a 

visão holística do processo de ensino e aprendizagem; 

j) Promover o trabalho colaborativo/cooperativo favorecendo a interdisciplinaridade; 

k) Pronunciar-se, quando solicitado pelo Diretor da escola, sobre a aplicação de medida 

disciplinar sancionatória; 

l) Decidir sobre a exclusão do aluno em consequência da falta de assiduidade, de acordo 

com os Artigos 19º e 21º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro; 

m) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no presente 
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regulamento interno. 

Artigo 43º 

Funcionamento do Conselho de Turma 

1. O conselho de turma reúne ordinariamente, no início do ano letivo, para elaborar o plano da 

turma. Reúne, ainda, para proceder à avaliação quantitativa, no final de cada 

período/semestre, e, intercalarmente, para proceder a uma avaliação descritiva. Estas 

reuniões são convocadas pela Direção da Escola, sempre que possível, com 48 horas de 

antecedência, sem prejuízo das atividades letivas. 

2. O conselho de turma reúne extraordinariamente, por razões de natureza pedagógica ou 

disciplinar ou sempre que o Diretor da escola o determine, por proposta, ou não, do diretor 

de turma, com uma antecedência mínima de 48 horas. 

3. O funcionamento dos conselhos de turma obedece ao previsto no Código do Procedimento 

Administrativo. 

4. Quando a reunião de conselho de turma de avaliação não se puder realizar, por falta de 

quorum, ou por indisponibilidade de elementos de avaliação, deve ser convocada nova 

reunião, com um intervalo mínimo de 24 horas, e no prazo máximo de 48 horas, para a qual 

cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao Diretor da escola, os elementos 

de avaliação de cada aluno. 

5. O parecer e as deliberações das reuniões dos conselhos de avaliação devem resultar do 

consenso dos professores que as integram. Quando se verificar a impossibilidade de 

obtenção de consenso, os membros presentes do conselho de turma votam, não havendo 

lugar a abstenção e sendo registado em ata o resultado dessa votação. A deliberação é 

tomada por maioria absoluta, tendo o diretor de turma voto de qualidade, em caso de 

empate.  

6. Todos os presentes nos conselhos de turma são obrigados ao sigilo. 

Subsecção II 

Artigo 44º 

Diretor de Turma 

1. O diretor de turma é designado pelo Diretor da escola, de entre os professores da turma, 

preferencialmente do quadro de escola, tendo em conta a sua competência pedagógica e 

capacidade de relacionamento. 
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Artigo 45º 

Competências do Diretor de Turma 

1. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas por lei, as competências do 

diretor de turma são as seguintes: 

a) Presidir aos conselhos de turma; 

b) Colaborar com o respetivo coordenador pedagógico, nomeadamente no que se refere à 

coordenação curricular e pedagógica; 

c) Promover a comunicação e formas de trabalho colaborativo e cooperativo entre 

professores e alunos; 

d) 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; 

e) Criar condições para a existência de um diálogo frequente com os alunos, professores e 

pais/encarregados de educação; 

f) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador; 

g) Organizar e manter atualizado o “dossier” de turma/plano da turma, com os documentos 

que poderão ser consultados pelos professores da turma; 

h) Colaborar com o departamento de apoio e orientação educativa, no sentido de se 

aferirem decisões para situações disciplinares ou outras de relevância para o sucesso 

escolar do aluno; 

i) Propor ao órgão de gestão e administração a mobilização de recursos existentes na 

escola, com vista a desencadear a articulação curricular, baseada na autonomia e 

flexibilidade curricular; 

j) Desenvolver ações que promovam a inclusão e o sucesso de todos os alunos; 

k) Monitorizar o sucesso/insucesso e abandono escolar dos alunos; 

l) Desencadear, sempre que necessário, processos de tutoria; 

m) Promover a eleição do delegado e subdelegado de turma; 

n) Verificar a assiduidade dos alunos; 

o) Informar os pais/encarregados de educação sobre a situação escolar dos seus 

educandos, nomeadamente a assiduidade e/ou o aproveitamento; 

p) Participar nas reuniões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), como elemento variável, sempre que para tal for convocado; 
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q) Receber os pais/encarregados de educação, no dia e hora inicialmente acordados para 

o efeito; 

r) Convocar os pais/encarregados de educação, quando qualquer ocorrência escolar o 

justifique; 

s) Proceder à realização e renovação de matrículas. 

Subsecção III 

Artigo 46º 

Professor Tutor 

1. O professor tutor é nomeado pelo Diretor da escola, preferencialmente de entre os do 

quadro de escola, com experiência pedagógica relevante, dotado de competências 

transversais, designadamente boa capacidade de comunicação e relacionamento com os 

alunos/professores, bom conhecimento e compreensão do meio em que a escola está 

inserida. 

2. Deve ter capacidade de negociar e mediar em diferentes situações e conflitos, bem como de 

trabalho em equipa. 

Artigo 47º 

Competências do Professor Tutor 

1. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas por lei, as competências do 

professor tutor são as seguintes: 

a) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na turma e na 

escola e de aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas escolares; 

b) Proceder ao acompanhamento regular e sistemático de alunos com problemas de 

aprendizagem e outros, nomeadamente os disciplinares; 

c) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades 

formativas; 

d) Desenvolver a sua atividade de forma articulada, quer com a família, quer com o 

departamento de apoio e orientação educativa, designadamente o gabinete de apoio ao 

aluno, os serviços de psicologia e orientação e outras estruturas de orientação 

educativa; 

e) Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do insucesso, indisciplina e 

abandono escolar, conforme previsto no projeto educativo da escola; 
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f) Esclarecer os alunos sobre o mundo laboral e os procedimentos de acesso ao mesmo, 

promovendo atitudes de empreendedorismo; 

g) Esclarecer os alunos sobre as suas possibilidades educativas e os percursos de 

educação e formação disponíveis; 

h) Ensinar os alunos a expressarem-se, a definirem objetivos pessoais, a autoavaliarem-se 

de forma realista e a serem capazes de valorizar e elogiar os outros; 

i) Utilizar metodologias de análise que propiciem um conhecimento aprofundado das 

características próprias dos alunos, nomeadamente sobre dados pessoais e familiares, 

dados relevantes sobre a sua história escolar e familiar, características pessoais 

(interesses, motivações, «estilo» de aprendizagem, adaptação familiar e social, 

integração no grupo-turma), problemas e inquietudes; 

j) Implicar os docentes das disciplinas em que os alunos revelam maiores dificuldades em 

atividades de apoio à recuperação; 

k) Implicar os pais/encarregados de educação em atividades de controlo do trabalho 

escolar e de integração e orientação dos seus educandos; 

l) Informar, sempre que solicitado, os pais/encarregados de educação, o conselho de 

turma e os alunos sobre as atividades desenvolvidas; 

m) Preparar um Plano de Ação Tutorial para todo o ano letivo, precisando o grau e o modo 

de implicação dos professores das áreas em que os alunos revelam mais dificuldades e 

os aspetos específicos e prioritários a que o tutor deverá atender; 

n) Cada professor tutor tem definido no seu horário tempos integrados na componente não 

letiva de estabelecimento atribuído à tutoria. Esses tempos poderão ser alterados, por 

autorização do Diretor, de forma a satisfazer as necessidades e o acompanhamento 

regular de alunos a cargo do professor tutor. 

Secção V 

Estruturas de Orientação Educativa 

Subsecção I 

Departamento de Apoio e Orientação Educativa 

Artigo 48º 

Departamento de Apoio e Orientação Educativa 

1. O departamento de apoio e orientação educativa (DAOE), que integra o gabinete de apoio 

ao aluno (GAA) e os serviços de psicologia e orientação (SPO), tem por objetivo promover a 
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plena integração escolar dos alunos e a sua orientação vocacional, conjugando a sua 

atividade com as demais estruturas de orientação educativa. 

2. O departamento de apoio e orientação educativa é coordenado por um professor nomeado 

pelo Diretor da escola, devendo ser um docente do quadro da escola, facilitador de relações 

humanas, conhecedor da realidade socioeconómica, dos seus problemas e potencialidades. 

3. O coordenador do DAOE é, normalmente, o coordenador do gabinete de apoio ao aluno e 

desempenhará a sua função preferencialmente na componente não letiva, podendo exercê-

la na componente letiva, por decisão do Diretor da escola. 

Artigo 49º 

Competências do DAOE 

1. Ao departamento de apoio e orientação educativa compete: 

a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua 

identidade pessoal, em colaboração com o diretor de turma/conselho de turma; 

b) Articular com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde, CPCJ 

e Segurança Social, de modo a contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio 

médico educativa dos alunos e planear as medidas de intervenção mais adequadas; 

c) Colaborar com o Diretor da escola, com as estruturas de coordenação educativa e com 

os professores, de modo a ir ao encontro do sucesso dos alunos, reduzindo as taxas de 

abstenção, insucesso, indisciplina e abandono escolar; 

d) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração na comunidade 

escolar com a colaboração dos pais/encarregados de educação e dos serviços 

competentes; 

e) Colaborar em experiências pedagógicas, implementadas pela escola. 

Artigo 50º 

Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

1. O gabinete de apoio ao aluno (GAA) é um serviço destinado a prevenir e dirimir conflitos e a 

apoiar os alunos na sua integração na comunidade escolar. 

2.  Competências do Coordenador: 

a) Promover e coordenar as atividades inerentes à atuação do gabinete; 

b) Colaborar diretamente com o Diretor da escola na resolução de problemas mediados no 

GAA. 
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c) Fazer, regularmente, o ponto de situação dos assuntos tratados pelo GAA. 

Artigo 51º 

Competências do Gabinete de Apoio ao Aluno 

1. São as seguintes as competências do gabinete de apoio ao aluno: 

a) Apoiar a integração dos alunos, tendo em vista a promoção do seu sucesso educativo, 

num quadro de pleno exercício dos seus direitos e cumprimento dos seus deveres; 

b) Desempenhar um papel eminentemente formativo na análise e na resolução dos 

problemas que lhe são apresentados; 

c) Colaborar com os órgãos e serviços competentes na procura de respostas adequadas 

aos interesses legítimos dos alunos; 

d) Apreciar reclamações e adotar os procedimentos adequados na procura de soluções, 

devendo para o efeito atuar em colaboração com os órgãos e serviços competentes; 

e) Convocar, pela forma mais expedita, sempre que se justifique, as partes envolvidas 

numa dada situação de litígio, para as audiências que, em cada caso, considere 

necessárias, e promover as diligências indispensáveis ao apuramento dos factos que 

originaram a situação. 

Artigo 52º 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

1. Os serviços de psicologia e orientação (SPO) são desempenhados por um psicólogo e 

constituem uma unidade especializada de apoio educativo que presta apoio 

psicopedagógico e de orientação escolar e profissional aos alunos, apoiando igualmente, na 

sua área específica de ação, os pais/encarregados de educação e os professores. 

Artigo 53º 

Competências dos Serviços de Psicologia e Orientação 

1. São as seguintes as competências dos serviços de psicologia e orientação: 

a) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, 

pais/encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o 

sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação das respostas 

educativas; 

b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração na comunidade 
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escolar; 

c) Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, suscetíveis de 

ajudar os alunos a situarem-se perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio 

dos estudos e formações, como no das atividades profissionais, favorecendo a 

indispensável articulação entre a escola e o mundo do trabalho; 

d) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando 

o processo de escolha e o planeamento de carreiras; 

e) Assegurar o acompanhamento dos alunos, individualmente ou em grupo, ao longo do 

processo educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações 

interpessoais no interior da escola e entre esta e a comunidade; 

f) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de professores, bem como realizar 

e promover a investigação nas áreas da sua especialidade; 

g) Colaborar com o Diretor e com os demais serviços do departamento de apoio e 

orientação educativa, prestando todo o apoio solicitado por estes; 

h) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de 

desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem; 

i) Planear e executar as atividades de orientação escolar e profissional; 

j) Desenvolver ações de informação e sensibilização para pais/encarregados de educação, 

professores e comunidade em geral, no âmbito do desenvolvimento dos jovens, da 

aprendizagem, das opções escolares e profissionais e da inserção no mundo do 

trabalho; 

k) Encaminhar os alunos em situações de risco para modalidades de formação 

socioprofissional alternativas; 

l) Prevenir comportamentos de risco e apoiar os jovens; 

m) Contribuir para a implementação das medidas a serem definidas pela Equipa 

Multidisciplinar e de Apoio à Educação Inclusiva. 

Subsecção II 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

Artigo 54º 

Composição 

A constituição da EMAEI foi definida de acordo com o Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho. 

Esta é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis, de acordo com o Artigo 

12º do mesmo Decreto. 



 
 

37 

1. Elementos permanentes: 

a) Um docente, que coadjuva e representa o Diretor, designado por este, que assume a 

função de coordenador da EMAEI; 

b) Um docente de Educação Especial; 

c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de 

diferentes níveis de educação e ensino; 

d) Um psicólogo. 

2. Elementos variáveis: 

a) O diretor de turma e outros docentes do aluno; 

b) Assistentes operacionais; 

c) Assistentes sociais; 

d) Técnicos que intervêm com o aluno; 

e) Pais ou encarregados de educação. 

Artigo 55º 

Competências  

1. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas por lei, as competências da 

EMAEI são as seguintes: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a Educação Inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

e) Elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico e, se aplicável, o Programa Educativo Individual 

e o Plano Individual de Transição, previstos, respetivamente nos Artigos 21º,  24º e 25º do 

Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho; 

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

Artigo 56º 

Centro de Apoio à Aprendizagem - CAA 

1. O Centro de Apoio à Aprendizagem, criado de acordo com o mesmo Decreto, em 

colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos gerais os 

seguintes:  
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a) Promover uma ação educativa subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno, 

convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente de 

educação especial; 

b) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da 

escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo e 

cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem previstas nas alíneas b), d) e e) do 

nº 4, do Artigo 10º do Decreto-Lei nº 54 de 6 de julho, seja uma resposta que 

complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos; 

c) Promover e apoiar o acesso à formação e à integração na vida pós-escolar; 

d) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma; 

e) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

f) Promover a autoestima e confiança dos alunos nas suas capacidades, alargando as suas 

perspetivas e expectativas; 

g) Possibilitar práticas de autorregulação e autoavaliação dos alunos. 

Subsecção III 

Coordenação do Plano de Inovação do Plano de Ação estratégica de Cidadania e 

Desenvolvimento 

Artigo 57º 

Coordenação do Plano de Inovação e Cidadania 

1. O coordenador é nomeado pelo Diretor da escola e é responsável pela coordenação dos 

Planos de Inovação e Ação Estratégica de Promoção do Sucesso Educativo, assim como 

da estratégia da Educação para a Cidadania. 

Artigo 58º 

Competências do Coordenador 

1. Ao Coordenador compete: 

a) Definir a Estratégia de Educação para a Cidadania de escola, identificando e priorizando 

os domínios desta área disciplinar a trabalhar para cada nível e ano de ensino; 

b) Constituir o elo de ligação com a Equipa Nacional da Educação para a Cidadania; 

c) Definir os conhecimentos, competências e atitudes a adquirir, convergindo para o perfil do 

aluno à saída da escolaridade obrigatória; 
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d) Definir os critérios de avaliação tendo em conta as diferentes áreas de competências do 

perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória; 

e) Sugerir e dinamizar atividades realizadas dentro e fora da sala de aula; 

f) Promover a colaboração com entidades da comunidade educativa tais como a biblioteca 

escolar e clubes existentes, e com entidades da comunidade local tais como instituições 

de cariz social e cultural; 

g) Articular com o coordenador do PES o tratamento dos domínios e atividades comuns a 

este projeto e ao Plano de Inovação; 

h) Fomentar a realização de atividades de investigação, reflexão e estudo, visando a 

construção de projetos, promovendo o trabalho cooperativo e colaborativo; 

i) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das necessidades de 

formação dos professores do departamento. 

j) Coordenar a planificação das atividades letivas e não letivas. 

Artigo 59º 

Projeto de Educação para a Saúde (PES) 

1. O projeto de educação para a saúde visa implementar uma nova dinâmica curricular da 

educação para a saúde, correspondente a uma educação para a autonomia, a participação 

e responsabilização, a escolha de estilos de vida saudáveis e ativos, a proteção face a 

comportamentos de risco e a valorização de alternativas saudáveis. 

2. As temáticas da promoção e educação para a saúde integram as seguintes áreas 

prioritárias, propostas pelo ministério da educação: 

a) Saúde Mental e Prevenção da Violência; 

b) Educação Alimentar e Atividade Física; 

c) Comportamentos Aditivos e Dependências; 

d) Afetos e Educação para a Sexualidade. 

3. O professor coordenador de educação para a saúde é designado pelo Diretor da escola, 

tendo em conta os requisitos para o exercício das funções, de acordo com o ponto 1, do 

Artigo 8º, da Lei nº60/2009, de 06 de agosto e do ponto 1, do Artigo 7º, da Portaria nº196-

A/2010, de 9 e abril. 

4. O coordenador de cidadania e desenvolvimento apresentará, em conselho pedagógico, 

todas as propostas/atividades sugeridas pelo professor coordenador do projeto de educação 

para a saúde. 
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Artigo 60º 

Equipa de Saúde Escolar 

1. A equipa de saúde escolar é constituída pelo docente coordenador da educação para a 

saúde, técnicos do Centro de Saúde local, docentes e pelo membro dos serviços de 

psicologia e orientação, cujas competências estão definidas no ponto 3, do Artigo 8º, da Lei 

nº60/2009, de 6 de agosto;  

2. A equipa é coordenada pelo coordenador da educação para a saúde e poderá, ainda, 

integrar outros elementos para apoio técnico-pedagógico, de acordo com a tipologia dos 

projetos a desenvolver, mediante proposta do coordenador ao Diretor. 

Artigo 61º 

Funcionamento da Equipa de Saúde Escolar 

1. O coordenador da educação para a saúde desenvolve a sua ação em articulação com os 

órgãos de administração e gestão da escola e, sempre que se justifique, com as estruturas 

de coordenação e supervisão e com as restantes estruturas especializadas de apoio 

educativo; 

2. A equipa reúne sempre que for considerado necessário, por convocatória do Diretor, sob 

sua iniciativa ou sob proposta do coordenador; 

3. O coordenador terá direito ao crédito de horas semanais definido legalmente, ao qual 

poderão ainda acrescer as horas da componente não letiva que o docente se obriga a 

prestar à escola. 

Artigo 62º 

Competências do Coordenador do PES 

1. Ao coordenador do PES compete: 

a) Coordenar as atividades a desenvolver no âmbito do projeto; 

b) Assegurar a comunicação entre a escola e outras entidades ligadas ao Ministério da 

Educação e ao Ministério da Saúde, nomeadamente no rastreio e despiste de situações 

que evidenciem necessidade de acompanhamento médico, que funcionarão mediante 

protocolo estabelecido com o Centro de Saúde local da A.R.S. do Porto; 

c) Elaborar anualmente um plano de atividades, bem como o respetivo orçamento; 
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d) Assegurar o acompanhamento, monitorização e desenvolvimento das atividades da 

saúde em meio escolar, na vertente da educação para a saúde, considerando a educação 

sexual. 

Subsecção IV 

Departamento de Desenvolvimento Educativo (DDE) 

Artigo 63º 

Departamento de Desenvolvimento Educativo (DDE) 

1. O departamento de desenvolvimento educativo é responsável pela coordenação, execução 

e avaliação dos projetos de desenvolvimento educativo, com representação em conselho 

pedagógico. 

2. Integram este Departamento os seguintes projetos/clubes: 

a) Plano Nacional de Cinema; 

b) Clube EsAmbiente/Eco-Escolas; 

c) Projetos Erasmus+; 

d) Clube/Oficina “+FIT”; 

e) Clube da Europa; 

f) Clube +Ciência; 

g) CLIL. 

Artigo 64º 

Competências do Coordenador do Departamento de Desenvolvimento Educativo 

1. As competências do coordenador são as seguintes: 

a) Promover a realização das atividades e dos projetos em consonância com o 

desenvolvimento do projeto educativo da escola; 

b) Promover a divulgação das atividades e dos projetos junto da comunidade escolar; 

c) Divulgar à comunidade educativa toda a informação que chegue à escola, relativa ao 

desenvolvimento de projetos e de atividades; 

d) Reunir, por sua iniciativa ou por iniciativa do Diretor, com todos os professores 

responsáveis pelo desenvolvimento de projetos e atividades de complemento curricular 

na escola; 
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e) Promover a participação de alunos e docentes em projetos de natureza cultural, científica 

ou desportiva que contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos e permitam a 

representação da escola perante a comunidade; 

f) Coordenar e articular o desenvolvimento de projetos/clubes; 

g) Representar o núcleo em conselho pedagógico; 

h) Monitorizar os projetos/clubes em desenvolvimento e proceder à sua avaliação; 

i) Reunir com os docentes responsáveis pelos projetos/clubes, obrigatoriamente, no início 

do ano letivo, para planificação de atividades e no final do ano letivo para avaliação das 

mesmas; ao longo do ano letivo, sempre que tal se revele necessário para o bom 

funcionamento das atividades/projetos/clubes; 

j) Delegar, no responsável de cada projeto/clube, a elaboração do regimento de 

funcionamento do projeto/clube e solicitar a sua avaliação;  

k) Apoiar o movimento associativo dos alunos e iniciativas por eles desenvolvidas, incluindo 

a eleição para a associação de estudantes, o Parlamento Jovem e Orçamento 

Participativo. 

Subsecção V 

Centro Qualifica 

Artigo 65º 

Centro Qualifica 

1. O Centro Qualifica promove o encaminhamento para ofertas de ensino e formação 

profissionais e o desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação e certificação 

de competências (processo RVCC), concebido e organizado pela Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP), em complemento aos sistemas de 

educação e de formação de adultos já existentes. 

2. O Coordenador do Centro Qualifica, de acordo com o ponto 1, do Artigo 7º, do Decreto-Lei 

nº232/2016, de 29 de agosto, é designado pela entidade promotora do Centro Qualifica, 

cabendo-lhe assegurar a representação institucional do mesmo, bem como garantir o seu 

regular funcionamento ao nível da gestão pedagógica, organizacional e financeira. 

Artigo 66º 

Âmbito de Atuação 

1. O Centro Qualifica tem por foco central da sua atividade a qualificação de adultos assente 
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na complementaridade entre o reconhecimento, validação e certificação de competências e 

a obrigatoriedade de frequência de formação certificada, em função dos perfis e das 

necessidades individuais dos formandos, a saber: 

a) Adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem uma qualificação; 

b) Excecionalmente, jovens que não se encontrem a frequentar modalidades de educação 

ou formação e que não estejam inseridos no mercado de trabalho, comummente 

designados por jovens NEET (Not in Education, Employment or Training). 

Artigo 67º 

Atribuições 

1. Segundo a Portaria nº 232/2016, de 29 de agosto, a atividade do Centro Qualifica centra-se, 

enquanto estruturas integrantes de uma rede de âmbito nacional: 

a) Na informação, a orientação e o encaminhamento de candidatos, designadamente para 

ofertas de ensino e formação profissionais, tendo por base as diferentes modalidades de 

qualificação e procurando adequar as ofertas existentes aos perfis, necessidades, 

motivações e expectativas dos candidatos e às dinâmicas do mercado de trabalho; 

b) No reconhecimento, validação e certificação das competências desenvolvidas pelos 

adultos ao longo da vida por vias formais, informais e não formais, de âmbito escolar, 

profissional ou de dupla certificação, com base nos referenciais do Catálogo Nacional de 

Qualificação; 

c) No desenvolvimento de ações de informação e de divulgação dirigidas a jovens e adultos, 

a empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de educação e formação 

profissional disponíveis e sobre a relevância da aprendizagem ao longo da vida; 

d) Na dinamização e participação em redes de parceria de base territorial que contribuam, 

no âmbito da educação e formação profissional, para uma intervenção mais integrada e 

consistente, na identificação de necessidades concretas de qualificação e na organização 

de respostas úteis para as populações, designadamente que facilitem a sinalização e 

identificação dos jovens que estão fora do sistema de educação e formação e promovam 

o seu encaminhamento para respostas de qualificação adequadas; 

e) Na monitorização do percurso dos candidatos encaminhados para ofertas de qualificação. 
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Artigo 68º 

Equipa Técnico-Pedagógica 

1. A equipa do Centro Qualifica é constituída por um coordenador e técnicos de orientação, 

reconhecimento e validação de competências (TORVC) e professores/formadores das 

diferentes áreas de competências-chave e das diferentes áreas de educação e formação, 

respetivamente, para o desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação e 

certificação de competências escolares e de competências profissionais. 

Subsecção VI 

Departamento da Qualidade 

Artigo 69º 

Âmbito 

1. O departamento da qualidade visa promover e monitorizar a qualidade dos serviços 

prestados pela escola, nomeadamente ao nível do processo ensino e aprendizagem e do 

funcionamento geral da escola. 

2. O departamento de qualidade é coordenado por um professor do quadro, nomeado pelo 

Diretor da escola. 

Artigo 70º 

Composição 

1. O departamento de qualidade integra a equipa de autoavaliação da escola e o gabinete de 

estatística. 

2. A equipa de autoavaliação da escola é coordenada por um docente nomeado pelo Diretor, 

sendo que, em algumas situações, podem integrar a equipa outros docentes, encarregados 

de educação, discentes e representantes do pessoal não docente. 

3.   Poderão ainda integrar a equipa de autoavaliação outros elementos da comunidade 

educativa cuja presença seja considerada relevante para a prossecução dos seus objetivos. 

4. O gabinete de estatística tem a colaboração de um docente da área disciplinar de 

Informática, designado pelo Diretor e de um técnico especializado, recrutado pela escola. 
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Artigo 71º 

Competências 

1. As competências do departamento de qualidade são as seguintes: 

a) Preparar e aplicar instrumentos necessários à monitorização da qualidade dos serviços 

prestados pela escola, nomeadamente ao nível do processo de ensino e aprendizagem e 

do seu funcionamento geral; 

b) Efetuar a análise dos processos de autoavaliação, apresentando ao Diretor da escola e 

ao conselho pedagógico os respetivos relatórios, contendo sugestões de melhoria dos 

procedimentos; 

c) Promover, junto da comunidade educativa, uma cultura de avaliação de qualidade, 

exigência e responsabilidade; 

d) Manter atualizado e em segurança o arquivo dos resultados e dos materiais produzidos; 

e) Aprovar o regimento interno, definindo as suas regras de funcionamento. 

Subsecção VII 

Biblioteca Escolar 

Artigo 72º 

Biblioteca Escolar 

1. A biblioteca escolar é um recurso educativo cuja principal missão é contribuir para o 

cumprimento dos objetivos do projeto educativo. Atendendo ao perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória, é um espaço de aprendizagem físico e digital, que desenvolve a 

sua ação nos seguintes domínios: 

- Currículo, literacias da informação e dos média e aprendizagens;  

- Leitura e literacia;  

- Projetos e parcerias; 

- Gestão da biblioteca escolar. 

2. O funcionamento da biblioteca escolar é assegurado por um professor bibliotecário 

designado pelo Diretor, conforme a Portaria n.º 192-A/2015 de 29 de junho. 
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Artigo 73º 

Funções do Professor Bibliotecário  

a) Assegurar o serviço de biblioteca para os alunos da Escola; 

b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do projeto educativo 

e dos planos de turma; 

c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à(s) biblioteca(s); 

d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos 

recursos materiais afetos à biblioteca; 

e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação; 

f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e práticas de 

leitura e das literacias da informação e dos média, trabalhando colaborativamente com 

todas as estruturas da Escola; 

g) Apoiar atividades livres ou extracurriculares incluídas no plano de atividades; 

h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com 

entidades locais; 

i) Implementar, anualmente, os procedimentos de avaliação dos serviços, definidos pelo 

Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares (GCRBE) em articulação com 

os órgãos de direção. 

1. O funcionamento da biblioteca escolar rege-se por um regulamento próprio que se anexa ao 

presente regulamento. 
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CAPÍTULO IV 

Comunidade escolar 

Secção I 

Alunos 

Artigo 74º 

Direitos dos Alunos  

1. O direito à educação é uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares, compreendendo o reconhecimento de um conjunto de direitos, de acordo com o 

Artigo 7º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro e os a seguir estabelecidos: 

a) Participar no processo de ensino e aprendizagem e nas ações que lhe estão inerentes; 

b) Usufruir de aulas ou atividades de substituição, sempre que se registe a falta do professor 

da disciplina; 

c) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado; 

d) Beneficiar dos serviços de ação social para que lhe seja garantida a compensação das 

carências sociofamiliares, económicas ou culturais; 

e) Beneficiar de apoios específicos adequados às suas necessidades escolares e às suas 

aprendizagens, nomeadamente os serviços de psicologia e orientação ou de outros 

serviços especializados de apoio educativo; 

f) Ver garantida a confidencialidade dos dados do seu processo individual; 

g) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 

professores, órgãos de administração e gestão da escola e demais estruturas em 

assuntos considerados válidos e de interesse para o aluno; 

h) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação dos seus 

tempos livres; 

i) Ser informado, no início do ano letivo, sobre os processos e critérios de avaliação, 

regulamento interno, organização do seu plano de estudos, apoios socioeducativos, 

segurança das instalações e materiais escolares; 

j) Beneficiar de medidas definidas ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, tendo 

em conta a situação escolar, em caso de falta justificada por motivo de doença ou de 

dificuldades graves de aprendizagem; 

k) Usufruir dos intervalos das aulas; 

l) Usufruir de transportes escolares dignos e seguros; 
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m) Usufruir de serviços de bar e cantina com higiene e qualidade; 

n) Usufruir dos serviços administrativos, de papelaria e de reprografia, ou outros em 

funcionamento na escola, com respeito pelas regras de utilização estabelecidas pelo 

regulamento interno da escola; 

o) Participar nas estruturas da escola, nomeadamente eleger e/ou ser eleito para os órgãos 

de representação ou para delegado de turma; 

p) Participar, através dos legítimos representantes, na elaboração dos documentos 

estruturais internos de funcionamento da escola; 

q) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a responsabilidade e o esforço no trabalho e no 

desempenho escolar;  

r) Participar no processo de avaliação através dos mecanismos de auto e heteroavaliação. 

s) Reconhecimento público pelo seu mérito escolar nos termos do disposto no Artigo 9.º da 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e nos termos de regulamento específico definido no 

Artigo 90.º do regulamento interno.  

Artigo 75º 

Deveres dos Alunos 

1. A realização de uma escolaridade bem-sucedida implica a responsabilização do aluno, 

enquanto elemento nuclear da comunidade escolar, compreendendo um conjunto de 

deveres gerais de acordo com o Artigo 10º, da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, e os a 

seguir estabelecidos: 

a) Ser solidário com a verdade e a justiça, tolerante, respeitador do ambiente e defensor dos 

direitos humanos; 

b) Circular no espaço escolar sem empurrões, correrias, gritos, evitando atitudes que 

possam prejudicar o bom funcionamento da escola; 

c) Dirigir-se à sala de aula, mesmo que tenha chegado atrasado e que lhe tenha sido 

marcada falta de presença, ou ainda quando se tiver verificado um atraso na comparência 

do professor; 

d) Participar nas aulas/atividades de enriquecimento curricular, em conformidade com o 

respetivo regulamento de funcionamento, aquando da falta do professor da disciplina e/ou 

nas aulas de reposição, com a mesma postura e empenho devidos nas aulas regulares; 

e) Estar presente em todas as atividades de apoio e complemento educativo que lhe tenham 

sido marcadas; 
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f) Comparecer prontamente nos diferentes serviços, nomeadamente no gabinete de apoio 

ao aluno (GAA), prestando as declarações/informações que lhe forem solicitadas e sejam 

do seu conhecimento; 

g) g) Cumprir as tarefas que lhe tenham sido impostas no âmbito da aplicação de medidas 

disciplinares corretivas e medidas de integração e recuperação; 

h) Ser portador do material escolar necessário ao desenvolvimento das atividades 

curriculares e não curriculares; 

i) Enviar, por correio eletrónico, ao diretor de turma, a justificação das suas faltas até ao dia 

anterior ao da sua ocorrência. Quando tal não for possível, terão as mesmas que ser 

comunicadas até ao terceiro dia subsequente ao da falta. Sendo o aluno menor, a 

responsabilidade da justificação das faltas é dos pais/encarregados de educação; 

j) Fazer-se acompanhar do cartão de identificação, que exibirá sempre que solicitado; 

k) Ser amável e delicado com os professores, funcionários e visitantes, nomeadamente nos 

acessos e atendimento nos diversos serviços; 

l) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 

educativa; 

m) Respeitar a autoridade dos professores e funcionários e contribuir para a integração plena 

de todos os membros da comunidade educativa; 

n) Usar sempre uma linguagem que não ofenda as boas normas do convívio escolar e 

social; 

o) Apresentar-se na sala de aula com indumentária e postura adequadas à dignidade do ato 

educativo, nomeadamente sem bonés na cabeça e não mascando pastilhas elásticas ou 

ingerindo qualquer alimento; 

p) Não utilizar equipamentos tecnológicos, designadamente telemóveis, consolas de jogos, 

computadores portáteis, tabletes ou outros, durante a realização das aulas, exceto 

quando a sua utilização for expressamente autorizada pelo professor, no âmbito do 

desenvolvimento de atividades letivas; 

q) Na escola, os alunos não podem captar imagens ou sons, nomeadamente de atividades 

letivas e não letivas, sem autorização prévia dos professores, ou da Direção da escola, 

sob pena de medidas disciplinares sancionatórias; 

r) Existindo a autorização para a captação de imagens, as mesmas não podem ser 

divulgadas na escola, ou fora dela, designadamente via internet ou através de outro meio 

de comunicação, sem autorização expressa do Diretor da escola; 

s) Não permanecer nas salas de aula durante os intervalos; 
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t) O aluno deve preservar a boa imagem social da escola, devendo contribuir de forma ativa 

para a promoção da instituição, quer ao nível da qualidade da formação académica como 

ao nível da formação cívica; 

u)  Cumprir o Estatuto do Aluno, o regulamento interno e as normas de funcionamento das 

instalações específicas. 

Subsecção I 

Faltas 

Artigo 76º 

Faltas dos Alunos 

1. Falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória, ou 

facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição. 

2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de 

ausência do aluno. 

3. As faltas são registadas pelo professor responsável pela aula ou atividade. 

4.  As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas 

disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. 

5. A falta de material pedagógico e didático, se imprescindível ao regular desenvolvimento do 

trabalho escolar, deverá ser registada como falta injustificada, sendo esta contabilizada para 

o cômputo do número de faltas previsto no nº 1 do Artigo 14º, da Lei 51/2012, de 5 de 

setembro. 

6. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pela falta de assiduidade dos seus 

educandos, quando estes são menores de idade, podendo ser responsabilizados nos 

termos dos Artigos 44º e 45º, da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro. 

7. Os limites de faltas injustificadas são os definidos no Artigo 18º, da Lei 51/2012, de 5 de 

setembro. 

8. Quando o aluno atingir metade do limite de faltas injustificadas, deve o encarregado de 

educação, ou o aluno quando maior, ser convocado para uma reunião com o diretor de 

turma, com o objetivo de esclarecer a razão dessas faltas e ser esclarecido das 

consequências das mesmas. 

9. A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas, previsto no Artigo 18º, da Lei 51/2012, de 

5 de setembro dos alunos com idade inferior a 16 anos, pode levar ao cumprimento de 

atividades definidas pela escola, no sentido de recuperar as aprendizagens ou a integração 
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dos alunos na comunidade. 

10.  As atividades de recuperação das aprendizagens são da responsabilidade do professor da 

disciplina ou do diretor de turma e só podem ser aplicadas uma única vez no decurso de 

cada ano letivo. 

11.  A falta do aluno a um momento/instrumento formal de avaliação implica a apresentação da 

devida justificação, para que lhe possa ser facultada a oportunidade de realização de outro, 

podendo, no entanto, o professor tomar outra medida que julgue conveniente. Caso o aluno 

não apresente qualquer justificação para a falta, não lhe será permitida a realização do 

mesmo. 

12.  Caso haja lugar à aplicação de medidas disciplinares corretivas, elas serão aplicadas de 

acordo com os Artigos 26º e 27º da Lei nº 51/2012, de 5 setembro. 

13.  Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, as faltas 

em excesso devem ser desconsideradas. 

14.  A ultrapassagem do limite de faltas pelo aluno a atividades de apoio ou outras de caráter 

facultativo implica a exclusão do aluno das mesmas. 

15. O Diretor da escola, na eminência do abandono escolar por parte do aluno, pode propor a 

frequência de um percurso curricular alternativo informando, de igual modo, a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco. 

16. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e o não cumprimento das medidas de 

integração e recuperação aplicadas, pode levar à retenção do aluno, no ano de 

escolaridade que frequenta, no caso do ensino básico e à exclusão às disciplinas em que se 

verificou o excesso de faltas, no caso do ensino secundário. O aluno está sujeito, contudo, à 

frequência da escola até final do ano letivo, ou até perfazer os 18 anos de idade, ou até à 

sua integração num novo percurso formativo. 

17.  O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e/ou das atividades pode dar lugar à 

aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, presentes na Lei nº 51/2012, de 5 de 

setembro, podendo ainda implicar restrições à realização de provas de equivalência à 

frequência ou de exames. 

Artigo 77º 

Conceito de medidas disciplinares corretivas e sancionatórias 

1. O não cumprimento das determinações legais em vigor e, em especial, dos deveres do 

aluno estabelecidos na Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, Artigo 10º e no regulamento 
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interno implica, conforme o Artigo 24º da já citada Lei, a aplicação de medidas disciplinares 

corretivas ou medidas disciplinares sancionatórias. 

2. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades 

pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o 

cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício 

da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de toda a 

comunidade educativa. 

3.  Entende-se por medidas corretivas as que contribuam para “a correção do comportamento 

perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento 

equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da 

sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das 

suas aprendizagens” assumindo uma natureza eminentemente preventiva. 

4. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma censura disciplinar de 

comportamentos classificados como graves imputados ao aluno, devendo a ocorrência dos 

factos ser participada de imediato pelo professor ou funcionário que a presenciou, ou dela 

teve conhecimento, ao Diretor da escola, com conhecimento ao diretor de turma, ao 

professor tutor e ao gabinete de apoio ao aluno. 

Artigo 78º 

Medidas disciplinares corretivas 

1. São medidas disciplinares corretivas: 

a)  A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar; 

c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, a determinar pelo Diretor da 

escola, será cumprida em período suplementar ao horário letivo do aluno. A tarefa de 

integração escolar pode ser cumprida em local externo à escola, mediante 

acompanhamento dos pais ou entidade idónea que assuma responsabilizar-se, através 

de protocolo a estabelecer com a escola; 

d) O condicionamento no acesso a espaços da escola ou na utilização de certos materiais 

ou equipamentos, a determinar pelo Diretor da escola; 

e) A mudança de turma. 

2. A aplicação das medidas corretivas previstas é cumulável entre si. 

3. A ordem de saída da sala de aula, dada pelo respetivo professor, dará obrigatoriamente 
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lugar à marcação de falta disciplinar e ao encaminhamento do aluno, acompanhado pelo 

funcionário do bloco, para o gabinete de apoio ao aluno (GAA), que providenciará para que 

o aluno execute as tarefas indicadas pelo professor, podendo ser a resolução de ficha de 

trabalho ou a elaboração de um trabalho escrito sobre o comportamento negativo do aluno. 

A participação da ocorrência deve ser registada na plataforma informática e entregue, por 

escrito ou correio eletrónico, ao gabinete de apoio ao aluno e ao diretor de turma, no mesmo 

dia. 

4. Consideram-se sujeitos à aplicação de medidas corretivas os seguintes atos ilícitos: 

a) Uso impróprio de linguagem; 

b) Desobediência a professores e funcionários; 

c) Atraso reiterado às atividades escolares; 

d) Faltas injustificadas às atividades escolares; 

e) Abandono não autorizado do espaço escolar; 

f) Incumprimento dos deveres escolares; 

g) Falta de material escolar;  

h) Perturbação do normal funcionamento da atividade letiva; 

i) Conflitualidade verbal ou física ocasional, sem que tal corresponda a atos deliberados de 

desrespeito pelos outros; 

j) O uso não autorizado de material ou equipamento alheio à realização das atividades 

letivas; 

k) Desrespeito aos direitos e ofensa à dignidade dos colegas; 

l) Apresentação às atividades letivas em estado de embriaguez ou de uso de 

estupefacientes; 

m) Encobrimento ou cumplicidade de atos descritos no presente número; 

n) O uso indevido de equipamentos tecnológicos ou outros que perturbem o normal 

funcionamento das atividades letivas, ou das aprendizagens do próprio, leva a que o 

docente lhe solicite o equipamento. Caso o aluno recuse entregá-lo, será expulso da sala 

de aula, com falta disciplinar e enviado ao GAA, que remete o telemóvel para o cofre da 

escola. Aquele equipamento só pode ser levantado, em horário de secretaria, pelo 

respetivo encarregado de educação. Caso o aluno mantenha a recusa de entrega do 

mesmo no GAA, desautorizando o elemento que lho solicita, deverá ser suspenso 

imediatamente e o respetivo encarregado de educação informado; 

o) Durante os momentos de avaliação, o uso indevido de equipamentos eletrónicos 

determina a anulação dessa avaliação. 
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Artigo 79º 

Medidas disciplinares sancionatórias 

1. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão até três dias úteis; 

c) A suspensão da escola entre quatro e doze dias; 

d) A transferência de escola; 

e) Expulsão da escola. 

2. Consideram-se sujeitos à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias os seguintes 

atos ilícitos: 

a) A recusa sistemática e insolente de participação nas atividades escolares; 

b) A desobediência reiterada às ordens dos órgãos de gestão, dos professores ou dos 

funcionários; 

c) A recusa do cumprimento de medida corretiva; 

d) O furto; 

e) Os atos de vandalismo sobre bens públicos ou privados; 

f) A agressão verbal ou física a membros da comunidade escolar; 

g) Atos de “bullying”; 

h) Ofensa a pessoas que ocasionalmente se encontrem no espaço escolar; 

i) Prática de atos de assédio; 

j) Porte de armas ou de produtos ilegais, nomeadamente drogas e álcool. 

3.  A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é da competência 

do respetivo professor, quando a infração for praticada na sala de aula. Nas restantes 

situações, será da competência do Diretor averbando-se, no respetivo processo individual 

do aluno, a identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e a 

fundamentação de facto e de direito, que norteou tal decisão. 

4.  A suspensão até três dias úteis pode ser aplicada pelo Diretor da escola, garantidos que 

estejam os direitos de audiência e defesa do visado e sempre fundamentada nos factos que 

a suportam. 

5.  A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 

quatro e doze dias úteis é precedida de audição em processo disciplinar do aluno visado, de 

acordo com a Artigo 30º, da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, do qual constam, em termos 

concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados e a 
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referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles factos, 

como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o Diretor da escola, que 

pode, previamente, ouvir o conselho de turma e o professor tutor desde que este não faça 

parte do conselho de turma. 

6.  Compete ao Diretor da escola, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, 

quando menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida 

sancionatória referida no número anterior será executada, garantindo ao aluno um plano de 

atividades pedagógicas a realizar, corresponsabilizando-os pela sua execução e 

acompanhamento, podendo igualmente, se assim o entender, e para aquele efeito, 

estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas 

ou privadas. 

7. O não cumprimento do plano de atividades proposto pode dar lugar à instauração de novo 

procedimento disciplinar, sendo esta recusa considerada uma agravante nos termos do nº 3, 

do Artigo 25º, da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro. 

8.  A competência para a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de 

escola é do Diretor-Geral da Educação, precedendo a conclusão do procedimento 

disciplinar a que se refere o Artigo 30º, da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro. 

9.  A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas pode ser aplicada a 

alunos com idade igual ou superior a dez anos, continuando o aluno a frequentar a 

escolaridade obrigatória noutra escola próxima ou da mesma localidade, servida por 

transporte escolar ou público, caso seja necessário. 

10. A medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de delegação, ao 

Diretor-Geral da Educação, após a conclusão do procedimento disciplinar a que se refere o 

Artigo 30º, da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, sendo o aluno retido no ano de 

escolaridade que frequenta e impedido de aceder a todo o espaço escolar. 

11. A medida prevista no número anterior só pode ser aplicada ao aluno com idade igual ou 

superior a 18 anos e quando se verificar que não existe outra forma de responsabilizar o 

aluno em causa. 

12. Complementarmente às medidas sancionatórias previstas no nº 2 do Artigo 28º da 

Subsecção III, da Lei nº51/2012, de 5 de setembro, compete ao Diretor decidir sobre a 

reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar ou de terceiros. O aluno 

ou o seu encarregado de educação são responsabilizados pela sua completa reparação, 

sendo o valor calculado em função da situação económica do aluno, quando esta assim o 
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exigir. 

13. As faltas resultantes de medida disciplinar sancionatória são consideradas faltas 

injustificadas para todos os efeitos legais. 

14. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno e o 

respetivo representante legal da responsabilidade civil a que, nos termos gerais do direito, 

haja lugar, sem prejuízo do apuramento da eventual responsabilidade criminal daí 

decorrente. 

15. A aplicação de uma ou mais medidas corretivas é cumulável, apenas quando for aplicada 

uma medida disciplinar sancionatória. 

16. A cada infração apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 

Artigo 80º 

Procedimento Disciplinar-Tramitação 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos 

suscetíveis de configurar a aplicação de algumas das medidas previstas nas alíneas c), d) e 

e), do nº 2, do Artigo 28, da Lei nº 51/2012, de 05 de setembro, é do Diretor da escola. O 

despacho instaurador e de nomeação do instrutor, que deve ser um professor da escola, 

devem ser proferidos no prazo de dois dias úteis, a contar do conhecimento da situação. 

2. No mesmo prazo, um professor da escola/diretor de turma notifica os pais ou encarregados 

de educação do aluno, quando este for menor, no prazo de dois dias úteis, pelo meio mais 

expedito, designadamente eletrónico, telefónico ou por via postal simples para a morada 

constante no seu processo. 

3. Tratando-se de aluno de maior idade, a notificação é feita ao próprio pessoalmente. 

4. O Diretor da escola deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que 

profere o despacho de instauração de procedimento disciplinar. 

5. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, 

contados da data de notificação ao instrutor, sendo obrigatoriamente realizada, para além 

de outras diligências, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno, e, sendo 

este de menor idade, do encarregado de educação respetivo. 

6. Os interessados são convocados com antecedência de um dia útil para a audiência oral. A 

não comparência, sem apresentação de justificação, não obriga ao adiamento da audiência. 

Se for apresentada justificação da falta até ao momento fixado para audiência, esta pode 

ser adiada. 
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7. Na impossibilidade de os pais ou o encarregado de educação do aluno poderem participar 

na audição a realizar, o aluno menor de idade pode ser ouvido na presença de um docente 

escolhido por si, do diretor de turma ou do professor tutor. 

8. Da audiência é lavrada uma ata, onde constam as alegações feitas pelos interessados. 

9. O instrutor, no final do processo, elabora, no prazo de três dias úteis, e remete ao Diretor da 

escola um documento do qual constam: 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao 

tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou 

regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou 

agravantes de acordo com o Artigo 25º da Lei nº 51 de 5 de setembro de 2012; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável quando houver fundamentos, ou 

de arquivamento do processo. 

10. Do documento referido no número anterior, é comunicado ao aluno, no dia útil seguinte 

àquele em que foi apresentado o documento ou, quando menor de idade, informados os 

pais ou encarregados de educação, no prazo de dois dias úteis, mediante notificação 

pessoal. 

11. No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, a mesma é 

comunicada para decisão do Diretor-Geral de Educação, no prazo de dois dias úteis. 

12. Da decisão final do procedimento disciplinar, cabe recurso hierárquico, a interpor no prazo 

de cinco dias úteis. 

13. O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido à escola, no prazo de cinco dias 

úteis, cumprindo ao respetivo Diretor notificar os pais ou encarregados de educação, nos 

dois dias úteis seguintes. 

14. Não sendo possível proceder à notificação pessoalmente, a mesma é realizada através de 

carta registada com aviso de receção. 

15. Sempre que a medida disciplinar sancionatória a aplicar seja a suspensão, por um período 

igual ou superior a cinco dias úteis, deve ser comunicada à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco. 

16. O acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou sancionatória será da 

competência do diretor de turma e/ou do professor tutor. 



 
 

58 

Artigo 81º 

Suspensão Preventiva do Aluno 

1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que 

o instaurou, ou no decurso da sua instauração, por proposta do instrutor, o Diretor da escola 

pode decidir a suspensão preventiva do aluno, mediante despacho fundamentado, sempre 

que: 

a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal funcionamento 

das atividades escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na escola; 

c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar. 

2. A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor da escola considerar adequada na 

situação em concreto, não podendo exceder dez dias úteis. 

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno, no decurso do período de suspensão 

preventiva, dependem da medida disciplinar que lhe vier a ser aplicada e do cumprimento 

do plano de atividades pedagógicas a que se refere o nº5, do Artigo 28º, da Lei 51/2012, de 

5 de setembro. Consideram-se faltas injustificadas as que correspondam aos dias de 

suspensão, que vierem a ser aplicados ao aluno. 

4. Os pais e encarregados de educação são imediatamente informados da suspensão 

preventiva aplicada ao seu educando. 

5. O Diretor da escola deve participar a ocorrência à respetiva Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco. 

6. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, pelo Diretor da escola, ao serviço do 

Ministério da Educação e Ciência responsável pela Coordenação da Segurança Escolar, 

sendo identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que 

motivaram a decisão de suspensão. 
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CAPÍTULO V 

Avaliação dos Alunos 

Secção I 

Avaliação  

Artigo 82º 

Finalidades 

1. A avaliação, de acordo com o Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho, enquanto processo 

regulador do ensino e da aprendizagem, norteia o percurso escolar dos alunos e certifica as 

aprendizagens realizadas, principalmente os conhecimentos adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competência definidas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2. Não obstante as especificidades que distinguem os processos de avaliação interna e 

externa das aprendizagens, relativamente ao desempenho dos alunos e ao 

desenvolvimento do currículo, a análise dos dados recolhidos deve valorizar leituras de 

complementaridade, de modo a promover a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

3. A avaliação, quer seja interna ou externa, deve ter como principal objetivo a melhoria das 

aprendizagens dos alunos, a aferição dos objetivos definidos pelas Aprendizagens 

Essenciais, reajustando estratégias pedagógicas, tendo em conta as medidas contempladas 

no Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, com vista à promoção do sucesso escolar e à 

certificação das aprendizagens. 

Artigo 83º 

Objeto da avaliação  

1. A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência 

as aprendizagens essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial 

enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, de acordo com Artigo 22º, do Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho. 

2. A avaliação permite obter informações, rever o processo de ensino e aprendizagem e 

certificar as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e referidas no mesmo 
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Artigo do mesmo decreto, referidos no ponto anterior. 

3. A avaliação incorpora, para além do papel relevante e fundamental do professor, a 

autoavaliação do aluno, procurando estimular o aprofundamento das aprendizagens, a 

reflexão e a autocrítica. 

4. A avaliação valoriza o diálogo professor aluno numa perspetiva de partilha de informação, 

com vista ao diagnóstico sistemático das dificuldades, para que estas possam ser 

diagnosticadas atempadamente, proporcionando assim, ao aluno, o progresso das suas 

aprendizagens. 

Artigo 84º 

Modalidades da Avaliação 

1. A avaliação assume um caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, 

recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de 

informação, adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às 

circunstâncias em que ocorrem. 

2. A avaliação fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes 

intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das 

aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.  

3. De acordo com o ponto anterior, a avaliação assume as modalidades de diagnóstica, 

formativa e sumativa. 

4. A avaliação diagnóstica, a realizar no início de cada ano de escolaridade, ou quando o 

professor da disciplina considerar oportuno, tem como objetivo aferir eventuais dificuldades 

dos alunos e apresentar estratégias/medidas de diferenciação pedagógica. 

5. A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação, permitindo obter informação de 

forma sistemática sobre os diversos domínios curriculares, promovendo o envolvimento dos 

alunos no processo de autorregulação das aprendizagens e fundamentando o apoio às 

mesmas, tendo em conta a articulação dos vários intervenientes.    

6. A avaliação formativa fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, 

de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar 

e de orientação escolar e educacional, permitindo a todos os intervenientes a obtenção de 

informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao 

ajustamento de processos e estratégias.  

7. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 
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realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação, expressando-

se, da seguinte forma: 

a)  No ensino básico, numa escala de 1 a 5 em todas as disciplinas, incluindo-se a Área 

Curricular de Cidadania e Desenvolvimento e a disciplina criada no âmbito da 

Flexibilidade Curricular, prevista no Decreto-Lei nº55/2018, de 11 de junho, e Portaria n.º 

181/2019, de 6 de julho, Sustentabilidade, Saúde e Património (SSP). 

b) No ensino secundário, as classificações expressam-se de 0 a 20 valores, excetuando-se 

a componente de Cidadania e Desenvolvimento, que é avaliada nos termos do previsto 

no nº4, do Artigo 15º, do Decreto-Lei nº55/2018, de 06 de julho. 

8. A avaliação deve ser acompanhada por uma apreciação descritiva sobre a evolução da 

aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha 

de registo de avaliação. 

9. Neste sentido, a avaliação sumativa assumirá o caráter de avaliação interna, quando esta 

for da responsabilidade dos professores, designadamente o conselho de turma e assumirá 

um caráter externo, quando esta for da responsabilidade do Ministério da Educação e 

Ciência. 

10. No 9º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela 

realização das provas finais do ensino básico, estando o aluno dependente do resultado das 

mesmas para a sua aprovação e conclusão de ciclo. 

11. A avaliação sumativa, no ensino secundário, é complementada pela realização de exames 

finais nacionais, obrigatoriamente, em duas disciplinas bienais e duas trienais, podendo 

processar-se ainda através da realização de provas de equivalência à frequência, nas 

disciplinas não sujeitas a exame final nacional, estando o aluno dependente do resultado 

das mesmas para a sua aprovação e conclusão de ciclo. 

12. A avaliação da disciplina de Sustentabilidade, Saúde e Património (SSP), no ensino básico, 

e das disciplinas bienais, Literacia, Comunicação e Pensamento (LCP) e Tratamento 

Matemático de Informação Geográfica (TMIG), no ensino secundário, criadas no âmbito da 

Flexibilidade Curricular, prevista no Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho, e na Portaria n.º 

181/2019, de 6 de julho, e que tem como princípio a consolidação, o aprofundamento e o 

enriquecimento das aprendizagens essenciais, resulta dos princípios orientadores que 

levaram à criação das disciplinas e aos critérios de avaliação estabelecidos.  
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Artigo 85º 

Critérios de Avaliação 

1. Até ao início do ano letivo, o Conselho Pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do 

processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções 

curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo 

em conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) Os perfis profissionais e referenciais de formação, associados às respetivas qualificações 

constantes no SNQ; 

d) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da 

consolidação, aprofundamento e enriquecimento das aprendizagens essenciais. 

2. Os critérios de avaliação aprovados em cada ano escolar pelo conselho pedagógico devem 

ser de imediato divulgados aos alunos pelos respetivos professores e publicados na página 

“web” da escola para conhecimento dos pais/encarregados de educação. 

3. Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para 

cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância 

com as aprendizagens essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

4. Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e 

temas assume nas aprendizagens essenciais, designadamente no que respeita à 

valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das 

aprendizagens a desenvolver. Neste âmbito, importa destacar o seguinte: 

a) A avaliação, em qualquer modalidade, deve ser acompanhada por uma avaliação 

descritiva, transmitida ao aluno, permitindo conhecer a forma como se ensina e como se 

aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e estratégias 

pedagógicas, sem prejuízo de assumir uma valoração quantitativa; 

b) A diversificação das formas de recolha de informação deve contemplar o maior número 

possível de instrumentos, estratégias e técnicas, tendo em conta as aprendizagens e as 

circunstâncias em que estas ocorrem, bem como os seus destinatários; 

c)  Os critérios de avaliação são referenciais comuns na escola, devendo sustentar 

intervenções pedagógicas que contribuam para o reajustamento das estratégias, no 

sentido de melhorar a qualidade das aprendizagens. 
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Artigo 86º 

Avaliação interna 

5. A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que 

preside à recolha de informação, às modalidades diagnóstica, formativa e sumativa. 

6. A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos 

de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

7. Na avaliação interna, são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de 

autorregulação das suas aprendizagens. 

8. No ensino secundário, cursos profissionais, a avaliação interna das aprendizagens é da 

responsabilidade dos professores, formadores e dos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola. O professor orientador, em conjunto com 

o monitor, designado pela empresa, farão a avaliação no âmbito da Formação em Contexto 

de Trabalho.  

9. No ensino secundário, cursos profissionais o aluno deverá realizar o módulo ou Unidades 

de Formação de Curta Duração (UFCD), dentro do período programado. Contudo, pode 

concretizá-lo, excecionalmente, ao longo do ano ou no mês de setembro do ano letivo 

seguinte. Para efeitos de conclusão do curso e ainda antes da realização da prova de 

aptidão profissional, os alunos podem candidatar-se à realização de provas extraordinárias 

de recuperação de módulos ou UFCD, em junho, mediante inscrição nos serviços 

administrativos. 

10. A avaliação dos alunos dos cursos profissionais tem em conta os princípios orientadores do 

Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 

Profissionais (EQAVET), para além dos critérios definidos na escola e da Legislação em 

vigor, como consta no Regulamento dos cursos profissionais, que se encontra no Anexo II, 

deste Regulamento Interno. 

Artigo 87º 

Avaliação externa 

1. A avaliação externa das aprendizagens, da responsabilidade dos serviços e organismos do 

Ministério da Educação e Ciência, compreende exames finais nacionais, sendo os 

resultados dos mesmos considerados para a classificação final de disciplina. 

2. Considerada a natureza das aprendizagens objeto de avaliação, os exames finais nacionais 
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compreendem uma ou mais componentes das provas. 

3. No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam 

assegurar a complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa e 

da avaliação interna das aprendizagens. 

4. Os exames finais nacionais realizam-se nas datas previstas no despacho que determina o 

calendário de provas e exames. 

5. No ensino secundário, cursos profissionais, a avaliação externa contempla a capacidade de 

mobilização e de integração de todos os conhecimentos, aptidões, atitudes e competências 

profissionais, sendo realizada, em complemento da avaliação interna das aprendizagens, 

através da Prova de Aptidão Profissional (PAP).  

6. A natureza externa da PAP é assegurada pela integração no júri de personalidades 

externas, de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso e outros representantes do setor do respetivo curso. 

7. Os alunos dos cursos regulados pela Portaria nº235-A/2018, de 23 de agosto, podem 

candidatar-se, na qualidade de alunos autopropostos, à realização de exames finais 

nacionais, que elegerem como provas de ingresso para acesso ao ensino superior. 

8. Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no âmbito 

do regime jurídico da educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, que realizem os exames finais nacionais, nos termos do número anterior, são 

garantidas, se necessário, adaptações no processo de realização dos mesmos. 

Artigo 88º 

Intervenientes e competências no processo de avaliação 

1. Na avaliação das aprendizagens intervêm todos os elementos com competências no 

processo, assumindo particular responsabilidade os professores que integram o conselho 

de turma. 

2. A escola deve assegurar a participação informada dos alunos e dos pais e encarregados de 

educação no processo de avaliação das aprendizagens, promovendo, de forma sistemática, 

a partilha de informações, o envolvimento e a responsabilidade dos vários intervenientes, de 

acordo com as características da comunidade educativa. 

3. O processo de avaliação das aprendizagens tem como intervenientes, no ensino básico, 

3ºciclo, no ensino secundário, cursos científico-humanísticos, e no ensino secundário, 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652961/details/normal?l=1
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cursos profissionais, o conselho de turma, as equipas pedagógicas/educativas, caso 

existam, outros professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino e 

aprendizagem e representantes de serviços ou entidades cuja contribuição o conselho de 

turma considere convenientes, os representantes dos pais/encarregados de educação da 

turma e os serviços e organismos do Ministério da Educação e Ciência, a saber:  

a) Aos professores e outros profissionais participantes no processo de avaliação compete, 

em harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio 

pedagógico-didático, adotar medidas que visem contribuir para as aprendizagens de 

todos os alunos, fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e reajustar, sempre que necessário, as práticas 

educativas, orientando-as para a promoção do sucesso educativo; 

b) O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens são da responsabilidade do 

conselho de turma, sob proposta dos professores de cada disciplina; 

c) As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso 

educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, 

assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório; 

d) No ensino secundário, cursos profissionais, para além dos elementos acima referidos, 

serão, ainda, intervenientes as entidades responsáveis pela formação em contexto de 

trabalho e os membros do Júri da PAP.  

Artigo 89º 

Efeitos da avaliação 

1. A avaliação formativa sustenta a definição de estratégia de ensino, gerando medidas 

pedagógicas adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. 

2. Enquanto processo de apoio às aprendizagens, a avaliação formativa recorre a dispositivos 

de informação detalhada sobre os desempenhos dos alunos e apoia a sua orientação 

escolar e vocacional. 

3. A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período ou semestre e dá origem, no final 

do ano letivo, a uma tomada de decisão: 

a) No ensino básico, sobre a transição e aprovação, respetivamente, para o ano e ciclo de 

escolaridade subsequente, conclusão do nível básico de educação ou reorientação do 

percurso educativo dos alunos; 
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b) No ensino secundário, cursos científico-humanísticos, sobre a aprovação em cada 

disciplina, a progressão nas disciplinas não terminais, a transição para o ano de 

escolaridade subsequente ou a reorientação do percurso educativo dos alunos e a 

conclusão do nível secundário de educação; 

c) No ensino secundário, cursos profissionais, a avaliação sumativa dá origem a uma 

tomada de decisão sobre a aprovação em cada disciplina, módulo ou UFCD, a 

progressão ou a reorientação do percurso educativo dos alunos e a conclusão do nível de 

educação e qualificação profissional correspondente, ocorrendo no final de cada módulo 

ou UFCD. 

4. Exceciona-se do disposto no número anterior Cidadania e Desenvolvimento do ensino 

secundário que não é objeto de avaliação sumativa. 

5. As disciplinas bienais do ensino secundário, Literacia, Comunicação e Pensamento (LCP1 e 

LCP2) e Tratamento Matemático de Informação Geográfica (TMIG1 e TMIG2), criadas no 

âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, Artigo 12º, do Decreto-Lei nº55/2018, de 06 

de julho, funcionam em regime semestral.  

6. A classificação resultante da avaliação do primeiro semestre no décimo ano (LCP1 e 

TMIG1) fará média com a correspondente no décimo primeiro ano (LCP1 e TMIG1), e a do 

segundo semestre do décimo ano (LCP2 e TMIG2), também fará média com a 

correspondente no décimo primeiro ano (LCP2 e TMIG2). A média final das disciplinas é 

obtida pela média aritmética dos dois anos. 

7. A progressão nestas disciplinas verifica-se quando o aluno não apresenta uma classificação 

inferior a 8 valores. 

Artigo 90º 

Transição e Retenção 

1. A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico, de acordo com o ponto 1, 

do Artigo 29º, do Decreto-Lei nº55/2018, de 06 de julho, assume uma lógica de ciclo, 

progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha desenvolvido as aprendizagens 

definidas para cada ciclo de ensino. 

2. Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens definidas para um ano não terminal de ciclo 

que, fundamentadamente, comprometam o desenvolvimento das aprendizagens para o ano 

de escolaridade subsequente, o conselho de turma, no 3.º ciclo, pode, a título excecional, 

determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, ponderando as vantagens e 
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desvantagens da sua retenção. 

3. Verificando-se a retenção, o instrumento de planeamento curricular relativo à turma em que 

o aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente deve prever as medidas 

multinível de acesso ao currículo, definindo as estratégias de ensino e aprendizagem e os 

recursos educativos adequados ao desenvolvimento pleno das aprendizagens. 

4. Sempre que o aluno dos cursos científico-humanísticos não reúna condições de transição, o 

instrumento de planeamento curricular relativo à turma em que o aluno venha a ser 

integrado no ano escolar subsequente obedece ao previsto no número anterior. 

5. A disciplina de EMRC não é considerada para efeitos de progressão dos alunos. 

Artigo 91º 

Aprovação e conclusão 

1. De acordo com os pontos 1 e 2 do Artigo 30º, do Decreto-Lei nº55/2018, de 06 de julho, a 

conclusão do ensino básico está dependente da realização de provas finais às disciplinas 

sujeitas a avaliação externa. 

2. A conclusão do ensino secundário está dependente: 

a) Nos cursos científico-humanísticos, da realização de exames finais nacionais às 

disciplinas sujeitas a avaliação externa; 

b) Nos cursos profissionais, da aprovação na prova de aptidão profissional (PAP) e na 

formação em contexto de trabalho. 

Secção II 

Quadro de Mérito 

Artigo 92º 

Mérito Escolar 

1. Com vista à consecução do disposto no Artigo 9.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, é 

instituído o Mérito destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário que se distinguem 

pelo desenvolvimento e otimização de competências, a um nível de excelência, ao longo do 

respetivo ciclo de estudos, tendo por base as potencialidades e os constrangimentos 

culturais, socioeconómicos e físicos do aluno. 

2. O perfil do aluno que acede ao Prémio de Mérito inclui as áreas de competências definidas 

no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, destacando-se uma competência 
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académica (respeitante à aquisição e aplicação dos saberes, ao domínio da língua materna, 

à participação, ao espírito crítico, à iniciativa, à criatividade, à autonomia e à organização) e 

uma competência social (respeitante à assiduidade/pontualidade, à solidariedade, à 

tolerância, ao civismo e à autoavaliação), ao longo do respetivo ciclo de estudos. 

3. O Mérito assume um caráter de inclusão e promoção do sucesso educativo, encorajando os 

alunos a desenvolver e a aplicar os valores por que se deve pautar a cultura de escola, 

designadamente, responsabilidade e integridade, excelência e exigência, espírito crítico e 

autonomia, bem como o exercício de cidadania e participação na vida escolar e social, em 

prol do bem comum. 

4. Compete ao conselho de turma, no final do respetivo ciclo de estudos, propor, de forma 

fundamentada, ao conselho pedagógico, o(s) aluno(s) que corresponde(m) ao perfil 

académico e social requerido. 

5. O conselho de turma pode ainda propor, para efeitos de atribuição de mérito ou menção 

honrosa, alunos que não cumprem um dos requisitos enunciados, competindo ao conselho 

pedagógico a decisão final. 

6. O reconhecimento do mérito é certificado através da entrega, ao aluno, de um diploma e/ou 

prémio, cuja cerimónia deverá ocorrer no início do ano letivo seguinte. 

7. Este reconhecimento deverá ser registado em livro próprio e publicitado nos meios de 

informação local. 

8. No âmbito da autonomia da escola, tendo por base o aproveitamento, comportamento e 

assiduidade, podem também ser atribuídos prémios às melhores turmas de cada curso, 

considerando os resultados sociais e académicos dos diferentes cursos em funcionamento 

na escola. 

Artigo 93º 

Critérios para o Quadro de Mérito – Ensino Básico  

1. Quanto às competências académicas, são exigidos aos alunos os seguintes resultados: 

a) Média mínima de 4,5 nos três anos do ciclo (7º, 8º e 9º). Esta média não inclui os 

resultados dos exames de Português e de Matemática; 

b) Média mínima de 4,5 na disciplina de Matemática, nos três anos do ciclo; 

c) Média mínima de 4,5 na disciplina de Português, nos três anos do ciclo; 

d) Obtenção, ao longo dos três anos do ciclo, de níveis iguais ou superiores a três em todas 

as disciplinas. 
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2. Quanto às competências sociais, são exigidas aos alunos as seguintes condições: 

a) Não ter faltas injustificadas; 

b) Não ter sofrido qualquer participação ou sanção disciplinar; 

c) Participar autonomamente em projetos e iniciativas que promovam o respeito pela 

diversidade humana e cultural, a solidariedade, a sustentabilidade ecológica, sendo 

interventivo e empreendedor, ao desenvolver as atividades em prol da comunidade. 

3. No caso em que o aluno não cumpra um requisito nas competências académicas elencadas 

no ponto 1, pode ser proposto pelo conselho de turma, para quadro de mérito, desde que 

tenha participado em atividades/projetos extracurriculares: artísticas, desportivas, culturais, 

cientificas, tecnológicas e/ou outras que contribuam para dignificar o aluno e a escola de 

forma exemplar, ao qual tenha sido atribuído prémios ou menções resultantes da sua 

participação e vice-versa, de acordo com o ponto 5, do Artigo anterior. 

4. No caso em que o aluno não cumpra um requisito nas competências académicas elencadas 

no ponto 1, pode ser proposto pelo conselho de turma, para menção honrosa, mesmo não 

tendo participado em atividades/projetos extracurriculares. 

Artigo 94º 

Critérios para o Quadro de Mérito – Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos 

1. Quanto às competências académicas, são exigidos aos alunos os seguintes resultados: 

a) Média mínima de 17,5 valores nos três anos do curso (10º, 11º e 12º). Esta média não 

inclui os resultados dos exames; 

b) Média mínima de 17,5 valores na disciplina de Português, nos três anos do curso; 

c) Média mínima de 17,5 na disciplina trienal especifica da área; 

d) Obtenção, ao longo dos três anos do curso, de classificações iguais ou superiores a dez 

valores a todas as disciplinas. 

2. A média aritmética de conclusão do ensino secundário é resultante da média aritmética das 

classificações internas finais das disciplinas (bienais de 11º ano e trienais de 12º ano), não 

contando para o efeito a disciplina de EMRC. 

3. A média aritmética das disciplinas trienais é resultante da média aritmética da classificação 

interna final de cada ano – 10º, 11º e 12º anos. 

4. Quanto às competências sociais, são exigidas aos alunos as seguintes condições: 

a) Não ter faltas injustificadas; 

b) Não ter sofrido participações ou sanções disciplinares; 
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c) Participar autonomamente em projetos e iniciativas que promovam o respeito pela 

diversidade humana e cultural, a solidariedade, a sustentabilidade ecológica, sendo 

interventivo e empreendedor, ao desenvolver as atividades em prol da comunidade. 

5.  No caso em que o aluno não cumpra um requisito nas competências académicas 

elencadas no ponto 1, pode ser proposto pelo conselho de turma, para quadro de mérito, 

desde que tenha participado em atividades/projetos extracurriculares: artísticas, desportivas, 

culturais, cientificas, tecnológicas e/ou outras que contribuam para dignificar o aluno e a 

escola de forma exemplar, ao qual tenha sido atribuído prémios ou menções resultantes da 

sua participação. 

6. No caso em que o aluno não cumpra um requisito nas competências académicas elencadas 

no ponto 1, pode ser proposto pelo conselho de turma, para menção honrosa, mesmo não 

tendo participado em atividades/projetos extracurriculares. 

Artigo 95º 

Critérios para o Quadro de Mérito – Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

1. Quanto às competências académicas, são exigidos aos alunos os seguintes resultados: 

a) Não ter módulos em atraso; 

b) Média de curso de 17,5 valores (avaliação interna + estágio + PAP), calculada nos termos 

legais. 

2. Quanto às competências sociais, são exigidas aos alunos as seguintes condições: 

a) Não ter faltas injustificadas; 

b) Não ter incorrido em comportamento passível de participação ou sanção disciplinar; 

c) Participar autonomamente em projetos e iniciativas que promovam o respeito pela 

diversidade humana e cultural, a solidariedade, a sustentabilidade ecológica, sendo 

interventivo e empreendedor, ao desenvolver as atividades em prol da comunidade. 

3. No caso em que o aluno não cumpra um requisito nas competências académicas elencadas 

no ponto 1, pode ser proposto pelo conselho de turma, para quadro de mérito, desde que 

tenha participado em atividades/projetos extracurriculares: artísticas, desportivas, culturais, 

cientificas, tecnológicas e/ou outras, que contribuam para dignificar o aluno e a escola de 

forma exemplar, ao qual tenham sido atribuídos prémios ou menções resultantes da sua 

participação e vice-versa, de acordo com o ponto 5, do Artigo 92º.  

4. No caso em que o aluno não cumpra um requisito nas competências académicas elencadas 

no ponto 1, pode ser proposto pelo conselho de turma, para menção honrosa, mesmo não 
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tendo participado em atividades/projetos extracurriculares. 

Secção III 

Participação dos alunos  

Artigo 96º 

Participação dos alunos em estruturas organizativas 

1. Aos alunos é reconhecido o direito de participarem na vida da escola, quer individualmente, 

quer através das suas estruturas representativas. 

2. O direito à participação dos alunos na vida da escola processa-se de acordo com o disposto 

na Lei de Bases do Sistema Educativo, no novo Estatuto do Aluno do Ensino Básico e 

Secundário aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, 

concretizando-se através: 

a) Dos delegados e subdelegados de turma; 

b) Da assembleia de delegados de turma do ensino básico e secundário; 

c) Da assembleia de alunos do ensino básico e secundário; 

d) Da participação no conselho geral; 

e) Da associação de estudantes. 

3. Os delegados e subdelegados de turma são alunos da turma, eleitos diretamente em 

escrutínio secreto por todos os alunos da turma, competindo-lhes, genericamente: 

a) Representar a turma em todos os atos legais e nos previstos no presente regulamento; 

b) Colaborar com os professores, diretor de turma e demais órgãos da escola na prevenção 

e resolução de problemas; 

c) Solicitar a realização de reuniões da turma, nos termos do nº 3, do Artigo 8º, da Lei nº 

51/2012, de 5 de setembro; 

d) O mandato dos delegados e subdelegados de turma pode cessar a todo o momento, por 

proposta do diretor de turma e decisão fundamentada no não cumprimento dos seus 

deveres específicos, tomada pelos alunos da respetiva turma, em escrutínio secreto, por 

maioria de dois terços dos votos validamente expressos. 

4. A assembleia de delegados dos ensinos básico e secundário é constituída por todos os 

delegados e subdelegados competindo-lhe, genericamente, e em reunião convocada 

expressamente para o efeito pelo Diretor, ou a solicitação de dois terços dos seus 

elementos, pronunciar-se sobre questões que respeitem ao seu nível de ensino e dar 

parecer sobre os aspetos que os demais órgãos da escola solicitem. 
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5. A assembleia de alunos dos ensinos básico e secundário é constituída por todos os alunos 

da escola, funcionando como colégio eleitoral para efeitos de eleição da associação de 

estudantes. 

6. Os representantes dos alunos no conselho geral serão eleitos por um colégio eleitoral 

constituído por todos os alunos maiores de 16 anos. 

7. A associação de estudantes (AE) representa, nos termos legais, todos os estudantes da 

escola e rege-se por regulamento próprio, considerando-se ainda o seguinte: 

a) Tem o direito a ser recebida pelo Diretor da escola, para apreciação de matérias 

relacionadas com o funcionamento da escola; 

b) A associação de estudantes tem sede nas instalações da escola, em local a conceder 

pelo Diretor, nos termos do Artigo 16º, da Lei nº 23/2006, de 23 de junho, cabendo-lhe 

zelar pelo bom funcionamento das mesmas e dos meios que lhe forem cedidos; 

c) O uso indevido das instalações e equipamentos cedidos pode dar lugar, por decisão do 

Diretor da escola, ao cancelamento da sua cedência e à responsabilização da AE por 

eventuais prejuízos causados. 

Artigo 97º 

Associação de Estudantes 

1. A associação de estudantes é o órgão representativo de todos os estudantes da escola e 

rege-se pela Lei nº 23/2006, de 23 de junho, e ainda pelos seguintes princípios: 

a)  As eleições para os diversos órgãos devem realizar-se durante o mês de outubro; 

b) As candidaturas serão formalizadas em lista única para os diversos órgãos, sendo objeto 

de rejeição todas as que não cumpram tal requisito; 

c) A direção cessante deve dar conhecimento ao Diretor de todo o processo eleitoral, a 

quem compete promover a divulgação do respetivo calendário; 

d) Este é determinado pela fixação da data do ato eleitoral; 

e) As listas deverão ser entregues ao presidente cessante, ou seu substituto legal, até ao 

décimo dia letivo anterior ao sufrágio; 

f) O presidente cessante dispõe de 24 horas para analisar a conformidade legal das 

candidaturas, após o que dará conhecimento ao elemento que encabeça a lista das 

eventuais insuficiências, dispondo essa de 48 horas para a respetiva supressão; 

g) As candidaturas deverão conter a identificação dos alunos para cada um dos órgãos, o 

ano de escolaridade e a respetiva turma. Deverão ainda conter a declaração de aceitação 
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de cada um dos elementos e a respetiva sigla identificadora. A falta desta será suprida 

pela identificação alfabética determinada por sorteio. 

h) A comissão eleitoral, prevista no nº 2, do Artigo 11º, dos estatutos da associação de 

estudantes da Escola Secundária/3 de Amarante, deverá reunir, antes do início da 

campanha eleitoral, para proceder ao sorteio previsto no ponto anterior e ao que definirá a 

posição das listas no boletim de voto; 

i) À campanha eleitoral são reservados dois dias úteis que precedem o dia de reflexão que 

ocorrerá nas 24 horas anteriores ao ato eleitoral; 

j) Só é permitida a afixação de propaganda eleitoral no logradouro da escola e na sala 

polivalente, devendo o Diretor promover a remoção de todo o material que não cumpra 

esta determinação; 

k) O Diretor poderá ainda remover campanha que contenha expressões ou registos gráficos 

ofensivos para a instituição ou qualquer um dos seus órgãos ou elementos, bem como 

material que não se adeque aos princípios estéticos e ambientais; 

l) É ainda proibida a existência de qualquer campanha gráfica ou verbal no espaço restrito à 

votação, pelo que toda a propaganda eleitoral terá de ser removida 24h antes do início do 

ato eleitoral; 

m) A mesa de voto será constituída por um presidente e dois escrutinadores indicados pela 

comissão eleitoral, responsáveis pelo processo de votação e escrutínio, após o que 

elaborará a ata a entregar ao presidente da comissão eleitoral que, por sua vez, a 

fornecerá ao Diretor da escola para afixação; 

n) Os elementos da mesa previstos no número anterior não poderão constar de qualquer 

uma das listas concorrentes; 

o) As listas candidatas poderão indicar um representante para o acompanhamento e 

fiscalização do ato eleitoral, não podendo este intervir no andamento dos trabalhos. 

Qualquer irregularidade processual deverá ser registada por escrito em documento a 

anexar à ata; 

p) A ata deverá ser assinada pelos elementos da mesa e pelos representantes das listas; 

q) q) Sem prejuízo do direito ao recurso para o Tribunal Administrativo, compete ao conselho 

geral analisar e dirimir qualquer recurso decorrente do processo eleitoral; 

r) Este recurso deverá ser apresentado no prazo máximo de dois dias úteis após a afixação 

dos resultados; 

s) Compete ao presidente da direção cessante empossar a nova direção, o que deverá 

ocorrer no prazo de dois dias úteis, após a validação dos resultados.  
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CAPÍTULO VI 

Pessoal Docente 

Artigo 98º 

Direitos 

1. Para além dos direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em geral e 

dos direitos gerais da comunidade desta escola, os docentes gozam dos direitos 

profissionais estabelecidos no Estatuto da Carreira Docente e deste regulamento, 

nomeadamente: 

a) Ser tratado com respeito e correção por toda a comunidade escolar, exercendo a sua 

autoridade, dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações escolares ou fora 

delas, no exercício das suas funções; 

b) Ter condições e meios adequados à especificidade das suas funções, bem como espaços 

de convívio e lazer; 

c) Eleger e ser eleito para os diversos órgãos e estruturas escolares, em conformidade com 

a lei e o presente regulamento interno, bem como participar na vida da escola, quer 

individualmente, quer no âmbito dos respetivos órgãos e estruturas escolares; 

d) Ter condições de atualização científica e pedagógica, nomeadamente através do acesso 

à formação contínua legalmente prevista; 

e) Aceder à informação e documentação que digam respeito à sua atividade e carreira 

profissional; 

f)  Lecionar a aula, quando chegar atrasado, não obstante a possível marcação de falta; 

g) Ser apoiado, no âmbito do desenvolvimento curricular/disciplinar, pelos respetivos 

responsáveis da área disciplinar ou departamento e no âmbito da orientação educativa 

dos alunos, pelas respetivas coordenações; 

h)  Ser convocado para reuniões com, pelo menos, 48 horas de antecedência; 

i)  Ser avaliado quanto à qualidade do seu desempenho, nos termos legais; 

j) Exercer a atividade sindical de acordo com a legislação vigente e, nomeadamente, reunir-

se para debater assuntos relacionados com essa atividade. 

Artigo 99º 

Deveres 

1. O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os 
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funcionários e agentes da Administração Pública em geral e aos que lhe estão atribuídos 

nos termos do Estatuto da Carreira Docente e do presente regulamento, nomeadamente: 

a) Contribuir para um ambiente são de trabalho, cooperação e convívio entre todos os 

intervenientes no processo educativo; 

b) Ser assíduo e pontual; 

c) Colaborar eficazmente com o diretor de turma e outros órgãos e estruturas escolares 

fornecendo-lhes, sempre que tal lhe seja solicitado ou achar conveniente, informação 

sobre o comportamento, assiduidade e aproveitamento dos seus alunos; 

d) Empenhar-se numa permanente formação/atualização pedagógico-didática e científica 

por forma a elevar continuamente os padrões de qualidade do seu desempenho; 

e) Participar de forma ativa e construtiva em todas as atividades que seja chamado a 

desempenhar; 

f) Comunicar ao Diretor da escola ou a outros responsáveis, nomeadamente ao diretor de 

instalações específicas, as anomalias no funcionamento dos serviços, instalações ou 

equipamentos que sejam do seu conhecimento; 

g) Autorizar a presença na sala de aula e a participação nos trabalhos dos alunos que 

cheguem atrasados, independentemente da possível marcação de falta; 

h) Manter a confidencialidade e/ou segurança dos procedimentos e processos de que tenha 

conhecimento e/ou seja responsável e mereçam tal tratamento; 

i) Ser o regulador dos comportamentos na sala de aula, devendo tomar medidas 

consignadas na legislação e no presente regulamento que garantam um bom ambiente de 

trabalho e formação cívica dos alunos; 

j) Utilizar e seguir todas as recomendações dadas pelos órgãos de administração e gestão 

na utilização das plataformas informáticas em funcionamento na escola; 

k) Consultar e responder aos emails da caixa de correio, sempre que solicitado, pelos 

órgãos de administração e gestão da escola e estruturas intermédias; 

l) Tomar medidas indispensáveis à manutenção, na aula, de um ambiente propício ao 

melhor rendimento escolar;  

m) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, laboratório ou espaço oficinal, 

zelando pela utilização racional do material ou equipamentos, cuidando que o quadro da 

sala de aula fique limpo, a sala arrumada, as luzes desligadas e a porta fechada; 

n) Respeitar o tempo destinado a cada uma das aulas, bem como o período de intervalo;  
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o) Em caso de necessidade de abandono da sala de aula por motivo de força maior, deve 

providenciar os cuidados indispensáveis ao bom comportamento dos alunos, recorrendo à 

colaboração do assistente operacional, devendo comunicar a ocorrência ao Diretor;  

p) Não permitir a entrada ou saída de alunos no decorrer da aula, exceto em casos 

especiais devidamente ponderados;  

q) Registar, de acordo com as instruções facultadas e nos suportes administrativos 

disponibilizados, toda a informação que venha a ser requerida no âmbito de qualquer 

atividade desenvolvida com os alunos; 

r) Empenhar-se em contribuir para a formação da personalidade do aluno, no respeito pela 

sua individualidade. 

Secção I 

Avaliação de Desempenho Docente (ADD) 

Artigo 100º 

Princípios orientadores 

1. A avaliação do desempenho do pessoal docente (ADD) desenvolve-se de acordo com os 

princípios consagrados no Artigo 39.º da Lei de Bases do Sistema Educativo e no respeito 

pelos princípios e objetivos que enformam o sistema integrado de avaliação do desempenho 

da administração pública, incidindo sobre a atividade desenvolvida e tendo em conta as 

qualificações profissionais, pedagógicas e científicas do docente. 

Artigo 101º 

Objetivos 

1. A ADD visa a melhoria da qualidade do serviço educativo e da aprendizagem dos alunos, 

bem como a valorização e o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. 

2. A avaliação do desempenho do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios 

e procedimentos constantes dos respetivos diplomas regulamentares. 

3. Para além dos objetivos estabelecidos no n.º 3 do Artigo 40.º do Estatuto da Carreira 

Docente, o sistema de avaliação do desempenho deve ainda permitir diagnosticar as 

necessidades de formação dos docentes, a considerar no plano de formação da escola. 



 
 

77 

Artigo 102º 

Dimensões da avaliação 

1. A ADD incide sobre as seguintes dimensões do desempenho do pessoal docente: 

a) Científica e pedagógica; 

b) Participação na Escola e relação com a comunidade; 

c) Formação contínua e desenvolvimento profissional. 

Artigo 103º 

Periodicidade 

1. Os ciclos de avaliação dos docentes integrados na carreira coincidem com o período 

correspondente aos escalões da carreira docente, tendo em conta a legislação aplicável. 

2. Os docentes não integrados na carreira serão avaliados em conformidade com os princípios 

gerais de avaliação legalmente estabelecidos, considerando as especificidades que lhe 

sejam particularmente aplicáveis. 

Artigo 104º 

Intervenientes no processo de avaliação 

1. São intervenientes no processo de ADD: 

a) O presidente do conselho geral; 

b) O Diretor; 

c) O conselho pedagógico; 

d) A secção de avaliação de desempenho docente do conselho pedagógico; 

e) Os avaliadores externos e internos; 

f) Os avaliados. 

2. As competências de cada um dos intervenientes estão definidas nos Artigos 9.º, 10.º, 11.º, 

12.º, 13.º e 14.º do decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 

Artigo 105º 

Calendarização da avaliação 

1. O processo de avaliação desenvolver-se-á em conformidade com calendário estabelecido 

pela secção de avaliação de desempenho docente do conselho pedagógico (SADD) em 

coordenação com os avaliadores, nos termos legais, respeitando as etapas que se seguem 
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ou outras que venham a ser legalmente determinadas: 

a) Entrega do relatório de autoavaliação pelos avaliados; 

b) Emissão de parecer elaborado pelo avaliador; 

c) Atribuição da classificação final, após análise e harmonização das propostas dos 

avaliadores pela Secção de secção de avaliação de desempenho docente do conselho 

pedagógico; 

d) Comunicação da avaliação final, por escrito, ao avaliado; 

e) Reclamação da decisão final pelo avaliado; 

f) Decisão sobre a reclamação pelo Diretor ou SADD; 

g) Recurso sobre a reclamação dirigido ao presidente do conselho geral; 

h) Homologação da proposta de decisão do recurso. 

2. O processo de avaliação dos professores contratados compreende todas as fases indicadas 

no número anterior e pode desenvolver-se com um calendário diferente do estabelecido 

para os professores dos quadros. 

3. A avaliação do desempenho tem por referência os objetivos e metas fixados no Projeto 

Educativo da escola. 
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CAPÍTULO VII 

Organização das Atividades Letivas e Não Letivas 

1. Em conformidade com o Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho, as atividades letivas e não 

letivas devem ir ao encontro das aprendizagens essenciais, do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e dos princípios orientadores da avaliação das aprendizagens, na 

medida em que o currículo é concebido e desenvolvido agregando todas as atividades e 

projetos da escola, assumindo-os como fonte de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências. 

Artigo 106º 

Funcionamento da componente não letiva (CNLE) 

1. Para cumprimento da componente não letiva (CNLE) registada nos horários, salvo indicação 

em contrário, todos os professores se apresentam na biblioteca. 

2. Em regra, os professores, que não forem convocados para atividades de substituição ou 

outras, permanecem na biblioteca até final do tempo letivo, prestando apoio aos alunos que 

aí se encontrem.  

3. O professor deve registar o sumário, no programa Inovar, no período correspondente ao seu 

horário. 

Artigo 107º 

Permuta/Substituição/Compensação de Aulas 

1. A permuta e a substituição de aulas são de registo obrigatório na plataforma Inovar e 

devem, sempre que possível, ser feitas com uma antecedência mínima de quarenta e oito 

horas.  

2. §Único: considera-se permuta de aula a atividade letiva planificada, concretizada por troca 

com outro docente do mesmo conselho de turma, assegurando o cumprimento do currículo 

escolar dos alunos.  

3. Considera-se substituição da aula a apresentação de um plano de aula a ser facultado pelo 

docente titular da disciplina, sendo a aula lecionada por um docente da mesma área 

disciplinar. Mais se considera que a substituição de aula deve ser assegurada, sempre que 

possível, por um professor da mesma área disciplinar, quando se verificar uma situação não 

prevista pelo docente titular de turma, nos casos em que o período de ausência do mesmo 
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não seja superior a 10 dias letivos. 

4. A compensação de aulas é de registo obrigatório na plataforma Inovar e deve ser sempre 

solicitada autorização ao Diretor, com uma antecedência mínima, se possível, de quarenta e 

oito horas.  

5. O professor deverá informar os alunos com a mesma antecedência para que estes possam 

fazer a gestão do seu tempo e do material didático a transportar.  

6. Caso a compensação da aula altere o horário da turma, obrigando os alunos a ficar na 

escola para além do seu horário habitual, deverá o professor solicitar por escrito aos pais ou 

encarregados de educação a respetiva autorização.  

7. §Único: Considera-se aula de compensação a reposição da aula em horário a acordar com 

a turma e após comunicação ao diretor de turma.  

8. Os professores envolvidos na permuta/compensação/substituição de aulas, se não 

comparecerem no dia e hora acordados, terão de justificar a falta nos termos da lei. 

Artigo 108º 

Coadjuvação 

1. Entende-se por coadjuvação o trabalho colaborativo e cooperativo entre docentes do 

mesmo ano ou ciclo, de vários ciclos e níveis de ensino e de diversas áreas disciplinares. 

2. A coadjuvação em contexto de sala de aula tem como objetivo favorecer a aprendizagem 

dos alunos e promover a qualidade do sucesso educativo. 

3. A coadjuvação é aplicada às turmas com ritmos de aprendizagem diferenciados ou nas 

disciplinas em que o trabalho autónomo do aluno, mas supervisionado pelo professor, é 

fundamental para a consolidação das aprendizagens essenciais. 

4. A coadjuvação deve potenciar uma melhor gestão dos trabalhos na sala de aula e um 

efetivo acompanhamento dos alunos. 

5. O trabalho a desenvolver pela equipa dos professores envolvidos implica a assunção de um 

compromisso de trabalho colaborativo, partilha de experiências e diálogo, com a definição, 

no início do ano letivo, das atividades, estratégias e formas de intervenção para o grupo-

turma. 

6. Nos casos em que a coadjuvação é aplicada no decorrer do ano letivo, deve ser feita uma 

articulação com o docente titular da disciplina, para que a prossecução dos objetivos da 

mesma seja cumprida. 
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7. Os tempos de coadjuvação em contexto de sala de aula devem ser considerados tempos da 

componente letiva do professor. 

Artigo 109º 

Atividades Complementares 

1. As atividades complementares assumem um caráter fundamental no que concerne à 

evolução das aprendizagens dos alunos, nas diversas disciplinas, que constituem o seu 

currículo. 

2. Entende-se por atividades complementares as seguintes: 

2.1 Visitas de estudo - atividades curriculares intencionais e pedagogicamente planeadas 

pelos docentes destinadas à aquisição, desenvolvimento ou consolidação de 

aprendizagens, realizadas fora do espaço escolar, tendo em vista alcançar as áreas de 

competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e, quando aplicável, no perfil profissional associado à respetiva qualificação 

do Catálogo Nacional de Qualificações. 

a) Considerando as características pedagógicas e didáticas das visitas de estudo e 

asseguradas todas as garantias legais, assim como a sua integração no PE e PAA, a 

participação dos alunos tem caráter obrigatório decorrente do dever de assiduidade 

que lhe assiste; 

b) Poderá o aluno/encarregado de educação (nos casos de menores de 18 anos), em 

caso de não comparência, vir a justificar o motivo da mesma junto do diretor de turma 

e do professor responsável pela atividade em questão. 

2.1.1 - Planeamento e organização das Visitas de Estudo: 

a) A organização de visitas de estudo pode ter a colaboração de outras entidades da 

Comunidade Educativa; 

b) A organização de uma aula no exterior é da competência do professor da disciplina, 

de acordo com as aprendizagens essenciais; 

c) As aulas no exterior carecem de prévia autorização do Diretor, mediante 

apresentação escrita de proposta para verificação de exequibilidade, relevância 

pedagógica e didática; 

d) No caso de, por motivo de deslocação do professor/alunos, haver necessidade de 

antecipar, adiar ou transferir aulas, imediatamente antes ou após a prevista para o 
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exterior, o professor proponente deverá elaborar previamente um plano para o efeito 

e obter a anuência do Diretor; 

e) As visitas de estudo devem cumprir os rácios previstos no Despacho nº6147/2019, de 

4 de julho, ou seja, um professor por cada quinze alunos, quer no 3.º ciclo do ensino 

básico, quer no ensino secundário, devendo, preferencialmente, ser um professor 

dos conselhos de turma. 

i) - Em casos excecionais e devidamente fundamentados, o Diretor poderá autorizar 

que a relação entre o número de alunos e de professores acompanhantes seja 

superior ou inferior ao valor indicado; 

ii) - No cumprimento dos rácios previstos, pode o Diretor proceder à substituição de 

um dos responsáveis pela visita de estudo 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, como consta no ponto 4, do 

Artigo 6º, do Despacho nº 6147/2019, de 4 de julho. 

f) Uma vez inscrito na visita de estudo e autorizado pelo encarregado de educação, fica 

o aluno sujeito às normas do regulamento interno da escola e à restante legislação 

vigente; 

g) As visitas de estudo/intercâmbios escolares/representação da escola/passeio 

escolar, em território nacional, que ultrapassem os cinco dias úteis e aquelas que 

impliquem deslocações ao estrangeiro, obedecem aos pontos 6 e 7, do Artigo 6º, do 

Despacho nº6147/2019, de 4 de julho; 

h) Os alunos e docentes que participam nestas atividades estão cobertos pelo seguro 

escolar, em território nacional, e por seguro a contratar, em território estrangeiro; 

i) Possíveis danos causados pelos alunos no decurso destas atividades, que não se 

enquadrem no âmbito do seguro escolar, serão da responsabilidade dos respetivos 

encarregados de educação ou dos alunos, caso sejam de maior idade; 

j) Cabe, obrigatoriamente, aos docentes integrados na visita de estudo ou intercâmbio, 

desde que não sejam acompanhados pela totalidade dos alunos da/s turma/s, a 

disponibilização prévia de um plano de aula e atividades a realizar no respetivo 

horário letivo; 

k) Os professores organizadores e/ou acompanhantes devem registar o sumário na/s 

turma/s que participam na visita de estudo;  

l) Os professores da turma, que não participem na visita de estudo, devem registar o 

sumário, de acordo com a atividade desenvolvida, ou seja, se tiver alunos, sumaria a 
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atividade desenvolvida com os mesmos; se todos os alunos tiverem participado na 

visita de estudo, deve sumariar que os alunos participaram numa visita de estudo;  

m) Para cada visita de estudo será elaborado um plano da visita, tendo em conta o 

previsto nas alíneas a) b) c) d) i) e ii, do ponto 2, do Artigo 6º, do Despacho 

nº6147/2019, de 4 de julho. 

2.1.2 - Competências dos professores responsáveis: 

a) Estabelecer os contactos com os locais a visitar que serão, posteriormente, 

oficializados pela escola, através de ofício ou correio eletrónico institucional; 

b) Solicitar à Direção da Escola o contrato com a empresa transportadora; 

c) Enviar aos encarregados de educação informação sobre a visita de estudo, os seus 

objetivos, os locais a visitar, as disciplinas e turmas envolvidas, a data e o preço e, 

ainda, o termo de responsabilidade/autorização; 

d) Recolher a verba paga pelos alunos e assumir o pagamento a quem de direito (Custo 

total: transporte, entradas em museus, etc.); 

e) Recolher as autorizações e fazer-se acompanhar por estas no decorrer da visita; 

f) Entregar o montante referente ao pagamento do transporte nos serviços 

administrativos; 

g) Convocar uma reunião de encarregados de educação em caso de visitas ao 

estrangeiro ou de visitas em território nacional com duração superior a 24h; 

h) Organizar, para as visitas ao estrangeiro, uma lista com os contactos dos 

encarregados de educação de todos os alunos presentes e deixar uma cópia na 

Direção da Escola; 

i) Informar o diretor de turma; 

j) Elaborar e entregar ao diretor de turma, até à véspera da visita, a lista dos alunos 

participantes, de acordo com os termos de autorização, assinados pelos 

encarregados de educação;  

k) O professor organizador deverá, ainda, informar os serviços administrativos sobre os 

professores presentes na visita de estudo; 

l) Elaborar um relatório-síntese da visita; 

m) Todas as visitas de estudo devem ser planificadas, apresentadas e aprovadas pelo 

conselho de turma e, de seguida, devem ser aprovadas em conselho pedagógico, 

que emitirá um parecer sobre as mesmas; 

n) Todas as visitas de estudo integram o plano anual de atividades, que é aprovado 

pelo conselho geral. 
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2.1.3 - Aos Alunos e Encarregados de Educação compete: 

a) Entregar ao professor responsável o termo de responsabilidade, devidamente 

assinado pelo encarregado de educação; (Todos os alunos são obrigados a entregar 

o modelo assinado, tenham ou não autorização para a visita de estudo. Nenhum 

aluno pode ir a uma visita de estudo sem a entrega da autorização escrita ao 

professor organizador); 

b) Efetuar o pagamento no prazo que lhes foi indicado; 

c) Cabe aos alunos, que não participam na atividade, comparecer na escola às 

atividades previstas no respetivo horário, sem o que deverá ser-lhes marcada falta de 

presença a todas as disciplinas coincidentes com o horário da visita de estudo, sendo 

informados os encarregados de educação; 

d) A desistência da visita de estudo deve ser comunicada, por escrito, pelo encarregado 

de educação, ao professor organizador, indicando o motivo, até 5 dias úteis antes da 

visita. Não haverá lugar a qualquer devolução de dinheiro, à exceção dos casos 

imprevistos e devidamente justificados (doença, falecimento de familiar, etc.). Nestes 

casos, o pedido de devolução deverá ser feito até três dias úteis, depois da visita de 

estudo. 

2.2 Intercâmbio escolar - atividade educativa que tem por finalidade a inserção de alunos e 

docentes na vivência letiva e escolar de outra escola, nacional ou estrangeira, por um 

determinado período de tempo. 

2.3 Representação da escola - Meio pelo qual as escolas, através da participação individual 

ou coletiva de membros da sua comunidade, comparecem em atividades de âmbito 

desportivo, cultural ou outras por si consideradas relevantes. 

2.4 Passeio escolar - atividade lúdico-formativa institucionalmente planeada e a realizar fora 

do calendário das atividades letivas, tendo em vista o desenvolvimento das 

competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e, quando aplicável, no perfil profissional associado à respetiva qualificação 

do Catálogo Nacional de Qualificações. 

2.5 Geminação – cooperação entre duas instituições de ensino, nacionais ou estrangeiras, 

firmada através de protocolo, partilhando valores e princípios comuns que permitem a 

realização conjunta de atividades escolares e culturais, com o objetivo de promover a 

melhoria das aprendizagens. 

3. As linhas orientadoras a adotar pelas escolas na organização e realização das atividades 
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complementares, como visitas de estudo/geminação/intercâmbio escolar/representação da 

escola/passeio escolar, devem estar de acordo com o disposto no Despacho nº6147/2019, 

de 4 de julho. 

  



 
 

86 

CAPÍTULO VIII 

Pessoal Não Docente 

Artigo 110º 

Direitos 

1. São garantidos ao pessoal não docente os direitos estabelecidos para os funcionários e 

agentes do Estado decorrentes da lei, bem como os direitos decorrentes deste regulamento 

interno, nomeadamente: 

a) Ser tratado com respeito e correção por toda a comunidade escolar; 

b) Ter condições e meios adequados à especificidade das suas funções; 

c) Eleger e ser eleito para os diversos órgãos e estruturas escolares, em conformidade com 

a lei e o presente regulamento interno, bem como participar na vida da escola, quer 

individualmente, quer no âmbito dos respetivos órgãos e estruturas escolares; 

d) Ser apoiado pelos órgãos de gestão e demais órgãos e estruturas escolares, bem como 

pelos professores na resolução de assuntos do interesse da comunidade escolar; 

e) Ter condições de atualização profissional, nomeadamente através do acesso à formação 

contínua ou autoformação legalmente prevista; 

f) Aceder à informação e documentação que digam respeito à sua atividade e carreira 

profissional; 

g) Ser atendido nas suas solicitações legais e esclarecido nas suas dúvidas; 

h) Usufruir de condições de trabalho que garantam a sua segurança, saúde e higiene; 

i) Outros consignados na lei ou no presente regulamento interno. 

Artigo 111º 

Deveres 

1. O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os 

funcionários e agentes da Administração Pública em geral e aos que lhe estão atribuídos 

em legislação específica e no presente regulamento, nomeadamente: 

a) Tratar com respeito e cordialidade todos os membros da comunidade escolar; 

b) Ser assíduo e pontual; 

c) Zelar pela conservação das instalações e equipamentos e comunicar ao Diretor da escola 

as anomalias ou outros incidentes críticos; 

d) Prestar todas as informações solicitadas com rigor e clareza; 
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e) Exibir o cartão de identificação sempre que atender o público; 

f) Executar com zelo, responsabilidade e competência todas as funções que lhe forem 

confiadas; 

g) Manter-se no seu local de trabalho durante o horário estipulado, não o abandonando sem 

conhecimento do seu superior direto, ou de quem o substitua; 

h) Colaborar para a unidade e boa imagem da escola e dos serviços; 

i) Informar o Diretor sempre que se verifique um comportamento menos digno de algum 

elemento da comunidade escolar; 

j) Guardar sigilo profissional; 

k) Solicitar ao aluno, sempre que necessário, a apresentação do cartão escolar; 

l) Colaborar na resolução de conflitos e problemas surgidos com os alunos, com bom senso 

e ponderação; 

m) Impedir que o ambiente externo seja perturbador do normal funcionamento das aulas; 

n) Exercer uma atitude de vigilância que garanta a segurança de pessoas e bens; 

o) Participar, nos termos legais, no seu processo de avaliação; 

p) Representar, quando eleito, o pessoal não docente no conselho geral. 

Secção I 

Avaliação de Desempenho do Pessoal não Docente 

Artigo 112º 

Avaliação de Desempenho 

1. O pessoal não docente é avaliado em conformidade com a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

Administração Pública (SIADAP), gozando de todos os direitos que a lei lhe confere. 

2. O pessoal não docente é avaliado no âmbito do subsistema SIADAP3, considerando, os 

seguintes objetivos: 

a) Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e autorregulação; 

b) Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento profissional adequadas à 

melhoria do desempenho dos serviços; 

c) Promover a motivação e o desenvolvimento das competências e qualificações; 

d) Reconhecer e distinguir trabalhadores pelo seu desempenho e pelos resultados obtidos e 

estimulando o desenvolvimento de uma cultura de excelência e qualidade; 

e) Melhorar a prestação de informação e a transparência da ação dos serviços da escola.  
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Artigo 113º 

Intervenientes no processo de avaliação: 

1. Intervêm no processo de avaliação do desempenho: 

a) O avaliador; 

b) O avaliado; 

c) O conselho coordenador da avaliação; 

d) A comissão paritária; 

e) O dirigente máximo do serviço. 

2. A ausência ou impedimento de avaliador direto não constitui fundamento para a falta de 

avaliação. 

3. Junto do Diretor, funciona uma comissão paritária com competência consultiva para apreciar 

propostas de avaliação dadas a conhecer aos trabalhadores avaliados, antes da 

homologação. 

4. A comissão paritária é composta por quatro vogais, sendo dois representantes da 

administração, designados pelo dirigente máximo do serviço, sendo um membro do 

conselho coordenador da avaliação, e dois representantes dos trabalhadores, por estes 

eleitos. 

5. Os vogais representantes da administração são designados em número de quatro, pelo 

período de dois anos, sendo dois efetivos, um dos quais orienta os trabalhos da comissão, e 

dois suplentes. 

6. Os vogais representantes do pessoal não docente são eleitos pelo período de dois anos, em 

número de seis, sendo dois efetivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto pelos 

trabalhadores que constituem o universo de trabalhadores de todo o serviço. 

7. O processo de eleição dos vogais representantes do pessoal não docente deve decorrer em 

dezembro e é organizado nos termos de despacho do dirigente máximo do serviço, que é 

publicitado na página eletrónica do serviço, do qual devem constar, entre outros, os 

seguintes pontos: 

a) Data limite para indicação, pelo pessoal não docente, dos membros da mesa ou mesas 

de voto, referindo expressamente que, na ausência dessa indicação, os mesmos são 

designados pelo Diretor até quarenta e oito horas antes da realização do ato eleitoral; 

b) Número de elementos da mesa ou mesas de voto, o qual não deve ser superior a cinco 

por cada mesa, incluindo os membros suplentes; 
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c) Data do ato eleitoral; 

d) Período e local do funcionamento das mesas de voto; 

e) Data limite da comunicação dos resultados ao Diretor; 

f) Dispensa dos membros das mesas do exercício dos seus deveres funcionais no dia em 

que tem lugar a eleição, sendo igualmente concedidas facilidades aos restantes 

trabalhadores pelo período, estritamente indispensável, para o exercício do direito de 

voto. 

Artigo 114º 

Autoavaliação e avaliação 

1. A autoavaliação tem como objetivo envolver o avaliado no processo de avaliação e 

identificar oportunidades de desenvolvimento profissional. 

2. A autoavaliação é obrigatória e concretiza-se através de preenchimento de ficha própria, a 

analisar pelo avaliador, se possível conjuntamente com o avaliado, com caráter preparatório 

à atribuição da avaliação, não constituindo componente vinculativa da avaliação de 

desempenho. 

3. A avaliação é efetuada pelo avaliador nos termos do SIADAP 3, das orientações 

transmitidas pelo conselho coordenador da avaliação e em função dos parâmetros e 

respetivos indicadores de desempenho. 

4. A autoavaliação e a avaliação devem, em regra, decorrer na primeira quinzena de janeiro. 

5. No início de cada período anual de avaliação, no começo do exercício de um novo cargo ou 

função, bem como em todas as circunstâncias em que seja possível a fixação de objetivos a 

atingir, é efetuada reunião entre avaliador e avaliado, destinada a fixar e registar na ficha de 

avaliação tais objetivos e as competências a demonstrar, bem como os respetivos 

indicadores de medida e critérios de superação. 

6. Os objetivos a atingir por cada trabalhador devem ser definidos pelo avaliador e avaliado no 

início do período da avaliação, prevalecendo, em caso de discordância, a posição do 

avaliador. 

7. A identificação de resultados de aperfeiçoamento e desenvolvimento individual do 

trabalhador é obrigatória num dos objetivos, quando resulte de diagnóstico efetuado no 

âmbito de avaliação do desempenho classificado como desempenho inadequado. 

8. Os objetivos de aperfeiçoamento e desenvolvimento do trabalhador podem ser de âmbito 

relacional, de atitudes ou de aquisição de competências técnicas e de métodos de trabalho. 
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9. As competências a desenvolver pelos trabalhadores são definidas e listadas em perfis 

específicos, decorrentes da análise e qualificação das funções correspondentes à respetiva 

carreira, categoria, área funcional ou posto de trabalho e concretizam-se nos modelos 

específicos de adaptação do SIADAP 3. 

10. A identificação das competências a demonstrar no desempenho anual de cada trabalhador 

é efetuada de entre as relacionadas com a respetiva carreira, categoria, área funcional ou 

posto de trabalho, preferencialmente por acordo entre os intervenientes na avaliação. 

11. A seleção das competências a avaliar é efetuada de entre as constantes da lista a que se 

refere o n.º 6 do Artigo 36º, do SIADAP. 

Secção II 

Serviços Administrativos, Técnicos e Técnico-Pedagógicos 

Todos os serviços existentes na escola regem-se, para além do estipulado neste 

Regulamento Interno e demais legislação em vigor, por um Sistema de Controlo Interno da 

Escola, que segue em anexo a este regulamento, Anexo XVI. 

Artigo 115º  

Serviços Administrativos 

1. Os serviços administrativos são uma estrutura de administração e apoio do estabelecimento 

de ensino a quem compete, genericamente, desempenhar funções nas áreas 

administrativas de Alunos, Pessoal, Contabilidade, Aprovisionamento, Património, 

Expediente Geral e Ação Social Escolar. 

2. Os serviços administrativos são desempenhados por assistentes técnicos e dirigidos por um 

chefe de serviços de administração escolar/coordenador técnico, respondendo este perante 

o Diretor da escola. Os conteúdos funcionais deste grupo profissional encontram-se 

estabelecidos no Decreto-Lei nº 84/2015, de 07 de agosto. 

Artigo 116º 

Competências e Responsabilidades Específicas 

1. O chefe de serviços de administração escolar/coordenador técnico é membro do conselho 

administrativo, competindo-lhe ainda: 

a) Dirigir, orientar e avaliar o pessoal afeto ao serviço administrativo no exercício diário das 

suas tarefas; 



 
 

91 

b) Exercer todas as competências delegadas pelo Diretor; 

c) Propor as medidas tendentes à modernização, eficiência e eficácia dos serviços; 

d) Preparar e submeter a despacho do Diretor os assuntos respeitantes ao funcionamento 

administrativo da escola; 

e) Assegurar a elaboração do projeto de orçamento, de acordo com as linhas orientadoras 

definidas pelo conselho geral e as indicações do conselho administrativo; 

f) Coordenar, de acordo com as orientações do conselho administrativo, a elaboração do 

relatório de conta de gerência; 

g)  Representar os serviços na equipa do Plano Tecnológico da Educação (PTE).  

Artigo 117º 

Competências do Assistente Técnico 

1. Aos assistentes técnicos compete, nomeadamente: 

a) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transações 

financeiras e de operações contabilísticas; 

b) Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal forem designados pelo 

Diretor da escola; 

c) Organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do pessoal docente e 

não docente, designadamente o processamento dos vencimentos e registos de 

assiduidade; 

d) Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar medidas que 

visem a conservação das instalações, do material e dos equipamentos; 

e) Desenvolver os procedimentos para aquisição de material e de equipamento necessários 

ao funcionamento das diversas áreas de atividade da escola; 

f) Assegurar o tratamento e divulgação da informação de natureza administrativa entre os 

vários órgãos da escola e entre estes e a comunidade escolar e demais entidades; 

g) Organizar e manter atualizados os processos relativos à gestão dos alunos; 

h) Providenciar o atendimento e a informação a alunos, pais/encarregados de educação, 

pessoal docente e não docente e outros utentes da escola. 

Artigo 118º 

Serviços Técnicos 

A escola, para dar resposta às necessidades do seu funcionamento, pode contratar 

serviços jurídicos ou de apoio à organização e funcionamento de projetos, sendo os encargos 
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assumidos pelo seu orçamento de compensação em receita (OCR) ou satisfeitos pelo Gabinete 

de Gestão Financeira do Ministério da Educação, se para tal for obtida autorização. 

Artigo 119º 

Serviços de Ação Social Escolar e de Apoio Socioeducativo 

1. Os serviços de ação social escolar prestam, genericamente, apoio ao funcionamento da 

escola e, em particular, à atividade pedagógica, desempenhando as funções que lhe estão 

legalmente atribuídas. 

2. Os serviços de ação social visam a identificação e prestação de apoio, nas áreas social, 

económica e educativa, aos alunos inseridos no quadro legal vigente, ou outros que se 

afigurem necessários e que a escola esteja em condições de prestar. 

3. A ação social escolar tem por finalidade pôr em prática os programas de apoio 

socioeducativo, auxiliar na gestão de outros serviços de apoio, bem como prestar 

esclarecimentos aos alunos e pais/encarregados de educação sobre os assuntos que, nesta 

matéria, lhes digam respeito. 

4. Estes serviços são coordenados pelo subdiretor ou adjunto do Diretor e orientados pelo 

chefe de serviços administrativos escolar. 

5. Deste serviço dependem o controlo das refeições, gestão dos serviços do bufete, papelaria, 

auxílios económicos, seguro escolar e transportes escolares. 

6. Aos assistentes técnicos da ação social escolar compete prestar o apoio necessário à 

prossecução das tarefas inerentes aos serviços e programas de apoio socioeducativo e 

especificamente: 

a) Participar na organização dos serviços de refeitório, bufete e papelaria, bem como 

orientar o pessoal que desempenha funções nestes serviços, sem prejuízo das 

dependências hierárquicas; 

b) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a apoios educativos; 

c) Assegurar uma adequada informação dos apoios complementares de ação social ou 

outros aos alunos e pais/encarregados de educação; 

d) Organizar os processos referentes aos acidentes dos alunos; 

e) Participar na organização do processo dos alunos que tenham direito à comparticipação 

nos títulos de transportes; 

f) Zelar pelo cumprimento das determinações dos órgãos competentes do Ministério da 

Educação e do Diretor. 
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Secção III 

Serviços Auxiliares e Outros 

Artigo 120º 

Serviços Auxiliares de Ação Educativa 

1. Os serviços auxiliares de ação educativa compreendem várias valências e destinam-se a 

apoiar, quer o funcionamento das atividades letivas, quer a prestação de serviços 

complementares de apoio ao funcionamento da escola. 

2. São dirigidos por um encarregado operacional, diretamente responsável perante o Diretor 

da escola pelo funcionamento dos respetivos serviços, e contam com um número pré-

estabelecido de assistentes operacionais responsáveis pelo funcionamento dos diferentes 

serviços em conformidade com a distribuição que destes lhe venha a ser efetuada. 

Artigo 121º 

Competências 

1. Ao encarregado operacional compete genericamente coordenar e supervisionar as tarefas 

do pessoal que está sob a sua dependência hierárquica, cabendo-lhe: 

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal assistente operacional; 

b) Colaborar com o Diretor na elaboração da distribuição de serviço por aquele pessoal; 

c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias, a submeter à 

aprovação do Diretor; 

d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo 

soluções; 

e) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo; 

f) Requisitar ao armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso 

corrente nas aulas; 

g) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento; 

h) Levantar autos de notícia ao pessoal auxiliar de ação educativa relativos a infrações 

disciplinares verificadas; 

i) Todas as demais funções que lhe forem atribuídas pelo Diretor. 

2. Aos Assistentes Operacionais compete: 

a) Comunicar a ausência dos professores da sua área de intervenção e solicitar a sua 

substituição; 
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b) Exercer as funções e tarefas que lhe forem atribuídas com competência e 

responsabilidade; 

c) Assegurar-se do bom estado de conservação e funcionamento dos equipamentos e 

instalações que se encontrem sob a sua responsabilidade; 

d) Proceder à vigilância, durante as aulas e intervalos, das áreas e espaços que lhe 

estiverem atribuídos; 

e) Não autorizar a presença dos alunos na sala de aula na ausência do professor, salvo 

ordem superior em contrário; 

f) Estar vigilante e atento durante as aulas para poder responder imediatamente a qualquer 

solicitação da parte dos professores ou a circunstâncias que, de algum modo, impeçam o 

bom funcionamento das aulas; 

g) Exigir aos alunos um bom comportamento moral e cívico; 

h) Atuar com determinação, prudência e educação junto dos alunos, nunca usando de 

violência física ou verbal; 

i) Comunicar ao gabinete de apoio ao aluno ou a outros órgãos e estruturas escolares 

responsáveis qualquer ato de incumprimento do regulamento interno que presencie e que 

não seja da sua competência resolver; 

j) Impedir a permanência dos alunos junto das salas durante o funcionamento das aulas; 

k) Impedir a entrada de elementos estranhos à escola, excetuando as pessoas devidamente 

identificadas e autorizadas. 

l) Além de tudo o que está definido, deve cumprir o que está previsto na lei. 

Artigo 122º 

Vigilância e Segurança de Pessoas e Bens 

1. Complementando as estruturas de segurança existentes na escola, ao funcionário de 

serviço na portaria compete: 

a) Proceder à identificação de todas as pessoas que pretendam entrar nas instalações da 

escola, solicitando-lhes que se identifiquem e que indiquem o assunto que pretendem 

tratar ou a pessoa que pretendem contactar; 

b) Encaminhar as pessoas para os setores ou serviços que desejam contactar; 

c) Controlar a saída dos alunos, impedindo a sua saída durante o período de aulas, salvo 

por pedido expresso dos seus pais/encarregados de educação devidamente confirmados; 

d) Vigiar o espaço adjacente à entrada da escola, prevenindo possíveis estragos e/ou 

comportamentos incorretos; 
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e) Não se ausentar da portaria sem previamente garantir a sua substituição; 

f) Colaborar na limpeza e manutenção dos espaços que lhe estiverem destinados. 

2. Para coadjuvar o Diretor da escola no âmbito da segurança de pessoas e bens é criado o 

cargo de coordenador de segurança, a nomear pelo Diretor, com as seguintes 

competências: 

a) Elaborar e manter atualizados os Planos de Emergência e Segurança; 

b) Promover campanhas de informação e sensibilização; 

c) Articular os Planos de Emergência e Segurança da Escola com o Plano de Segurança 

Municipal/Gabinete de Segurança da DGEstE Norte; 

d) Promover a articulação com o Clube da Proteção Civil; 

e) Elaborar e implementar um plano de eficiência energética; 

f) Promover campanhas de informação e sensibilização para o uso racional de recursos 

naturais; 

g) Informar o Diretor de quaisquer anomalias verificadas nas instalações e equipamentos 

escolares que possam pôr em risco os seus utentes; 

h) Promover a afixação de normas de segurança e de uso das instalações e equipamentos. 

Artigo 123º 

Central Telefónica 

1. Ao funcionário de serviço na central telefónica compete: 

a) Receber as chamadas telefónicas do exterior e encaminhá-las para os devidos sectores; 

b) Receber os pedidos, proceder à marcação e fazer o registo das chamadas oficiais para o 

exterior. 

Artigo 124º 

Serviços de Papelaria e Reprografia 

1. O serviço de papelaria, a funcionar na loja da escola, visa: 

a) A venda de Artigos correntes de papelaria ou outros de apoio às atividades escolares; 

b) A venda de edições publicadas pelos serviços do Ministério da Educação, não sendo 

permitida a venda de livros de outras origens. 

2. O serviço de papelaria é assegurado pelos funcionários da loja, a quem compete: 

a) Vender os produtos disponíveis para o efeito; 

b) Carregar os cartões de estudante para uso interno dos serviços; 
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c) Informar o Diretor da escola das necessidades de aquisição de material; 

d) Apresentar, na Tesouraria, contas das receitas diárias. 

3. Os preços devem estar afixados nos Artigos expostos por meio de etiquetas de fácil leitura.  

4. Os pagamentos serão efetuados através do cartão escolar. 

5. Os serviços de reprografia, a funcionar na loja da escola, destinam-se a reproduzir ou 

imprimir material didático e pedagógico para as atividades de ensino aprendizagem e outro 

material necessário para o normal funcionamento dos serviços da escola. 

6. O responsável por este setor é um assistente operacional, a quem compete: 

a) O controlo de utilização das máquinas fotocopiadoras; 

b) A conservação dos equipamentos; 

c) Informar os serviços competentes da necessidade de aquisição de material consumível e 

de reparação de equipamentos; 

d) Apresentar, na Tesouraria, contas das receitas diárias. 

7. Têm acesso ao serviço de reprografia todos os elementos da comunidade escolar. 

8. A reprodução de testes formativos e sumativos, assim como o material de apoio aos 

serviços administrativos, será considerada como serviço gratuito. A reprodução gratuita de 

outro tipo de trabalho só pode ser efetuada, desde que autorizada pelo Diretor da escola. 

9. Horário de funcionamento: os serviços de reprografia funcionam em espaço próprio e de 

forma ininterrupta de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30. 

10. A tabela de preços a praticar encontra-se afixada na reprografia. 

11. Todas as cópias têm de ser pagas, utilizando o respetivo cartão da escola, no ato de 

levantamento das mesmas. 

12. Todos os trabalhos solicitados devem ser entregues para execução, por norma, com uma 

antecedência de 8h, podendo ser remetidos por email. 

13. Os professores podem solicitar, sem custos, cópias de trabalhos revestidos de interesse 

para o processo de ensino e aprendizagem, como fichas de avaliação, fichas de trabalhos 

ou textos de apoio ou ainda documentos inerentes ao desempenho do seu cargo/função. 

14. A cada professor será atribuído um plafond de cópias de acordo com o número de alunos e 

natureza da disciplina ou cargo desempenhado. 

15. Os trabalhos destinados aos alunos devem ter obrigatoriamente um cabeçalho com 

indicação do nome da escola, ano, turma e disciplina. 

16. O pedido de cópias a cores e em tamanho A3 tem de ser acompanhado de requisição e é 
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sujeito a autorização pelo órgão de gestão. 

17. Todas as cópias destinadas aos alunos dos cursos profissionais estão sujeitas a um plafond 

próprio, tendo os professores que indicar o ano e turma a que se destinam as cópias. 

18. Todas as cópias de testes e fichas de trabalho serão executadas em frente e verso, salvo 

nas situações em que, de forma justificada, tal não se aconselhe. 

19. Não são autorizadas reproduções integrais de livros. 

20. Sempre que sejam fotocopiados textos de apoio, os trabalhos serão executados com 

redução, fazendo-se duas páginas numa. 

21. Nos serviços serão prioritariamente fotocopiados os trabalhos solicitados pelo órgão de 

gestão ou pelos serviços administrativos, seguindo-se os testes e os restantes trabalhos de 

apoio às atividades letivas, desde que respeitados os prazos definidos. 

22. Não é autorizada a realização de fotocópias pedidas por alunos, por solicitação do 

professor, no decorrer das aulas, à exceção de qualquer situação imprevista e devidamente 

justificada. 

23. Para os serviços de reprografia podem ser enviados documentos, de qualquer computador 

ligado em rede ou então através de email. 

24. Para imprimir através do email deve-se enviar os documentos, como anexo, sempre que 

possível com a antecedência referida, para reprografia @esamarante.edu.pt indicando: 

primeiro e último nome do professor, número de cópias, se pretende frente e verso, se 

pretende agrafado e a turma a que se destina. 

Artigo 125º 

Cartão Escolar 

1. O cartão escolar (SIGE) é um cartão de rádio frequência, pessoal e intransmissível, utilizado 

por todos os alunos, professores e funcionários da escola que tem como objetivo aumentar 

a segurança, criar um sistema de fiabilidade na troca de informações e simplificar a gestão 

escolar. 

2. O cartão, a adquirir por todos os membros da comunidade escolar, é da responsabilidade 

do seu possuidor. 

3. O cartão escolar é de uso pessoal e intransmissível, permitindo ao seu utilizador: 

a) Ser identificado como membro da comunidade escolar; 

b) Ter acesso à escola (o uso é obrigatório para os alunos, à entrada e à saída); 
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c) Efetuar compras e pagamentos de serviços.  

4. A utilização do cartão escolar visa: 

a) O controlo de acessos ou registo em terminal; 

b) O pagamento e acesso aos serviços da escola; 

c) O controlo interno de consumos; 

d) A venda de refeições e controlo de acesso ao refeitório; 

e) O controlo de assiduidade de pessoal não docente; 

f) A consulta de informação via “online” (classificações, faltas, mensagens, extrato de 

movimentos, saldos, etc.); 

g) A aquisição do cartão de utente processa-se nos serviços administrativos, pelo 

pagamento de um montante a ser estipulado pelo Diretor; 

h) Quando for necessária a emissão de um novo cartão por perda, extravio, deterioração ou 

por qualquer outro motivo imputável ao aluno, o mesmo terá de ser pago pelo próprio, 

sendo o seu custo fixado por despacho anual do Diretor da escola; 

§- Em caso de esquecimento do cartão, o utilizador deve requerer um cartão de 

substituição temporária nos serviços administrativos. A utilização deste cartão tem uma 

validade de dois dias e um custo pago antecipadamente de 1 €; 

i) A utilização do cartão de utente apenas poderá ser feita pelo seu respetivo titular; 

j) A receita resultante da aquisição dos cartões reverte a favor do orçamento de receitas 

próprias da escola; 

k) Sempre que o cartão de um utente que cessou funções ou deixou de frequentar a escola 

apresente saldo, o seu titular poderá solicitar a devolução da quantia em causa, no prazo 

máximo de um mês após a data de início de tal situação. O não cumprimento deste prazo 

viabiliza a transferência de tal saldo para o orçamento privativo da escola; 

l) Se a situação de devolução de saldo se reportar a um aluno, a mesma apenas poderá ser 

realizada com autorização expressa do seu pai/encarregado de educação; 

m) É obrigatório proceder à validação de entrada no recinto da escola; 

n) O não cumprimento do expresso na alínea anterior inviabiliza a utilização do cartão nos 

diferentes serviços disponibilizados; 

o) O controlo das saídas dos alunos é feito em função do tipo de cartão, ou seja, cartão 

contendo autorização de saída ou não; 

p) Caso um aluno se apresente na escola sem o seu cartão de utente, deve o mesmo ser 

imediatamente identificado pelo funcionário que detetou tal situação e, logo que possível, 

ser conduzido ao Diretor que atuará em conformidade; 
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q) Da falta pontual do cartão de utente não poderá resultar, para o aluno, qualquer prejuízo à 

frequência normal das atividades letivas; 

r) O acesso de outros utentes (pais/encarregados de educação, ex-alunos, agentes 

comerciais e outros) é feito pela portaria, procedendo-se ao seu registo tendo por base a 

sua identificação através de documento de identificação; 

s) A qualquer momento poderão ser disponibilizados os dados referentes aos movimentos 

efetuados pelo titular de um cartão; 

t) Tais dados apenas poderão ser facultados ao titular do cartão ou, no caso dos alunos, ao 

seu respetivo pai/encarregado de educação; 

u) Não são permitidas anulações de refeições previamente adquiridas, sendo apenas 

possível proceder à sua transferência para data posterior, desde que tal pedido seja feito 

até à véspera do dia a que a refeição adquirida se reporta; 

v) Todas as operações financeiras serão processadas, obrigatoriamente, através da 

utilização do cartão de utente, não sendo, por isso, permitido o uso de numerário; 

w) Esta obrigatoriedade não se aplica a qualquer elemento que aceda pontualmente ao 

edifício e aos serviços da escola; 

x) Cada utente será sempre o responsável por todos os movimentos realizados com o seu 

cartão, desde que não tenha informado o órgão de gestão da escola de qualquer 

anomalia ocorrida com o mesmo; 

y) Todos os dados e informação com registo no cartão de utente são para uso, única e 

exclusivamente, dos serviços deste estabelecimento de ensino. 

5. O cartão escolar é válido durante o ciclo de estudos em que o aluno se encontra 

matriculado (três anos letivos). No caso dos alunos que terminam o 3º ciclo do ensino 

básico e se matriculam no ensino secundário nesta escola, o cartão é automaticamente 

renovado. 

Artigo 126º 

Refeitório 

1. O refeitório constitui um serviço destinado a assegurar à população escolar uma 

alimentação equilibrada, segundo princípios dietéticos definidos pelo Ministério de 

Educação. 

2.  São utentes do refeitório os alunos, o pessoal docente e não docente da escola ou outro, 

desde que devidamente autorizado. 

3. A marcação de refeição é feita nos quiosques (kiosks), podendo, ainda, ser reservadas 
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através do serviço disponibilizado no site da escola. 

4. As refeições devem ser sempre marcadas no dia anterior à data a que se destinam. 

Excecionalmente, podem ser adquiridas no próprio dia, até às 10h00, mediante o acréscimo 

de taxa estipulada pelo Ministério da Educação. 

5. As refeições marcadas e não consumidas no próprio dia perderão a validade, havendo 

apenas reembolso ou revalidação da data, em casos devidamente justificados. 

6. O espaço reservado à confeção das refeições deve apenas ser ocupado pelo pessoal em 

funções no refeitório. 

Artigo 127º 

Bar 

1. O bar constitui um serviço destinado à venda de bens alimentares. 

2. Os produtos servidos devem seguir os critérios de uma alimentação saudável. 

3. O serviço do bar é assegurado por assistentes operacionais. 

4. A lista de preços deve estar afixada em local de fácil leitura. 

5. As vendas só podem ser feitas através do cartão escolar, sendo obrigatório o sistema de 

pré-pagamento. 

6. Na área de serviço do bar não é permitida a entrada a pessoas estranhas ao seu 

funcionamento. 

7. Os funcionários em serviço no bar não devem comer ou tomar pequenas refeições na zona 

de atendimento aos utentes. 

8. O pessoal ligado à manipulação de alimentos deve usar vestuário adequado às tarefas que 

realiza e adotar todos os cuidados de higiene que a função exige. 
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CAPÍTULO IX 

Pais e Encarregados de Educação 

Artigo 128º 

Participação dos Pais e Encarregados de Educação 

1. Aos pais/encarregados de educação é reconhecido o direito de participação na vida da 

escola, quer individualmente, quer através das suas estruturas representativas, 

designadamente da associação de pais/encarregados de educação, de acordo com o 

disposto no normativo que regulamenta o regime jurídico das associações de 

pais/encarregados de educação, no presente regulamento interno e demais legislação em 

vigor. 

Artigo 129º 

Direitos 

1. Aos pais/encarregados de educação incumbe uma especial responsabilidade inerente ao 

seu poder/dever de orientarem a educação dos seus filhos e educandos, colaborando com a 

escola, quer na implementação de práticas favoráveis ao processo de ensino e 

aprendizagem do seu educando, quer na participação na vida da escola. 

2. Sem prejuízo de direitos consagrados na lei, aos pais e encarregados de educação é-lhes 

reconhecido os seguintes direitos: 

a) Participar na vida da escola e nas atividades da associação de pais/encarregados de 

educação; 

b) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino e aprendizagem do seu 

educando; 

c) Ser atendido semanalmente pelo diretor de turma, em horário previamente estabelecido, 

ou, ocasionalmente quando tal não for possível, noutro a acordar; 

d) Ser informado do aproveitamento e do comportamento do seu educando, sempre que o 

solicite, ou que o diretor de turma considere oportuno; 

e) Participar e cooperar ativamente em tudo o que se relacione com a educação do seu 

educando, bem como tomar conhecimento das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 

f) Participar nas reuniões da Equipa Multidisciplinar, quando o assunto for relacionado com 

o seu educando, e acompanhar a definição e implementação das medidas a aplicar; 
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g) Participar na elaboração do Relatório Técnico-Pedagógico do seu educando e, se 

aplicável, na elaboração e avaliação do Programa Educativo Individual; 

h) Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que 

as estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 

i) Participar nos órgãos de administração e gestão da escola, nos termos definidos na lei e 

no presente regulamento interno; 

j) Ser informado acerca das faltas dadas pelo seu educando e ser convocado, pelo diretor 

de turma, quando o aluno atingir um excesso grave de faltas e sendo menor de idade, nos 

termos da legislação aplicável. 

Artigo 130º 

Deveres 

1. Sem prejuízo dos deveres consagrados na lei, os pais e encarregados de educação têm os 

seguintes deveres: 

a) Colaborar com todos os elementos da comunidade educativa no bom funcionamento da 

escola e no desenvolvimento de uma cultura de cidadania responsável em todos os 

alunos; 

b) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e 

incutir nos seus educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não 

docente e os colegas da escola, contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia 

da comunidade educativa; 

c) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os 

intervenientes na vida escolar; 

d) Contribuir para o correto apuramento dos factos, em procedimento de índole disciplinar, 

instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para os quais for 

notificado. Sendo aplicada ao educando medida corretiva ou medida disciplinar 

sancionatória, deve diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua 

formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade 

educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade, pontualidade e disciplina 

do seu educando, bem como pelos comportamentos, atitudes e valores que assume em 

contexto escolar; 
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f) Ressarcir a escola relativamente a danos patrimoniais, causados pelo seu educando e/ou 

ressarcir qualquer elemento da comunidade educativa, a quem o seu educando provocou 

danos; 

g) Acompanhar o desenvolvimento da formação do seu educando; 

h) Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de administração e gestão da escola e 

pelas suas estruturas de orientação educativa, bem como pela associação de 

pais/encarregados de educação; 

i) Identificar-se junto do funcionário da portaria para efeitos de entrada no espaço escolar; 

j) Manter constantemente atualizados os seus contactos, telefónico, endereço postal e 

eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola em 

caso de alteração; 

k) Conhecer e respeitar o regulamento interno; 

l) Comparecer na escola quando para tal for solicitado. 

Artigo 131º 

Estruturas Organizativas 

1. Constituem estruturas organizativas e participativas dos pais/encarregados de educação: 

a) O conselho de pais/encarregados de educação da turma; 

b) Os representantes dos pais/encarregados de educação da turma; 

c) O conselho de representantes dos pais/encarregados de educação da turma; 

d) A assembleia de pais/encarregados de educação; 

e) A associação de pais/encarregados de educação. 

Artigo 132º 

Conselho de Pais e Encarregados de Educação da Turma 

1. O conselho de pais e encarregados de educação da turma é constituído por todos os pais 

e/ou encarregados de educação da turma, competindo-lhes genericamente: 

a) Eleger, na sua primeira reunião anual, por voto secreto, de entre todos os 

pais/encarregados de educação da turma, o seu representante, bem como um suplente 

para as suas faltas e impedimentos, que será o segundo elemento mais votado; 

b) Ser informado, pelo respetivo diretor de turma, de todos os assuntos que à turma digam 

respeito e colaborar com este na resolução de problemas que perturbem o seu bom 

funcionamento. 
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2.  O conselho reúne sempre que convocado pelo diretor de turma, por sua iniciativa ou a 

pedido do representante dos pais/encarregados de educação da turma ou ainda por 

convocatória do Diretor da escola. 

Artigo 133º 

Representantes dos Pais/Encarregados de Educação da Turma 

1. Aos representantes dos pais/encarregados de educação da turma compete genericamente: 

a) Representar todos os pais/encarregados de educação da turma, nos termos da Lei e do 

presente regulamento interno; 

b) Colaborar com o diretor de turma e, através deste, com as demais estruturas de 

administração e gestão escolar, bem como com a associação de pais/encarregados de 

educação, no tratamento de assuntos que digam respeito à turma que representa e para 

os quais seja chamado a participar; 

c) Participar nas reuniões dos respetivos conselhos de turma, bem como nas de 

representantes de pais/encarregados de educação de turma para que seja convocado 

nos termos legais; 

d) Promover a melhoria da comunicação entre os pais/encarregados de educação e o diretor 

de turma e demais órgãos de administração e gestão escolar; 

e) Elaborar, em colaboração com o diretor de turma, lista de contactos de todos os 

pais/encarregados de educação da turma, bem como facultar o seu próprio contacto aos 

demais elementos do conselho e à associação de pais/encarregados de educação. 

Artigo 134º 

Conselho de Representantes dos Pais/Encarregados de Educação da Turma 

1. O conselho de representantes dos pais/encarregados de educação da turma é constituído 

por todos os representantes dos pais/encarregados de educação de turma, competindo-lhe 

genericamente: 

a) Representar todos os pais/encarregados de educação junto do Diretor da escola e da 

direção da associação de pais/encarregados de educação; 

b) Colaborar com o Diretor da escola e com a direção da associação de pais/encarregados 

de educação na procura das melhores soluções para a organização e funcionamento da 

escola; 

2. O conselho de representantes dos pais/encarregados de educação da turma reúne por 
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convocatória do Diretor da escola, por sua iniciativa ou a pedido da associação de 

pais/encarregados de educação ou de dois terços dos membros do conselho. 

Artigo 135º 

Assembleia de Pais/Encarregados de Educação 

1. A assembleia de pais/encarregados de educação é constituída por pais/encarregados de 

educação de todos os alunos da escola e reúne ordinariamente no início do ano letivo, por 

convocatória simultânea de todos os diretores de turma, determinada pelo Diretor da escola, 

para efeitos de receber informações relativas às condições de funcionamento do novo ano 

escolar, bem como das questões mais sensíveis do presente regulamento interno. 

Artigo 136º 

Associação de Pais/Encarregados de Educação 

1. A associação de pais/encarregados de educação da Escola Secundária de Amarante é a 

organização representativa dos pais/encarregados de educação dos alunos da escola, 

regendo-se por estatutos próprios. 

2. São direitos da associação de pais/encarregados de educação: 

a) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de convivência na 

escola; 

b) Participar nos diversos órgãos da escola, nos termos definidos na lei e no presente 

regulamento interno; 

c) Ser ouvida pelo Diretor em todas as questões respeitantes ao funcionamento da escola e 

aos interesses dos associados; 

d) Colaborar no funcionamento da escola nos termos das competências que são legalmente 

conferidas às associações de pais/encarregados de educação; 

e) Ser informada pelo Diretor da escola das questões que lhe digam respeito e receber o 

apoio documental pertinente; 

f) Solicitar ao Diretor da escola o uso das instalações escolares necessárias ao seu 

funcionamento e reuniões. 
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CAPÍTULO X 

Outras Valências 

Artigo 137º 

Voluntariado 

1. O trabalho voluntário nas escolas, realizado por pessoal docente aposentado, decorre em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º 124/2009, de 21 de maio, conferindo a antigos 

professores oportunidades de realização pessoal e de participação ativa nas atividades 

desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. 

2. Nos termos do referido Decreto-Lei, o trabalho voluntário realizado por pessoal docente 

aposentado ocorre apenas mediante a expressa manifestação de vontade por parte da 

escola. 

3. De acordo com o princípio enunciado no número anterior, cabe ao órgão de gestão da 

escola a aprovação de um programa de voluntariado e a eventual seleção do candidato que 

considere reunir o perfil adequado para as funções em causa. 

4. Entre as atividades que os professores em regime de voluntariado podem desempenhar 

contam- se, designadamente, as seguintes: 

a) Apoio à formação de professores e pessoal não docente; 

b) Planeamento e realização de ações de formação para pais/encarregados de educação; 

c) Apoio a professores na programação e na construção de materiais didáticos; 

d) Acompanhamento a alunos em salas de estudo e desempenho de funções de tutoria; 

e) Integração de alunos imigrantes, através do reforço do ensino da língua portuguesa e da 

ajuda ao estudo nas diversas disciplinas; 

f) Ajuda ao funcionamento das bibliotecas escolares e dos centros de recursos educativos; 

g) Apoio a visitas de estudo; 

h) Apoio ao funcionamento de projetos no âmbito do POCH. 

5. Os projetos de voluntariado devem ser publicitados no início do ano letivo, definindo o perfil 

dos candidatos a recrutar, cabendo ao Diretor da escola selecionar e proceder ao 

recrutamento dos voluntários, estabelecendo com os mesmos os respetivos programas de 

voluntariado. 

6. O programa de voluntariado tem a duração de um ano letivo, sendo renovável por iguais 

períodos, devendo respeitar um número de horas mínimo, a definir pelo órgão de gestão, 

em função do projeto a desenvolver. 
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7. O trabalho do voluntário pode ser dado por terminado por iniciativa do próprio ou do órgão 

de gestão da escola, mediante aviso prévio, devidamente fundamentado, com antecedência 

mínima de trinta dias. 

8. O órgão de gestão da escola procede à avaliação periódica das prestações dos voluntários, 

devendo estes elaborar um relatório anual da sua atividade, que deve integrar a 

autoavaliação do trabalho desenvolvido. 

9. A realização do trabalho de voluntariado nas escolas não poderá, em caso algum, de 

acordo com a legislação em vigor, implicar a substituição dos recursos humanos 

considerados necessários para assegurar as atividades da escola. 

Artigo 138º 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Amarante e Baião (CFAEAB) 

10. O centro de formação de associação de escolas de Amarante e Baião (CFAEAB) funciona 

nas instalações da Escola Secundária de Amarante, onde possui gabinete próprio, e tem 

por finalidade a formação contínua dos educadores de infância, professores do ensino 

básico e secundário e do pessoal não docente de todos os Jardins de Infância e Escolas 

dos concelhos de Amarante e Baião. 

11. A estrutura orgânica, objetivos, competências e âmbito de atuação do CFAEAB são os 

definidos pelo Regime Jurídico da Formação Contínua presente no Decreto-Lei n.º 22/2014, 

de 11 de fevereiro. 

12. O horário de funcionamento do centro de formação é definido pelo seu diretor, de acordo 

com os preceitos legais, e o desenvolvimento e operacionalidade do Plano de Formação e 

demais atividades do centro. 

13. Os recursos humanos afetos, em permanência ao centro de formação, poderão utilizar os 

serviços da escola, nos termos deste regulamento interno. 

§Parágrafo único: O CFAEAB é regulado por regimento próprio, que constitui o Anexo IV 

deste regulamento. 

Artigo 139.º 

Contratos de Autonomia 

1. De acordo com o Capítulo VII, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Capítulo VII, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, a escola poderá celebrar contratos 

de autonomia com o Ministério da Educação, de modo a viabilizar o desenvolvimento do 
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Projeto Educativo. 

2. A apresentação de propostas dos contratos de autonomia respeita os requisitos previstos na 

lei em vigor. 

3. Para a celebração de contratos de autonomia são considerados os seguintes 

procedimentos: 

a) As propostas de desenvolvimento da autonomia em domínios de natureza pedagógica 

(gestão flexível do currículo, adoção de normas próprias sobre horários letivos e 

constituição de turmas, etc.) devem ser submetidas à apreciação do conselho 

pedagógico; 

b) O conselho geral deve aprovar as propostas de contrato de autonomia. 

Artigo 140º 

Parcerias Educativas 

1. A escola poderá, por sua iniciativa, ou de outros agentes da comunidade, estabelecer 

parcerias educativas, traduzidas em protocolos e acordos de cooperação que viabilizem e 

desenvolvam o Projeto Educativo. 

2. O estabelecimento de protocolos e acordos deve proporcionar: 

a) A ligação da escola às estruturas representativas da comunidade com o objetivo de 

contribuir para uma melhoria da organização de atividades de complemento curricular e 

de outras iniciativas de interesse para a escola e para a formação dos alunos; 

b) A integração dos alunos na vida ativa através da realização de estágios, frequência de 

cursos ou de ações de formação que contribuam para a sua realização escolar e 

profissional; 

c) A intervenção, na vida da escola, de outros parceiros especialistas em domínios que se 

considerem relevantes para o processo de desenvolvimento e formação dos membros da 

comunidade escolar; 

d) A oferta cultural disponível para os membros da comunidade educativa; 

e) A diversificação de soluções que permitam suprir necessidades que a escola equacione 

como prioritárias. 

3. A celebração de protocolos e acordos de parceria compete ao Diretor. 

4. Para a celebração de protocolos e acordos de parceria são considerados os seguintes 

procedimentos: 
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a) As parcerias de natureza pedagógica, nomeadamente no âmbito da atividade curricular, 

devem ser submetidas à apreciação do conselho pedagógico; 

b) Considerada a apreciação do conselho pedagógico, o conselho geral deve analisar as 

parcerias referidas na alínea anterior, sobre as quais emitirá parecer; 

c) Da celebração de outras parcerias deve ser dado conhecimento ao conselho geral. 

Artigo 141º 

Oferta Complementar 

1. A escola dispõe de três novas disciplinas a funcionar em regime de semestralidade, a saber: 

Sustentabilidade, Saúde e Património (SSP), no ensino básico e Literacia, Comunicação e 

Pensamento (LCP) e Tratamento Matemático de Informação Geográfica (TMIG), no ensino 

secundário, cursos Científico-Humanísticos, criadas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade 

Curricular, prevista no Artigo 6º, ponto 2, alínea f) do Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho e 

Portaria n.º 181/2019, de 6 de julho, que permite a criação de uma oferta complementar que 

contribui para a promoção integral dos alunos em áreas de cidadania, culturais, científicas 

ou outras. 

2. Em complemento das atividades curriculares dos ensinos básico, secundário e profissional, 

a escola deve: 

a) Organizar e realizar, valorizando a participação dos alunos, ações de formação cultural e 

de educação artística, de educação física e de desporto escolar, de educação para a 

cidadania, de inserção e de participação na vida comunitária, visando especialmente a 

utilização criativa e formativa dos tempos livres, orientadas, em geral, para a formação 

integral e para a realização pessoal dos alunos; 

b) Desenvolver projetos e atividades que contribuam para a formação pessoal e social dos 

alunos, designadamente educação cívica, educação para a saúde, educação financeira, 

educação para os media, educação rodoviária, educação para o consumo, educação para 

o empreendedorismo e Educação Moral e Religiosa Católica, de frequência facultativa. 

Artigo 142º 

EQAVET 

1. A Escola Secundária de Amarante iniciou a implementação de um sistema de qualidade 

alinhado com o Quadro de Referência EQAVET, tendo como orientação aquela que é a sua 

principal missão, o sucesso educativo dos seus alunos, com qualidade, e integrando os 
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princípios e valores enquadrados no seu Projeto Educativo. Esta implementação tem como 

objetivo final a obtenção de um selo de qualidade certificada – o Selo de Conformidade 

EQAVET, que certificará o compromisso da escola com a qualidade do ensino que ministra 

aos seus alunos. 

2. Para que seja garantido o sucesso neste projeto, toda a comunidade educativa é convidada 

a participar ativamente nele, procurando sempre melhorar e ir ao encontro das expectativas 

de todos. 

Artigo 143º 

Sala do Futuro 

1. A Sala do Futuro pretende assegurar que temos espaço e tecnologia para suportar os 

diferentes tipos de atividades pedagógicas que darão os resultados pretendidos de uma 

sala de aula para aprendizagens diferenciadas. 

2. A Sala do Futuro, identifica aspetos específicos de ensino e aprendizagem para potenciar 

os espaços físicos, os recursos, a mudança de papeis entre alunos e professores e suportar 

diferentes estilos de aprendizagem. 

3. Esta Sala tem várias valências, tais como, estúdio para vídeo e fotografia, robótica, mesa e 

quadro interativos, tablets para pesquisa, entre outros, de modo a promover a melhoria das 

aprendizagens e o sucesso escolar. 

4. A disposição da Sala do Futuro poderá ser alterada, de acordo com as 

necessidades/interesses dos alunos/docentes que a utilizam, uma vez que se trata de um 

espaço dinâmico. 

5. Esta Sala destina-se, também, à formação de pessoal docente, no domínio dos Tecnologias 

de Informação e Comunicação e de metodologias pedagógicas inovadoras. 

6. A Sala do Futuro é utilizada pelos docentes que tenham formação na área das Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

7. A Sala do Futuro não pode ser utilizada pelos alunos sem supervisão dos professores e 

sem menção aos propósitos que justifiquem o seu uso. 

§ Ponto único – Enquanto não estiver definido um Regimento para a utilização da Sala do 

Futuro, aplicam-se as regras definidas para a utilização da Sala de Informática. 
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CAPÍTULO XI 

Desporto Escolar 

Artigo 144º 

Desporto Escolar 

1. O departamento curricular de Educação Física e Desporto assume o Desporto Escolar que 

tem como finalidade desenvolver a aptidão atlética e a cultura desportiva dos alunos, 

possibilitando-lhes a melhoria e o aperfeiçoamento das habilidades físicas e mentais, a 

integração e o sentimento de pertença a um grupo, o convívio e a socialização, o combate à 

inatividade física e a luta contra a obesidade. 

2. Cabe ao coordenador do departamento de Educação Física e Desporto apoiar a 

coordenação do Desporto Escolar desempenhada por um professor de Educação Física 

(grupo de docência 620), nomeado pelo Diretor da escola, a quem cabe implementar, 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento de todas as atividades de extensão e 

complemento curricular, articulando-as com o projeto educativo da escola. 

3. O coordenador do departamento de Educação Física e Desporto, conjuntamente com o 

coordenador do Desporto Escolar, deve articular e integrar o programa de Desporto Escolar 

no conjunto dos objetivos gerais e específicos do projeto educativo e do plano anual de 

atividades da escola. 

Artigo 145º 

Competências do Coordenador do Desporto Escolar 

1. As competências do coordenador de Desporto Escolar são as seguintes: 

a) Assegurar a articulação entre o projeto educativo da escola e o projeto de Desporto 

Escolar; 

b) Cooperar com as estruturas de coordenação, supervisão e orientação e órgão de 

administração e gestão, atuando segundo as suas orientações, e com as estruturas do 

ministério da educação; 

c) Incentivar o desenvolvimento de um quadro de atividades recreativas e formativas que 

estimule os alunos a aderirem de forma voluntária, e de acordo com as orientações dos 

departamentos envolvidos no projeto (Educação Física e/ou outros) e do órgão de 

administração e gestão da escola; 
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d) Fomentar a participação dos alunos no Clube +FIT, intervindo no desenvolvimento, 

organização e avaliação das respetivas atividades; 

e) Coordenar e operacionalizar o corta-mato e o “mega sprinter” internos, torneios 

interturmas, interescolas e ADE’s, em articulação com os professores de Educação Física 

e professores responsáveis das atividades do Desporto Escolar, bem como coordenar a 

organização de cursos de juízes, árbitros e cronometristas ou outra formação prevista no 

Plano de Atividade Interna; 

f) Elaborar, cumprir e fazer cumprir o Projeto do Desporto Escolar, bem como apresentar 

aos órgãos de gestão os relatórios previstos no PDE. Cada relatório de atividades terá de 

ser acompanhado de fichas de atividade/ação para cada ação realizada, em que se 

explicite o número de participantes, o quadro competitivo adotado e os resultados de 

todas as fases desse quadro competitivo; 

g) Organizar e manter atualizado, obrigatoriamente, o “dossier” do Desporto Escolar, do qual 

fazem parte, entre outros documentos, as fichas de resumo de atividade mensal, de 

presenças dos alunos nos treinos dos respetivos grupos/equipa, Plano Anual de cada 

grupo/equipa e relatório de cada ação realizada no âmbito da atividade interna, dos 

progressos escolares dos alunos nas disciplinas curriculares; 

h) Coordenar a organização dos campeonatos, encontros ou exibições/convívios que se 

realizem na escola; 

i) Coordenar e fazer os contactos necessários para o transporte dos grupos/equipa; 

j) Enviar, nos prazos estipulados, toda a documentação necessária (boletins de jogo, 

relatórios, fichas, etc.); 

k) Garantir, em articulação com o órgão de administração e gestão, a substituição de 

qualquer professor responsável pelos grupos/equipa, em caso de impedimento por motivo 

de força maior. 

  



 
 

113 

CAPÍTULO XII 

Disposições Finais 

Artigo 146º 

Disposições Comuns 

1. Todos os cargos/funções de nomeação ou eleição previstos na lei ou no presente 

regulamento interno são de aceitação obrigatória. 

2. Nos casos em que o presente regulamento interno não fixe prazos específicos, todas as 

convocatórias deverão ser afixadas com o mínimo de 48 horas de antecedência. 

3. De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, todos os órgãos colegiais e 

estruturas de orientação educativa deverão elaborar o seu próprio regimento, definindo as 

respetivas regras de organização, funcionamento e eleição, respeitando os prazos a que se 

refere o ponto 1, do Artigo 55º, do Decreto-Lei nº. 137/2012, de 2 de julho. Para a realização 

dos processos eleitorais do conselho geral e do Diretor serão estabelecidos regulamentos 

específicos a aprovar, respeitando a lei e o presente regulamento interno. 

Artigo 147º 

Incompatibilidades 

É incompatível o exercício cumulativo dos seguintes cargos ou funções: 

- Membro do conselho geral; 

- Membro do órgão de gestão; 

- Assessoria do órgão de gestão; 

- Coordenador de departamento curricular; 

- Coordenador pedagógico do ensino básico; 

- Coordenador pedagógico do ensino secundário; 

- Coordenador pedagógico dos cursos profissionais; 

- Coordenador do Centro Qualifica; 

- Professor bibliotecário; 

- Coordenador do departamento de apoio e orientação educativa; 

- Coordenador do departamento de qualidade. 
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Artigo 148º 

Revisão e Aplicação 

1. O presente regulamento interno será objeto de revisão ordinária no prazo estabelecido no 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, e extraordinária sempre que a evolução da legislação em vigor o 

tornar manifestamente desadequado e a lei permita. 

2. Nas situações omissas, é competente para decidir o Diretor da escola, sem prejuízo do 

parecer oportuno do conselho pedagógico e do conselho geral. 

Artigo 149º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento interno entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 

conselho geral. 

ANEXOS  
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Anexo IV – Regulamento do Centro de Formação de Escolas de Amarante e Baião. 

Anexo V – Regimento do Gabinete de Apoio ao Aluno. 
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REGIMENTO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

  Artigo 1º 

Finalidades 

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

educativa da escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não 

docente. 

Artigo 2º 

Âmbito e Aplicação 

1. O presente Regimento aplica-se ao funcionamento do Conselho Pedagógico da Escola 

Secundária de Amarante. 

2. Para além do estabelecido no presente regimento, a orgânica e o funcionamento deste 

órgão encontram-se estabelecidos complementarmente no Regulamento Interno e demais 

legislação em vigor. 

CAPÍTULO II – CONSTITUIÇÃO 

Artigo 3º 

Composição 

1. O Conselho Pedagógico tem, nos termos do Artigo 32º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de 

julho e do Regulamento Interno, a seguinte: 

a) Diretor; 

b) Coordenador do Departamento de Línguas; 

c) Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

d) Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 

e) Coordenador do Departamento de Artes e Tecnologias; 

f) Coordenador do Departamento de Educação Física e Desporto; 

g) Coordenador Pedagógico de Ensino Básico; 

h) Coordenador Pedagógico do Ensino Secundário; 

i) Coordenador Pedagógico dos Cursos Profissionais; 
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j) Coordenador do Centro Qualifica; 

k) Coordenador do Departamento de Desenvolvimento Educativo; 

l) Coordenador do Departamento de Apoio e Orientação Educativa; 

m) Coordenador do Departamento da Qualidade; 

n) Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento; 

o) Coordenador do Plano de Inovação; 

p) Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

q) Professor Bibliotecário. 

2. Ao Conselho Pedagógico pertence a Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD), 

que é constituída pelo Presidente do Conselho Pedagógico, que preside e coordena, e por 

quatro docentes eleitos, de entre os seus membros e rege-se por Regimento próprio. 

 

CAPÍTULO III – COMPETÊNCIAS 

 Artigo 4º 

Competências 

Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam ou venham a ser cometidas por lei 

ou Regulamento Interno, ao Conselho Pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos Planos Anual 

e Plurianual de Atividades e emitir parecer sobre os respectivos projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de 

actualização do pessoal docente e não docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 

vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 

conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos 

apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares; 
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i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no 

âmbito do agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo 

com o disposto na legislação aplicável; 

m) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de 

avaliação do desempenho do pessoal docente. 

n) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, 

bem como das aprendizagens dos alunos, credíveis e orientados para melhoria da 

qualidade de serviço da educação prestado e dos resultados das aprendizagens. 

 

Artigo 5º 

Funcionamento 

1. O Conselho Pedagógico poderá funcionar em plenário ou constituir comissões 

especializadas para tratar de matérias específicas. 

2. Quando as matérias previstas versarem sobre as alíneas a), b), e), f), j) e k) poderão ser 

convidados a participar, convite do Presidente do Conselho Pedagógico, representantes do 

pessoal não docente, dos pais e encarregados de educação e alunos 

3. Poderão ainda ser convidadas a participar em reuniões do Conselho Pedagógico, plenária 

ou não, outras estruturas escolares e representantes de projetos, clubes ou outros. 

Artigo 6º 

Competências do Presidente do Conselho Pedagógico 

Compete, ainda, nos termos deste Regimento, ao Presidente do Conselho Pedagógico: 

a) Representar o órgão; 

b) Convocar e presidir às reuniões; 

c) Dirigir os trabalhos e declarar o seu encerramento ou interrupção; 

d) Manter a ordem, tomando as medidas que entender adequadas; 

e) Conceder a palavra ou retirá-la quando houver desvio do assunto em discussão; 

f) Dar conhecimento ao Conselho Pedagógico das mensagens ou informações que lhe 

sejam dirigidas. 
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CAPÍTULO IV – DIREITOS E DEVERES 

 

Artigo 7º 

Direitos dos Membros 

Além dos direitos previstos na lei e/ou no Regulamento Interno, os membros têm o 

direito de: 

a) Participar nos debates e nas votações; 

b) Apresentar propostas; 

c) Propor a constituição de comissões especializadas; 

d) Interpelar o Presidente e respetivos membros, invocando a lei e o Regimento; 

  e) Propor alterações ao Regimento. 

 

Artigo 8º 

Deveres dos Membros 

Além dos deveres previstos na lei, os membros do Conselho Pedagógico têm o dever de: 

a) Colaborar entre si e com o Presidente, garantindo o bom funcionamento do órgão, 

considerando o exercício de todas as suas competências. 

b) Colaborar com o Conselho Pedagógico na informação à Escola e aplicação das suas 

deliberações. 

c) Respeitar a lei, o Regulamento Interno e o presente Regimento. 

 

CAPÍTULO V – REUNIÕES 

 

Artigo 9º 

Periodicidade 

1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 



                                                                                                                                                                           REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

5 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do 

Conselho Geral o justifique. 

 

 

 

Artigo 10º 

Convocatórias 

1. As reuniões ordinárias são convocadas com prazo nunca inferior a 48 horas. A convocatória 

deve ser enviada para o endereço de correio eletrónico de todos os membros. 

2. As reuniões extraordinárias podem ser convocadas num prazo inferior ao das reuniões 

ordinárias, devendo garantir-se o conhecimento pelos seus membros. 

3. As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Presidente do conselho 

Pedagógico ou, pelo menos, um terço dos seus membros, que lho solicitem por escrito, 

indicando o assunto que desejam ver tratado, conforme o ponto 2, do Artigo 24º, do 

Decreto-Lei nº4/2015, de 07 de janeiro, Procedimentos do Código Administrativo, Parte I, 

Capítulo I. 

4. Se o Presidente não proceder à convocação referida, nos termos do ponto anterior, podem 

os requerentes efetuá-la diretamente, com invocação dessa circunstância, expedindo a 

convocatória para os seus membros. 

 

Artigo 11º 

Duração 

1. As reuniões do Conselho Pedagógico terão a duração de duas horas e trinta minutos, 

podendo prolongar-se por mais trinta minutos. Podendo ainda prolongar-se para além 

deste tempo, quando tal for deliberado por maioria dos seus membros. 

2. No caso de não ser possível tratar todos os assuntos, a reunião continuará no dia útil 

seguinte, ou noutro dia e hora, considerados mais convenientes. 

 

Artigo 12º 

Quórum 

1. As reuniões do Conselho Pedagógico não terão lugar se não estiver presente a maioria 

do número legal dos seus membros (metade mais um). 
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2. Na falta de quórum, serão marcadas faltas, registadas as presenças e lavrada a respetiva 

ata. 

 

 

 

Artigo 13º 

Atas 

1. As atas são redigidas pelo secretário, eleito na primeira reunião de entre os membros 

deste órgão, e a elas ficarão apensos todos os documentos decorrentes da reunião. 

2. As atas serão lidas e aprovadas na reunião ordinária imediatamente a seguir. 

 

Artigo 14º 

Deliberações e Votações 

1. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos da 

reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos membros 

reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 

2. As votações relativas a eleições ou deliberação de assuntos de caráter nominal/que 

digam respeito a membros do Conselho Pedagógico deverão ser feitas por voto secreto. 

3. As declarações de voto terão de ser passadas a escrito e apresentadas ao Secretário. 

4. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a 

votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 

5. Havendo empate em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a 

nova votação e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a reunião seguinte, tendo 

em conta o ponto 2, do Artigo 33º, do Decreto-Lei nº4/2015, de 07 de janeiro, Parte I, Capítulo 

I. 

6. De acordo com o ponto 3, do Artigo 33º, do Decreto-Lei nº4/2015, de 07 de janeiro, 

Parte I, Capítulo I, se, na primeira votação da reunião seguinte se mantiver o empate, proceder-

se-á à votação nominal, na qual a maioria relativa é suficiente. 

 

Artigo 15º 

Ordem de Trabalhos 
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  A ordem de trabalhos de cada reunião é estabelecida pelo Presidente, salvo nas 

reuniões requeridas por um terço dos seus elementos, conforme o ponto 2, do Artigo 24º, do 

Decreto-Lei nº4/2015, de 07 de janeiro, Procedimentos do Código Administrativo, Parte I, 

Capítulo I, em que cabe ao proponente sugerir a ordem de trabalhos.  

 

 

Artigo 16º 

Presenças e Verificação 

As presenças dos membros do Conselho Pedagógico serão verificadas pela assinatura da 

folha de presenças, no início da reunião. 

 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17º 

Alterações ao Regimento 

As alterações ao Regimento são aprovadas por maioria absoluta dos membros do 

Conselho Pedagógico. 

  

Artigo 18º 

Omissões 

  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Código de Procedimento 

Administrativo e demais legislação em vigor. 

 

Artigo 19º 

Impedimentos 

1. Nenhum membro do Conselho Pedagógico pode participar na discussão e votação de 

matérias que lhe digam diretamente respeito ou a seus parentes até segundo grau da 

linha colateral. 

2. Nenhum docente, membro do Conselho Geral, pode ser membro do Conselho Pedagógico.  

 

Artigo 20º 

Entrada em Vigor 
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O Regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação em Conselho 

Pedagógico devendo ser entregue um exemplar a cada membro. 

 

 

Amarante, 05 de dezembro de 2012 

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico. 
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 REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

Os Cursos Profissionais constituem uma modalidade de educação com forte ligação ao mundo do 

trabalho. Visam o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão ou ofício, 

constituindo uma alternativa de formação ao ensino secundário regular.  

A conclusão com aproveitamento de um curso profissional confere a equivalência ao 12.º ano de 

escolaridade e um certificado profissional de nível IV do Quadro Nacional de Qualificações. 

Possibilita, ainda, o prosseguimento de estudos em formações pós ensino secundário ou no ensino 

superior. 

O presente regulamento define a organização, funcionamento, avaliação e acompanhamento destes 

cursos. 

 

Legislação de referência: 

Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto, define o regime de organização, funcionamento e avaliação 

dos cursos profissionais de nível secundário de educação.  

O Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, define um conjunto de regras e procedimentos de 

operacionalização do currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, visando 

proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial e aprendizagens diversificadas, de acordo 

com os seus interesses, com vista ao prosseguimento de estudos e ou à inserção no mercado de 

trabalho. 

 

 

CAPÍTULO I 

Organização do processo de ensino/aprendizagem 

ARTIGO 1.º 

Organização curricular 

1. Os planos curriculares dos Cursos Profissionais desenvolvem-se segundo uma estrutura 

modular/UFCD de três anos letivos, compreendendo, ainda, uma Formação em Contexto de 

Trabalho (F.C.T.), que se desenvolve durante os três anos de formação e uma Prova de 

Avaliação Profissional (P.A.P.)  
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2. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da 

Educação e Ciência encontram-se publicitados no sítio Web da Agência Nacional para a 

Qualificação em www.anqep.gov.pt 

3. A carga horária é distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação, em conformidade com 

a seguinte matriz curricular, constante no anexo VIII ao Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e da 

qual faz parte o Domínio de Autonomia Curricular (DAC) como opção curricular de trabalho 

interdisciplinar e/ou articulação curricular: 

Componentes de 

     Formação 
Disciplinas 

Total de horas 

/Ciclo de Formação 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I,II ou III (a) 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e da Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 2 a 3 disciplinas (b) 500 

Tecnológica 
UFCD (c) 1300 

Formação em Contexto de Trabalho 600 a 840 

Educação Moral e Religiosa (e) 81 

Carga Horária Total do Curso 3100 a 3440 

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará  
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 
  

(b) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a adquirir.  

(c) Unidades de formação de curta duração desenvolvidas de acordo com os respectivos referenciais de formação constantes do 

CNQ, observando as orientações da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., designadamente nos 

cursos enquadrados em regime provisório no CNQ, para os quais se mantêm as três a quatro disciplinas definidas nos planos 

de estudo publicados nas portarias de criação de cada curso, devendo ser aplicados os respetivos programas em vigor. 
 

(d) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 

                  organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. 
 

(e)  Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com uma carga horária anual nunca inferior a 81 horas nos três anos do ciclo  

de formação. 

 

ARTIGO 2.º 

Avaliação 

1. A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo e incide: 

a) Sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de todas as componentes 

de formação, no plano da F.C.T. e na P.A.P., ; 

b) Sobre áreas de competência inscritas no Perfil dos alunos à saída da Escolaridade 

Obrigatória bem como nos conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação.  

2. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem uma função diagnóstica, permitindo ao 

professor, ao aluno e ao encarregado de educação obter informações sobre o desenvolvimento 

das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e de estratégias. 

3. A avaliação sumativa de cada módulo/UFCD é formalizada pelo conselho de turma tendo como 

http://www.anqep.gov.pt/
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finalidades a apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e o seu 

aproveitamento bem como a atribuição de classificação final nas diferentes disciplinas, módulos, 

UFCD e na FCT, já concluídos pelo aluno. 

a) Se os alunos não conseguirem concretizar os módulos/UFCD, será realizada uma nova 

avaliação sumativa em data a acordar pelo professor e alunos, considerando a 

necessidade de implementar previamente estratégias que permitam a aquisição dos 

saberes e competências ainda não adquiridos para capitalização dos módulos/UFCD em 

referência;  

b) A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica 

modular, a notação formal de cada módulo/UFCD só terá lugar quando o aluno atingir a 

classificação mínima de 10 valores, não sendo publicitadas as classificações negativas. 

4. O conselho de turma de avaliação reunirá, pelo menos, três vezes em cada ano letivo, para, entre 

outras atribuições, apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em 

conta as informações que a suportam e a situação global do aluno, deliberar sobre a classificação 

final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, já concluídos pelos alunos. 

 

ARTIGO 3.º 

Avaliação extraordinária 

1. Uma vez em cada período escolar, os alunos realizarão obrigatoriamente uma avaliação 

extraordinária em cada um dos módulos não concretizados no ano letivo anterior, cabendo ao 

respetivo professor proceder, em negociação com os alunos, à sua marcação, determinando o 

tipo de prova e o modo e tempo da sua realização. 

2. Para efeitos de conclusão de curso, realizar-se-ão duas épocas especiais, de avaliação, uma em 

outubro e outra em dezembro, às quais poderão apresentar-se todos os alunos que tenham 

terminado o ciclo de três anos de formação com módulos/UFCD por concluir.  

3. A inscrição para as épocas de avaliação a que refere o ponto 2 é efetuada mediante requerimento 

dirigido ao diretor da escola e implica o pagamento de uma propina de 10,00€ por módulo/UFCD 

para os alunos que tenham completado 18 anos de idade.  

§ - A propina de 10,00€ será, integralmente, devolvida quando o aluno obtenha a 

classificação mínima de 10 valores. 

4. A propina para inscrição na PAP terá o valor de 25,00€. 

5. A avaliação extraordinária deverá ficar devidamente documentada no dossiê de turma/curso. 
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ARTIGO 4.º 

Condições de progressão 

1. De acordo com o nº5 do art.º 34º da Portaria nº 235-A/2018 de 23 de agosto, a progressão do 

aluno é objecto de deliberação do conselho de turma de avaliação quando o mesmo não realizou 

pelo menos 75% dos módulos/UFCD previstos para o ano lectivo. 

§ - Nos módulos que tenham precedência, os alunos só progridem para o módulo seguinte após a 

      sua concretização.   

 

2. A avaliação final do curso só será realizada e publicitada após a conclusão da F.C.T. e da 

realização da P.A.P. e na sequência do conselho de turma de avaliação convocado para o efeito. 

 

ARTIGO 5.º 

Frequência e assiduidade 

1. Os alunos estão sujeitos ao cumprimento do Estatuto do Aluno do Ensino não Superior, do 

Regulamento Interno da Escola e do Contrato de Formação, bem como das regras específicas de 

assiduidade previstas nos normativos legais, nomeadamente, 90% da carga horária de cada 

disciplina, nas componentes de formação sociocultural e científica, 90% da carga horária do 

conjunto das UFCD da componente de formação tecnológica e 95% da carga horária da F.C.T. 

2. Ultrapassado, justificadamente, o limite de faltas de 10% da carga horária de cada disciplina das 

componentes de formação sociocultural e científica ou 10% da carga horária do conjunto das 

UFCD da componente de formação tecnológica a escola poderá desencadear mecanismos de 

recuperação, incluindo, nomeadamente: 

   

a) O prolongamento das atividades letivas para os alunos em causa; 

b) A realização de trabalhos que permitam o cumprimento dos objetivos da 

aprendizagem. 

3. No caso de faltas injustificadas, é permitida a recuperação dos padrões legais de assiduidade, 

mediante cumprimento das horas de formação em falta, em ambiente controlado pelo 

docente/formador, competindo a este proceder ao registo das atividades realizadas, indicando o 

local onde decorreram e a hora de início e de fim das sessões; 

§ - As atividades e trabalhos a realizar para recuperação de faltas devem contemplar o 

cumprimento dos objetivos da aprendizagem. 

 

4. A recuperação dos padrões legais de assiduidade, de acordo com ponto 1 do art.º 5, deve ser 
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efectuada em cada ano lectivo, atendendo às horas atribuídos à disciplina ou componente de 

formação para esse mesmo ano lectivo. 

5. Nos termos do art.º 21º da Lei nº 51/2012, os alunos que apesar das medidas previstas no 

presente regulamente não recuperaram os módulos/UFCD em atraso e reiteradamente 

continuaram a faltar podem vir a ser excluídos na respetiva disciplina ou na componente de 

formação.  

 

ARTIGO 6.º  

Reposição de aulas 

1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a 

assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 

2. As aulas previstas e não lecionadas devem ser recuperadas nos seguintes termos: 

a) Prolongamento da atividade letiva diária; 

b) Aproveitamento do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal, ao 

Carnaval e à Páscoa; 

c) Prolongamento, para o mês de junho, das atividades letivas atrasando, se 

necessário, o início da formação em contexto de trabalho; 

d) Permuta entre docentes, de acordo com as normas definidas pela escola; 

3. A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes devem ser registadas em 

documento próprio e supervisionadas pelo diretor de curso, que providenciará o seu registo em 

ata e do facto dará conhecimento ao coordenador dos cursos profissionais.  

4. A contabilização do número de horas lecionadas em cada disciplina é da responsabilidade do 

professor e terá de respeitar a carga horária legalmente estabelecida para o ano letivo. 

 

ARTIGO 7.º 

Conclusão e certificação 

1. A obtenção do diploma de qualificação profissional e académica concretiza-se após a conclusão 

do plano curricular e da P.A.P. 

2. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as 

disciplinas do curso, na F.C.T. e na P.A.P. 

3. A classificação final de cada disciplina das componentes de formação sociocultural e científica 

obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em 

cada módulo. 
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4. Nas disciplinas sem organização modular a classificação final da disciplina é atribuída após a sua 

conclusão. 

5. A classificação final da componente de formação tecnológica obtêm-.se pela média aritmética 

simples das classificações obtidas em cada UFCD, ou módulo quando aplicável. 

6. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CFC = 22%*FSC+ 22%* FC+22%*FT + 11%*FCT + 23%*PAP. 

Sendo: CFC= classificação final do curso, arredondada às unidades;  

FSC= média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de 

estudos na componente de formação sociocultural, arredondada às décimas;  

FC= média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de 

estudos na componente de formação científica, arredondada às décimas;  

FT= média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano de estudos 

na componente de formação tecnológica, arredondada às unidades;  

FCT= classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades. 

PAP= classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

 

7. A classificação da disciplina de Educação Moral e religiosa não é considerada para 

efeitos de apuramento da classificação final do curso. 

8. A conclusão do curso não necessita da realização de exames nacionais.  

9. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão cumprir os requisitos 

que forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura, cabendo à escola 

proporcionar informação acerca das condições de acesso ao ensino superior, no início do curso. 

 

ARTIGO 8.º 

Visitas de estudo 

1. Os tempos letivos que cada visita ocupa devem ser divididos pelos professores envolvidos no 

projeto, proporcionalmente ao tempo/trabalho disponibilizado por cada um. 

2. As visitas de estudo e os respetivos objetivos fazem parte do plano de turma, tendo de ser 

aprovadas pelo conselho de turma/equipa pedagógica e pelo conselho pedagógico. 

3. Não há lugar à reposição de aulas das disciplinas que estejam contempladas no plano da visita, 

ainda que, os respetivos professores dela não participem. 

4. No caso do professor acompanhante da visita de estudo faltar a outras atividades letivas do seu 

horário, ou quando a sua disciplina não conste da planificação dessa visita deverá, o mesmo, 

proceder à reposição de todas as aulas perdidas. 
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5. Para acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores envolvidos no projeto da visita 

e/ou outros com disponibilidade de horário. 

6. A falta dos alunos a visitas de estudo devidamente aprovadas é considerada para todos os efeitos 

legais e, nomeadamente, os previstos neste regulamento, como faltas às aulas das disciplinas 

envolvidas.  

 

ARTIGO 9.º 

Dossiê de avaliação e dossiê pedagógico 

1. Os professores devem proceder à entrega, ao diretor de curso, do material fornecido aos alunos, 

incluindo as provas de avaliação, as fichas de trabalho e os relatórios de trabalhos realizados, 

sempre que possível em suporte digital. 

2. Cada diretor de curso deve proceder ao arquivo deste material e manter atualizado o dossier 

técnico-pedagógico, entre outros, com os seguintes elementos: 

a) Identificação das turmas; 

b) Plano do curso; 

c) Contrato de formação; 

d) Pautas de classificação modular/UFCD, registos de avaliação e relatórios descritivos 

do aproveitamento ou outros registos de classificação dos alunos; 

e)  Protocolos estabelecidos com as entidades formadoras da F.C.T.; 

f)  Relatórios de acompanhamento da F.C.T.; 

g) Atas das reuniões dos conselhos de curso; 

h) Planificações e relatórios de visitas de estudo. 

3. Os restantes documentos, a que o regulamento do Programa Operacional Capital Humano 

(P.O.C.H.) obriga, serão arquivados nos serviços administrativos da escola. 
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CAPÍTULO II 

Organização Pedagógica /Funcionamento das equipas pedagógicas 

A  -  CONSELHO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

ARTIGO 10.º 

Composição 

1. O conselho dos cursos profissionais é formado pelo coordenador dos cursos profissionais, pelos 

diretores de curso e pelos diretores de turma.  

2. Poderão, ainda, fazer parte deste conselho os professores orientadores da F.C.T. e os 

professores orientadores e acompanhantes das P.A.P., quando convocados. 

3. O conselho dos cursos profissionais é convocado e presidido pelo coordenador dos cursos 

profissionais. 

4. Este conselho reunirá, ordinariamente, duas vezes por período e, extraordinariamente, por 

proposta fundamentada de qualquer elemento do conselho.  

 

ARTIGO 11.º 

Competências 

1. Compete ao conselho dos cursos profissionais colaborar na planificação, implementação, 

coordenação e avaliação das atividades a desenvolver, na apresentação de sugestões 

organizativas e pedagógicas e na definição de linhas orientadoras.    

2. Compete ao conselho dos cursos profissionais elaborar o calendário das épocas extraordinárias 

de avaliação e propor as equipas responsáveis pela sua elaboração e correção das provas. 

 

B  -  CONSELHO DE CURSO E CONSELHO DE TURMA 

ARTIGO 12.º 

Composição   

1. O conselho de curso é presidido pelo diretor de curso e integra os professores das diferentes 

disciplinas. 

2. O conselho de curso reunirá, ordinariamente, uma vez por período de avaliação e 

extraordinariamente sempre que convocado pelo diretor de curso. 

3. As reuniões do conselho de curso são um espaço de trabalho entre todos os elementos da 

equipa, propício à planificação, formulação/reformulação e adequação de estratégias pedagógicas 

e comportamentais, ajustadas ao grupo/turma. 
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4. O conselho de turma é presidido pelo diretor de turma e integra os professores das diferentes 

disciplinas. 

5. O conselho de turma deve reunir, previamente, no início das atividades letivas, com vista à 

elaboração do plano curricular de turma. 

6. O conselho de turma reunirá, ordinariamente, no final de cada período de avaliação, para 

formalização da avaliação, nos termos do artigo 37º, tendo em vista as seguintes formalidades: 

a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu 

aproveitamento ao longo do ano; 

b) Atribuição de classificação final nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, 

já concluídos pelo aluno. 

7. Se os alunos não conseguirem concretizar os módulos/UFCD, será realizada uma nova avaliação 

sumativa em data a acordar pelo professor e alunos, considerando a necessidade de implementar 

previamente estratégias que permitam a aquisição dos saberes e competências ainda não 

adquiridos para capitalização dos módulos/UFCD em referência. 

8. A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a 

notação formal de cada módulo/UFCD só terá lugar quando o aluno atingir a classificação de 10 

valores. 

 

ARTIGO 13.º 

1. Compete ao conselho de curso/turma a organização, o funcionamento e a avaliação do curso, 

nomeadamente: 

a) A articulação interdisciplinar; 

b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes que a integram; 

c) O acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o seu sucesso 

educativo e, através de um plano de transição para a vida ativa, uma adequada 

transição para o mundo do trabalho ou para percursos formativos subsequentes; 

d) A elaboração de propostas de regulamentos específicos que, após homologação pelos 

órgãos competentes da escola, passarão a integrar o presente regulamento. 

2. Compete ao conselho de turma de avaliação: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor ou formador, tendo 

em conta as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD 

a na FCT, já concluídos pelo aluno. 

3. A Avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores e formadores 
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que compõem o conselho de turma, sob critérios aprovados pelo conselho pedagógico: 

 

 

C  -  DIRETOR DE CURSO 

ARTIGO 14.º 

Nomeação 

1. A nomeação do diretor de curso será feita, preferencialmente, de entre os professores do quadro 

da escola e, sempre que possível, que lecionem UFCD da componente de formação tecnológica. 

2. A nomeação do diretor de curso é da responsabilidade do diretor da escola, ouvido o conselho 

pedagógico. 

3. A nomeação do diretor de curso deverá ocorrer, sempre que possível, no final do ano letivo 

anterior ao do seu funcionamento. 

4. O diretor de curso será nomeado, preferencialmente, por períodos de três anos, de forma a 

coincidir com o ciclo de formação dos alunos. 

 

ARTIGO 15.º 

Competências 

1. Ao diretor de curso compete: 

a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes componentes de formação, 

disciplinas e UFCD do curso; 

b) Coordenar atividades a desenvolver no âmbito da componente tecnológica, interligando-

as com o projeto educativo da escola; 

c)  Colaborar com as restantes estruturas de orientação educativa na integração dos novos 

alunos no curso; 

d) Participar nas reuniões de conselho dos cursos profissionais, conselho de turma e 

conselho de curso; 

e) Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas intermédias 

de coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à 

realização da Prova de Aptidão Profissional (P.A.P.); 

f) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da F.C.T., 

identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do 

plano da F.C.T. e dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos formandos 

por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita 

colaboração com o professor acompanhante da F.C.T. 
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g) Verificar a conformidade dos documentos de registo da F. C. T. (Caderneta e 

Relatórios) para encerramento do processo;  

h) Assegurar a articulação com os serviços competentes em matéria de apoio 

socioeducativo; 

i) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 

j) Presidir ao conselho de curso; 

k) Requisitar material e matérias-primas indispensáveis ao curso; 

l) Proceder ao levantamento e registo das horas de formação efetivamente dadas e 

comunicar ao coordenador dos cursos profissionais; 

m) Organizar o dossiê técnico-pedagógico do curso. 

 

D - DIRETOR DE TURMA 

ARTIGO 16.º 

Nomeação 

1. A nomeação do diretor de turma será feita, preferencialmente, de entre os professores do quadro 

da escola, com perfil adequado ao desempenho desta função. 

2. A nomeação do diretor de turma é da responsabilidade do diretor da escola. 

3. A nomeação do diretor de turma terá lugar, preferencialmente, no final do ano letivo anterior ao do 

início do funcionamento do curso. 

4. O diretor de turma será nomeado, preferencialmente, por períodos de três anos, de forma a 

coincidir com o ciclo de formação dos alunos. 

 

ARTIGO  17.º 

Competências 

1. O diretor de turma exerce as suas competências de acordo com as regras definidas no 

regulamento interno da escola e demais legislação em vigor. 

2. Compete-lhe ainda: 

a) Comunicar ao diretor de curso a falta de assiduidade dos alunos; 

b) Comunicar ao coordenador dos cursos profissionais a desistência e transferência de 

alunos; 

c) Adequar o currículo e as acções estratégicas de ensino às características específicas da 

turma, tomando decisões relativas à consolidação, aprofundamento e enriquecimento 

das Aprendizagens Essenciais e demais documentos curriculares; 
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d) Promover o desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, 

sustentado em práticas de planeamento conjunto de estratégias de ensino e de 

aprendizagem, incluindo os procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação. 

e) Produzir informação descritiva sobre os desempenhos dos alunos. 

f) Coordenar a avaliação do desempenho dos formadores, na perspectiva dos formandos, 

no final de cada ano lectivo.  

 

E  -  ORIENTADOR DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (F.C.T.) 

ARTIGO 18.º 

Nomeação 

1. O professor orientador da F.C.T. é designado pelo diretor da escola, ouvido o diretor de curso, 

sempre que possível de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente da 

formação técnica. 

ARTIGO 19.º 

Competências 

1. Aos professores orientadores e acompanhantes da F.C.T. compete, em especial: 

a) Elaborar o plano da F.C.T., em articulação com 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; 

b) Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações 

periódicas aos locais de realização da F.C.T.; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade de acolhimento, o 

desempenho do aluno/formando; 

d) Acompanhar o aluno/formando na elaboração dos relatórios da F.C.T.; 

e) Propor ao conselho de turma de avaliação, depois de ouvido o monitor, a classificação 

do aluno/formando na F.C.T. 

ARTIGO 20.º 

Regulamento 

1. A Formação em Contexto de Trabalho é objeto de regulamentação específica, que faz parte 

integrante do presente regulamento. 
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F  -  ORIENTADOR DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (P.A.P.) 

ARTIGO 21.º 

Nomeação 

1. O professor orientador e acompanhante da P.A.P. é designado pelo diretor da escola, depois de 

ouvido o diretor de curso, sempre que possível de entre os professores que lecionam e/ou 

lecionaram as disciplinas da componente de formação tecnológica. 

 

ARTIGO 22.º 

Competências 

1- Aos professores orientadores e acompanhantes da P.A.P. 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 projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na P.A.P.; 

e) Registar a classificação da P.A.P. na respectiva pauta. 

 

ARTIGO 23.º  

Regulamento 

1. A Prova de Aptidão Profissional é objeto de regulamentação específica, que faz parte integrante 

do presente regulamento. 

 

G  -  DOCENTES DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

ARTIGO 24.º 

Funções 

1. Os professores dos cursos profissionais têm as seguintes obrigações específicas: 

a) Elaborar a planificação modular/UFCD anual; 

b) Elaborar a planificação módulo/UFCD a módulo/UFCD; 

c) Propor ao conselho de turma de avaliação a classificação de cada módulo/UFCD, a 

atribuir a cada aluno; 

d) Elaborar todo o material de apoio necessário para a lecionação da disciplina. Os 
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materiais concebidos para os alunos devem ser criados e/ou adaptados pelo professor 

que os disponibiliza;  

e) Participar nas reuniões do conselho de turma e do conselho de curso; 

f)  Participar na elaboração dos registos de avaliação e dos relatórios descritivos do 

aproveitamento dos alunos, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar; 

g) Definir e informar os alunos sobre critérios específicos de avaliação de cada 

módulo/UFCD  e sobre os critérios gerais da disciplina; 

h) Definir com os alunos os procedimentos a adotar, ao longo do ano letivo, para a 

recuperação dos módulos em atraso, respeitando o presente regulamento.  

 

CAPÍTULO III 

Formação em Contexto de Trabalho 

ARTIGO 25.º 

Âmbito e definição 

1. A Formação em Contexto de Trabalho (F.C.T.) é um domínio de formação onde o aluno irá 

aplicar, adquirir e desenvolver competências relevantes para o perfil de desempenho à saída do 

curso. 

2. A F.C.T. realiza-se em posto de trabalho, em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 

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

de estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 

 

ARTIGO 26.º 

Acesso 

1. A F.C.T. desenvolver-se-á nos três anos do curso, variando entre 600 a 840 horas de formação.  

2. Os alunos só acederão à F.C.T. se demonstrarem possuir as competências técnicas e sociais 

consideradas necessárias para o efeito.  

 

ARTIGO 27.º 

Organização e desenvolvimento 

1. A organização e o desenvolvimento da F.C.T. obedecem a um plano, elaborado com a 

participação das partes envolvidas, e realiza-se sob a forma de experiências de trabalho, ao longo 

da formação, ou sob a forma de estágio, em etapas intermédias, ou na fase final do curso. 
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2. A F.C.T. formaliza-se com a celebração de um protocolo de formação entre a escola, a entidade 

recetora. 

3. O protocolo inclui as responsabilidades das partes envolvidas e as normas de funcionamento da 

F.C.T. 

4. O protocolo celebrado obedecerá às disposições previstas na lei e no presente regulamento, sem 

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

próprias da entidade de acolhimento. 

5. Sempre que as atividades decorram fora da escola, os alunos estão abrangidos por um seguro 

que garanta a cobertura dos riscos das deslocações e das atividades a desenvolver. 

6. O protocolo não gera nem titula relações de trabalho subordinado e caduca com a conclusão da 

formação. 

ARTIGO 28.º 

Parcerias e Protocolos de Cooperação 

1. Para garantir o bom funcionamento dos cursos, serão estabelecidos parcerias e protocolos de 

colaboração com empresas/instituições/entidades dos setores convenientes. 

2. O âmbito e a duração das parcerias/protocolos são definidos caso a caso e têm em conta as 

áreas de atividade e objetivos a atingir. 

3. O plano da F.C.T. desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado que fará parte 

integrante do protocolo referido no presente regulamento. 

4. O plano da F.C.T. é elaborado pelo professor orientador, pelo monitor e pelo aluno/formando. 

5. O plano da F.C.T. identifica: 

a) Os objetivos e as competências técnicas, relacionais e organizacionais a desenvolver ao 

longo da F.C.T.; 

b) A programação, o período de duração, o horário e o local de realização das atividades; 

c) As formas de acompanhamento e de avaliação e os respectivos responsáveis pela sua 

operacionalização; 

d) Os direitos e deveres das partes envolvidas. 

6. O plano da F.C.T. deverá ser homologado pelo órgão de gestão da escola, mediante parecer 

favorável do diretor de curso, antes do período de formação efetiva na entidade de acolhimento, 

pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação caso o aluno 

seja de menor idade. 
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ARTIGO 29.º 

Responsabilidades da Escola 

1. São responsabilidades da escola: 

a) Assegurar a realização da F.C.T. aos seus alunos, nos termos da lei e do presente 

regulamento; 

b) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelos lugares existentes nas 

diferentes entidades de acolhimento; 

c) Proceder à distribuição dos alunos de acordo com os critérios mencionados na alínea 

anterior; 

d) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 

e) Assegurar a elaboração e a assinatura dos protocolos de formação com os alunos e os 

seus encarregados de educação, se aqueles forem menores. 

f) Assegurar a elaboração e a assinatura do plano da F.C.T.; 

g) Assegurar o acompanhamento da execução do plano da F.C.T.; 

h) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos estagiários em colaboração com a 

entidade de acolhimento; 

i) Assegurar que o aluno/formando se encontra coberto por seguro em todas a atividades 

da F.C.T.; 

j) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o formando, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da F.C.T. 

 

ARTIGO 30.º 

Responsabilidades do Professor Orientador da F.C.T. 

1. São responsabilidades do professor orientador da FCT: 

a) Elaborar o plano da F.C.T., em articulação com o diretor de curso e o monitor designado 

pela entidade de acolhimento; 

b) Acompanhar a execução do plano, nomeadamente, através de deslocações periódicas 

aos locais de realização da F.C.T.; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor, o desempenho do aluno/formando; 

d) Acompanhar o aluno/formando na elaboração dos relatórios da F.C.T.; 

e) Propor ao conselho de turma, depois de ouvido o monitor, a classificação do 

aluno/formando na F.C.T. 
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 ARTIGO 31.º 

Responsabilidades da entidade de acolhimento 

1. São responsabilidades da entidade de acolhimento: 

a) Designar um monitor; 

b) Colaborar com o professor orientador na elaboração do(s) plano(s) de formação; 

c) Acolher o(a) formando(a) e orientá-lo(a) no seu posto de trabalho através do seu 

monitor; 

d) Manter uma relação permanente com o professor orientador; 

e) Acompanhar o desenvolvimento do(a) formando(a), assegurando que não lhe são 

atribuídas tarefas estranhas às previstas no plano de formação; 

f) Propor ao professor orientador as avaliações intermédias e a avaliação final da formação 

em contexto de trabalho do(a) formando(a); 

g) Controlar a assiduidade e pontualidade do(a) formando(a) conforme documento 

integrante da Caderneta da F.C.T. 

ARTIGO 32.º 

Responsabilidades do aluno/formando 

1. São responsabilidades do aluno/ formando: 

a) Cumprir o protocolo e o plano da F.C.T.; 

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação desta formação; 

c) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os 

bens, equipamentos e instalações postos à sua disposição; 

d) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que 

tiver acesso durante a F.C.T.; 

e) Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho; 

f) 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; 

g) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da F.C.T., onde conste: 

i. Identificação do aluno; 

ii. Identificação da entidade de acolhimento; 

iii. Período de formação em contexto de trabalho; 

iv. Funções desempenhadas; 
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v. Atividades desenvolvidas; 

vi. Relacionamento com o monitor; 

vii. Outras considerações relevantes. 

CAPÍTULO IV 

Prova de Aptidão Profissional (P.A.P.) 

ARTIGO 33.º 

Disposições gerais 

1. A P.A.P. 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 apresentação crítica, demonstrativo 

de conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais, adquiridos ao longo da 

formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 

2. O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita 

ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um 

professor. 

3. 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 e específica de cada um dos membros da equipa. 

4. A concretização do projeto compreende três momentos: 

a) Conceção do projeto; 

b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

5. O relatório final integra, nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

c) A análise crítica global da sua execução; 

d)  Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do 

projeto e das avaliações intermédias do professor orientador. 

6. Constituindo-se a P.A.P. como um projeto técnico e prático, deve integrar saberes e competências 

adquiridas ao longo da formação, pelo que o aluno só pode realizar esta prova quando tiver obtido 

aproveitamento em todos os módulos das disciplinas que integram o curso. 

7. Os projetos realizados pelos alunos ficam arquivados na escola. 
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ARTIGO 34º 

Organização 

1. A P.A.P. tem a duração máxima de sessenta minutos e realiza-se de acordo com o calendário a 

definir pela escola, após a realização da F.C.T. 

2. O aluno deve entregar o projeto e respetivo relatório, ao professor orientador, 15 dias antes da 

realização da P.A.P. 

3. O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos restantes 

elementos do júri 8 dias antes da realização da prova. 

4. O aluno que, por razão justificada, não compareça à P.A.P. deve apresentar, no prazo de dois 

dias úteis a contar da data da realização da prova, a respetiva justificação ao Diretor da escola. 

5. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de realização da nova 

prova. 

6. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova 

determina sempre a impossibilidade de realizar a P.A.P. nesse ano escolar. 

ARTIGO 35º 

Competências e atribuições  

1. Ao diretor de curso compete: 

a) Propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da P.A.P., 

depois de ouvidos os professores das disciplinas técnicas do curso e respetivos 

departamentos curriculares; 

b) Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios 

gerais e os critérios de avaliação adotados pela escola; 

c) Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos 

necessários à realização da prova, nomeadamente a calendarização e a constituição do 

júri de avaliação. 

2. Ao professor orientador e acompanhante(s) compete: 

a) Orientar o aluno na escolha do produto a apresentar, na sua realização e na redação do 

respetivo relatório; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na P.A.P.; 

e) Lançar, na respetiva pauta, a classificação da P.A.P. 
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ARTIGO 36.º 

Composição do Júri 

1. O júri de avaliação da P.A.P. é designado pelo diretor da escola e tem a seguinte composição: 

a) O Diretor da escola ou um seu representante, 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 do 

curso; 

f) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso; 

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área de formação profissional ou dos 

setores de atividades afins ao curso. 

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

estando entre eles, obrigatoriamente, o elemento a que se refere a alínea a) e dois dos elementos 

a que se referem as alíneas e) a g) do número anterior. 

3. Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade. 

CAPÍTULO V 

EQAVET 

ARTIGO 37.º 

Nomeação 

1. A Equipa EQAVET é uma estrutura especializada de coordenação e acompanhamento da 

implementação do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação 

e Formação Profissionais (EQAVET). 

2- A nomeação da equipa EQAVET é da responsabilidade do Diretor da Escola. 

 
ARTIGO 38.º 

Composição  

1. A equipa EQAVET é constituída pelos seguintes elementos: 

a) Subdiretora; 

b) Adjunta da Diretora; 

c) Coordenador do departamento da Qualidade; 
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d) Coordenadora dos cursos profissionais; 

e) Psicóloga. 

ARTIGO 39.º 

Competências  

1. São competências da Equipa EQAVET:  

a) Planear e implementar o sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua 

alinhando-o com o Quadro EQAVET recorrendo à aplicação do ciclo de garantia da 

qualidade;  

b) Elaborar instrumentos de recolha e observação de dados para análise, tratamento, 

avaliação e revisão dos indicadores EQAVET;  

c) Identificar os stakeholders internos e externos;  

d)Alinhar a visão estratégica e os documentos estruturantes do agrupamento contemplando 

os princípios e indicadores EQAVET;  

e) Delinear estratégias para a promoção do diálogo e envolvimento dos stakeholders na 

decisão das práticas de gestão de Ensino e Formação Profissional, no que respeita à 

conceção da oferta educativa e na promoção do aumento da empregabilidade;  

f) Definir o plano de ação para o alinhamento com o Quadro EQAVET;  

g) Relatar o Processo de alinhamento com o Quadro EQAVET;  

h) Conceber o(s) Plano(s) de Melhoria;  

i) Divulgar publicamente os documentos-chave resultantes do processo de implementação 

do alinhamento com o Quadro EQAVET. 

 

ARTIGO 40.º 

Disposições finais 

1- O presente regulamento considera-se em vigor a partir do início do ano letivo 2018/2019, sem 

prejuízo da sua aplicação a situações anteriores que com ele não sejam conflituantes, podendo 

ser objeto de alteração mediante proposta do coordenador dos cursos profissionais a apresentar 

ao conselho pedagógico, ouvidas as respetivas equipas pedagógicas e os coordenadores de 

curso. 

 

2- As situações omissas serão resolvidas de acordo com a legislação vigente, por decisão do diretor, 

mediante proposta do coordenador dos cursos profissionais, ouvidas as respetivas equipas 

pedagógicas e os coordenadores de curso. 
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REGULAMENTO INTERNO 

DA BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA/3 DE AMARANTE 

A Biblioteca Escolar é um recurso educativo cuja principal missão é contribuir para o 

cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo. Atendendo ao Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, é um espaço de aprendizagem físico e digital, que desenvolve a sua 

ação nos seguintes domínios: 

- currículo, literacias da informação e dos média e aprendizagens;  

- leitura e literacia;,  

- projetos e parcerias; 

- gestão da biblioteca escolar. 

   

A biblioteca é um lugar de aprendizagem e de conhecimento, de cruzamento de saberes e de 

cultura. Por esta razão, rege-se por princípios de tolerância e respeito por todos quantos a 

frequentam, o que apenas pode ser alcançado num ambiente onde a troca de impressões é 

feita em voz baixa e onde os comportamentos que possam comprometer o clima de 

tranquilidade devem ser evitados. 

1. Aspetos gerais do funcionamento da biblioteca 

 

1.1. Horário de funcionamento 

a) A biblioteca encontra-se aberta todo o ano de segunda a sexta-feira, das 8:15 às 19:00, 

horas durante os períodos letivos. 

b) O horário de funcionamento está sujeito a alterações nos períodos não letivos.  

c) Excecionalmente, e mediante solicitação prévia à professora bibliotecária, a biblioteca 

poderá abrir em horário pós-laboral por solicitação de um docente da Escola, que se 

responsabilizará pela abertura e encerramento do espaço, bem como pelo uso dado ao 

espaço/coleção. 

d) É proibida a instalação e / ou desinstalação de software/hardware. 

d) É expressamente proibido alterar qualquer tipo de configuração nos dispositivos 

informáticos (cores, definição do ecrã, página de fundo, som, criação ou eliminação de 

atalhos, inserir ou remover programas na barra de tarefas, definições regionais, data e 

hora, etc.). 

1.2. Espaço 
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a) A Biblioteca funciona em livre acesso no espaço físico da Escola Secundária de 

Amarante e em ambiente virtual através de uma página alojada no domínio 

esamarante.edu.pt, no seguinte endereço:  

https://sites.google.com/esamarante.edu.pt/biblioteca/p%C3%A1gina-inicial. 

Esta presença em linha é reforçada através das redes sociais Facebook e Instagram. 

b) As reservas de espaço e/ou de qualquer tipo de material deve ser efetuada, no 

mínimo, com 24 horas de antecedência. 

c) Sendo um espaço distinto das salas de aula, as reservas do auditório da biblioteca, 

dos computadores fixos e dos equipamentos móveis não podem ser feitas por mais de 3 

semanas consecutivas. 

c) O uso de telemóveis no espaço da biblioteca apenas é permitido para a realização de 

pesquisa/trabalho e para ouvir música. 

 

1.2.1. Utilizadores 

 

a) Podem usufruir dos serviços da biblioteca todos os membros da comunidade escolar, 

assim como os formandos do Centro de Formação e do Centro Qualifica e os Encarregados 

de Educação. Outros elementos da comunidade envolvente carecem de autorização prévia 

da Direção da Escola. 

b) Os utilizadores devem colocar as mochilas em espaço reservado para o efeito, sendo 

terminantemente proibido colocá-las em cima das mesas. 

c) A qualquer dos utilizadores poderá ser solicitada a identificação pela apresentação do 

cartão da escola ou outro.  

d) É proibido o consumo de alimentos e bebidas, à exceção de água. 

e) O som dos equipamentos pessoais como, por exemplo, telemóveis e computadores, deve 

ser desligado, sendo possível recorrer-se a auscultadores. 

f) Os utilizadores devem zelar pelo bom estado de conservação dos recursos e 

equipamentos da biblioteca, podendo ser responsabilizados por qualquer dano causado 

por falta de cuidado. 

g) Os docentes que reservam espaços da biblioteca para trabalho com turmas devem 

responsabilizar-se pelas mesmas, não podendo deixar os alunos sem acompanhamento. 

h) Quando os docentes enviam alunos ou grupos de alunos para a biblioteca para trabalho 

autónomo, devem, previamente, informar a assistente operacional ou a professora 

bibliotecária. 

1.2.1. Auditório da biblioteca 

a) A lotação do auditório é de 60 pessoas. 

b) A utilização do auditório da biblioteca requer uma marcação prévia de, no mínimo, 24 

horas. 

https://sites.google.com/esamarante.edu.pt/biblioteca/p%C3%A1gina-inicial
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b) A reserva deste espaço deve ser efetuada por um docente, não sendo permitida a sua 

ocupação por alunos/turmas sem a presença de um professor. 

c) Os utilizadores devem zelar pelo bom estado de conservação dos equipamentos do 

auditório, podendo ser responsabilizados por qualquer dano causado por falta de cuidado. 

Para evitar constrangimentos, o professor deve inteirar-se do estado da sala quando entra 

e após a saída dos alunos. 

2. Serviços 

2.1. Serviços de referência 

a) A biblioteca disponibiliza um computador exclusivamente para acesso ao catálogo da 

biblioteca e da Rede de Bibliotecas de Amarante, disponível em 

http://amarante.bibliopolis.info/OPAC/default.aspx?CLI=BMAS 

b) O acesso ao catálogo também se pode efetuar através da página da biblioteca. 

2.2- Consulta local e empréstimo para sala de aula 

a) A consulta na biblioteca e o empréstimo para sala de aula reporta-se a todo o fundo 

documental. 

b) Terminada a consulta das obras, os utilizadores não deverão colocá-las nas estantes; 

estas deverão ser entregues, à saída da biblioteca, à assistente operacional, que procederá 

a essa tarefa. 

2.3. Equipamentos e materiais 

2.3.1. Computadores fixos 

a) A biblioteca dispõe de 10 computadores com acesso à Internet destinados à realização 

de trabalhos escolares e pesquisas. 

b) O período de ocupação dos computadores é de 100 minutos, embora este período possa 

prolongar-se mediante autorização da assistente operacional. 

c) A realização de jogos didáticos só é permitida quando a pouca afluência de alunos assim 

o permitir, de acordo com o critério da professora bibliotecária ou da assistente 

operacional 

c) Por norma, os computadores deverão ser usados por apenas um utilizador de cada vez, 

excecionalmente, poderão ser utilizados por dois ou três elementos, quando devidamente 

justificado. 

d) A utilização deste serviço implica o preenchimento de uma grelha da qual constam as 

seguintes informações: registo da hora de entrada e de saída e da indicação da tarefa 

realizada. 

http://amarante.bibliopolis.info/OPAC/default.aspx?CLI=BMAS
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e) Os docentes e os alunos que pretendem reservar os computadores para trabalho com 

alunos devem fazê-lo com, no mínimo, 24 horas de antecedência. 

2.3.2. Tablets e IPads 

a) A biblioteca dispõe de 28 tablets e 5 Ipads. 

b) Os tablets e Ipads podem ser requisitados para uso na biblioteca por professores e 

alunos para acesso à Internet. 

c) Apenas os docentes podem requisitar para a sala de aula os dispositivos móveis, sendo 

da sua exclusiva responsabilidade o seu transporte bem como a sua devolução, em boas 

condições de funcionamento. 

d) A requisição dos dispositivos móveis por alunos, para o exterior da biblioteca, apenas 

pode ocorrer em situações excecionais e mediante autorização da professora bibliotecária.  

d) Qualquer anomalia detetada deverá ser comunicada à professora bibliotecária ou, na 

sua ausência, à assistente operacional, que tomará de imediato as providências que 

considerar necessárias. 

 2.3.3. Equipamentos audiovisuais e outros 

a) A biblioteca dispõe de diversos equipamentos audiovisuais, nomeadamente, 1 projetor, 

1 coluna e 1 scanner móvel que podem ser requisitados por docentes para o exterior da 

biblioteca. 

b) A requisição dos equipamentos por alunos, para o exterior da biblioteca, apenas pode 

ocorrer em situações excecionais e mediante autorização da professora bibliotecária.  

c) A cedência de outros equipamentos ou materiais (extensões, placards, cadeiras, etc.) 

será analisada caso a caso. 

 2.3.4. Jogos 

a) A biblioteca dispõe de diversos jogos de tabuleiro e de cartas para uso em espaço 

próprio da biblioteca. 

b) Os jogos estão em livre acesso numa estante. 

c) As regras para uso dos jogos encontram-se afixadas em local próprio. 

d) A professora bibliotecária, ou a assistente operacional, na sua ausência, poderá proibir 

o acesso aos jogos, caso não sejam respeitadas as regras expostas ou se verifique 

perturbação do ambiente da biblioteca. 
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2.4. Acesso ao fundo documental 

a) A biblioteca funciona em livre acesso. 

b) A biblioteca dispõe de um leque variado de CD e DVD; estes deverão ser solicitados à 

assistente operacional, uma vez que apenas as capas dos mesmos se encontram em livre 

acesso.   

c) As audições devem ser feitas com o som desligado, devendo os utentes utilizar os 

auriculares / auscultadores.  

d) O visionamento de filmes ou documentários realiza-se no espaço previsto para o efeito, 

devendo ser solicitado o comando à assistente operacional. 

e) As reservas do auditório para grupos de alunos/turmas para visionamento de um DVD 

devem ser realizadas pelos professores com, pelo menos, 24 horas de antecedência.  

f) Os pedidos de reserva por parte de alunos serão analisados caso a caso. 

2.3. Serviço de empréstimo domiciliário 

a) As requisições domiciliárias serão feitas manualmente, em documento próprio, 

enquanto não for possível fazê-lo informaticamente. 

b) Para empréstimo domiciliário não poderão ser requisitados documentos que façam 

parte de coleções ou de obras em vários volumes, salvo em situações devidamente 

autorizadas pela professora bibliotecária, assim como aqueles que, pelo seu valor 

monetário ou documental, exijam um maior cuidado. 

c) O empréstimo domiciliário não poderá exceder 15 dias.  

d) Em caso de necessidade, e desde que não haja pedidos em espera, as requisições 

poderão ser renovadas uma vez. 

d) Os casos de extravio ou danificação de materiais serão comunicados à Direção da 

Escola, que agirá em conformidade.  

e) As publicações periódicas não são contempladas nas requisições domiciliárias. 

2.5. Serviço de fotocópias 

a) A biblioteca não possui impressora. Os trabalhos/documentos devem ser enviados para 

o endereço da reprografia reprografia@esamarante.edu.pt. 

b) A biblioteca dispõe de um scanner, que alunos e professores podem usar livremente para 

digitalizar documentos. 

mailto:reprografia@esamarante.edu.pt
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b) Os utilizadores devem munir-se do material considerado necessário para gravar os seus 

trabalhos. Aconselha-se a utilização de uma “pen-drive”, sendo indispensável que o 

utilizador faça “correr” o antivírus disponível. 

b) O material impresso pode ser emprestado para fotocopiar na reprografia, mediante 

autorização da assistente operacional. 

3. Arquivo 

a) A biblioteca dispõe de um arquivo para seu uso exclusivo. 

b) O arquivo destina-se: 

 A- à conservação de monografias que ainda não estão catalogadas, de obras que, 

apesar do seu interesse documental, são raramente requisitadas/consultadas, de obras de 

valor histórico e de monografias/documentos/materiais que aguardam abate. 

 B- à guarda de materiais tecnológicos, audiovisuais e elétricos. 

 C- à guarda de jogos. 

c) Os materiais guardados, por solicitação de docentes ou alunos, no arquivo da biblioteca 

deverão ser recolhidos no prazo de 8 dias, podendo ser, ultrapassado este prazo, 

destruídos ou colocados nos gabinetes de departamento. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Regulamento Interno 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE 

ESCOLAS DE AMARANTE E BAIÃO 

 

 

 

 

https://barzinhodopoeta.wordpress.com/page/14/ 

 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 1
 

Regulamento Interno 

 

 

Índice 

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS GERAIS ______________________________________________________________ 5 

Artigo 1.º Constituição e denominação ______________________________________________________________ 5 

Artigo 2.º Quadro Legal ________________________________________________________________________________ 5 

Artigo 3º. Estatuto ______________________________________________________________________________________ 5 

Artigo 4.º Princípios orientadores ___________________________________________________________________ 5 

Artigo 5º. Objetivos _____________________________________________________________________________________ 6 

Artigo 6º. Competências _______________________________________________________________________________ 6 

CAPÍTULO II – ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO ______________________________________________ 7 

Artigo 7º. Escola sede __________________________________________________________________________________ 7 

Artigo 8º. Símbolos _____________________________________________________________________________________ 7 

Artigo 9.º Estabelecimentos de ensino público associados ______________________________________ 7 

Artigo 10.º Integração de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo _____________ 8 

Artigo 11.º Desvinculação da associação ___________________________________________________________ 9 

CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE DIREÇÃO E GESTÃO ________________________________________ 9 

Artigo 12.º Estruturas de direção e gestão _________________________________________________________ 9 

Artigo 13.º Constituição e funcionamento da comissão pedagógica ____________________________ 9 

Artigo 14.º Integração na Comissão Pedagógica de elementos de reconhecido mérito na 
área da educação _____________________________________________________________________________________ 10 

Artigo 15.º Conselho de diretores __________________________________________________________________ 10 

Artigo 16.º Competências do conselho de diretores ____________________________________________ 10 

Artigo 17.º Secção de formação e monitorização ________________________________________________ 11 

Artigo 18.º Competências da secção de formação e monitorização ___________________________ 11 

Artigo 19º. Regimento da Comissão Pedagógica _________________________________________________ 12 

Artigo 20º. Diretor ____________________________________________________________________________________ 13 

Artigo 21.º Mandato do diretor _____________________________________________________________________ 13 

Artigo 22.º Seleção do diretor ______________________________________________________________________ 13 

Artigo 23.º Competências do diretor ______________________________________________________________ 14 

Artigo 24.º Direitos do diretor _____________________________________________________________________ 14 

Artigo 25.º Substituição do diretor em caso de impossibilidade ______________________________ 15 

CAPÍTULO IV – OUTRAS ESTRUTURAS ________________________________________________________ 15 

Artigo 26º. Consultor de Formação ________________________________________________________________ 15 

Artigo 27.º Atribuições do consultor de formação ______________________________________________ 15 

Artigo 28.º Condições de exercício do consultor de formação _________________________________ 15 

Artigo 29º. Apoio técnico e pedagógico ___________________________________________________________ 15 

CAPÍTULO V - PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO ______________________________________________ 16 

Artigo 30.° Áreas de formação ______________________________________________________________________ 16 

Artigo 31.° Modalidades de ações de formação __________________________________________________ 16 

Artigo 32.° Duração das ações de formação ______________________________________________________ 16 

Artigo 33º. Plano de formação ______________________________________________________________________ 17 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 2
 

Regulamento Interno 

 

 

Artigo 34.º Comunicação e divulgação do plano de formação _________________________________ 17 

Artigo 35.° Protocolos com outras entidades ____________________________________________________ 18 

Artigo 36.° Outros protocolos de cooperação ____________________________________________________ 18 

Artigo 37º. Formação considerada _________________________________________________________________ 18 

Artigo 38º. Formação obrigatória __________________________________________________________________ 19 

Artigo 39º. Efeitos ____________________________________________________________________________________ 19 

Artigo 40.° Plano de atividades do CFAE __________________________________________________________ 19 

CAPÍTULO VI - FORMADORES __________________________________________________________________ 19 

Artigo 41º. Acreditação do formador ______________________________________________________________ 19 

Artigo 42º. Requisitos ________________________________________________________________________________ 19 

Artigo 43º. Critérios de seleção dos formadores ________________________________________________ 20 

Artigo 44º. Bolsa de formadores internos (BFI) _________________________________________________ 20 

Artigo 45.º Funcionamento da BFI _________________________________________________________________ 20 

Artigo 46. Constituição da BFI ______________________________________________________________________ 20 

Artigo 47.º Atualização da BFI ______________________________________________________________________ 21 

Artigo 48.º Mobilização dos formadores da BFI _________________________________________________ 21 

Artigo 49.º Enquadramento da atividade dos formadores da BFI ____________________________ 21 

Artigo 50.º Gestão da BFI ____________________________________________________________________________ 22 

Artigo 51º. Formadores Internos __________________________________________________________________ 22 

Artigo 52.º Formadores externos __________________________________________________________________ 22 

Artigo 53.º Estatuto do formador __________________________________________________________________ 22 

Artigo 54.º Deveres dos formadores _______________________________________________________________ 23 

CAPÍTULO VII - FORMANDOS __________________________________________________________________ 24 

Artigo 55º. Formandos docentes ___________________________________________________________________ 24 

Artigo 56.º Direitos dos formandos docentes ____________________________________________________ 24 

Artigo 57.º Deveres dos formandos docentes ____________________________________________________ 24 

Artigo 58º. Formandos não docentes ______________________________________________________________ 25 

Artigo 59.º Direitos dos formandos não docentes _______________________________________________ 25 

Artigo 60.º Deveres dos formandos não docentes _______________________________________________ 25 

CAPÍTULO VIII - FORMAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ________________________________________ 25 

Artigo 61º. Regulamento de candidatura _________________________________________________________ 25 

Artigo 62º. Seleção de formandos __________________________________________________________________ 26 

Artigo 63.º Comunicação da seleção _______________________________________________________________ 26 

Artigo 64º. Calendários-horários __________________________________________________________________ 26 

Artigo 65º. Acesso aos espaços _____________________________________________________________________ 27 

Artigo 66º. Declarações de presença ______________________________________________________________ 27 

Artigo 67º. Regime de faltas ________________________________________________________________________ 27 

Artigo 68º. Subsídio de transporte _________________________________________________________________ 27 

Artigo 69º. Entrega de recibos de vencimento ___________________________________________________ 28 

Artigo 70º. Avaliação dos formandos docentes __________________________________________________ 28 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 3
 

Regulamento Interno 

 

 

Artigo 71.º Condições gerais de aprovação _______________________________________________________ 28 

Artigos 72.º Critérios de avaliação dos formandos ______________________________________________ 28 

Artigo 73.º Critério assiduidade ____________________________________________________________________ 29 

Artigo 74.º Qualidade da participação ____________________________________________________________ 29 

Artigo 75.º Qualidade do Trabalho Final Individual / Relatório ______________________________ 29 

Artigo 76.º Citações e referências __________________________________________________________________ 30 

Artigo 77.º Classificação quantitativa e menções ________________________________________________ 30 

Artigo 78.º Não aprovação __________________________________________________________________________ 30 

Artigo 79.º Quadro de registo da avaliação _______________________________________________________ 30 

Artigo 80.º Certificados de formação ______________________________________________________________ 30 

Artigo 81.º Divulgação dos trabalhos / relatórios produzidos ________________________________ 31 

Artigo 82.º Recurso ___________________________________________________________________________________ 31 

Artigo 83.º Pautas ____________________________________________________________________________________ 31 

Artigo 84º. Desistência ______________________________________________________________________________ 32 

Artigo 85º. Abandono e critério de exclusão _____________________________________________________ 32 

Artigo 86º. Ações de curta duração (ACD) ________________________________________________________ 32 

Artigo 87.º Condições de reconhecimento de ACD ______________________________________________ 32 

Artigo 88.º Não reconhecimento como ACD ______________________________________________________ 33 

Artigo 89.º Efeitos das ACD __________________________________________________________________________ 33 

Artigo 90.º Dispensa de reconhecimento _________________________________________________________ 33 

Artigo 91.º Regulamento do reconhecimento de ACD __________________________________________ 33 

Artigo 92.º Regulamento da certificação de ACD ________________________________________________ 35 

Artigo 93.º Monitorização da certificação das ACD ______________________________________________ 35 

CAPÍTULO IX - FORMAÇÃO DE PESSOAL NÃO DOCENTE ____________________________________ 35 

Artigo 94º. Regulamento de candidatura _________________________________________________________ 35 

Artigo 95º. Calendários-horários __________________________________________________________________ 36 

Artigo 96º. Acesso aos espaços onde decorre a formação ______________________________________ 36 

Artigo 97º. Declarações de presença ______________________________________________________________ 36 

Artigo 98º. Regime de faltas ________________________________________________________________________ 36 

Artigo 99º. Subsídio de transporte _________________________________________________________________ 37 

Artigo 100º. Entrega de recibos de vencimento _________________________________________________ 37 

Artigo 101º. Avaliação dos formandos não docentes ___________________________________________ 37 

Artigo 102.º Aprovação ______________________________________________________________________________ 37 

Artigo 103.º Não aprovação _________________________________________________________________________ 38 

Artigo 104.º Certificados de formação ____________________________________________________________ 38 

Artigo 105.º Recurso _________________________________________________________________________________ 38 

Artigo 106.º Pautas ___________________________________________________________________________________ 38 

Artigo 107º. Desistência _____________________________________________________________________________ 39 

Artigo 108º. Abandono e critério de exclusão ___________________________________________________ 39 

CAPÍTULO X - EMOLUMENTOS _________________________________________________________________ 39 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 4
 

Regulamento Interno 

 

 

Artigo 109º. Emolumentos __________________________________________________________________________ 39 

CAPÍTULO XI - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E ATIVIDADES DO CFAE _____________________ 39 

Artigo 110º. Avaliação das ações de formação ___________________________________________________ 39 

Artigo 111.º Autoavaliação do formando _________________________________________________________ 40 

Artigo 112.º Avaliação da ação pelos formandos ________________________________________________ 40 

Artigo 113.º Avaliação pelos formadores _________________________________________________________ 40 

Artigo 114. Avaliação dos formadores ____________________________________________________________ 40 

Artigo 115.º Relatório da ação de formação ______________________________________________________ 40 

Artigo 116.º Avaliação de impactos de formação ________________________________________________ 40 

Artigo 117.º Avaliação do serviço prestado ______________________________________________________ 40 

Artigo 118.º Relatório anual de avaliação da formação e atividades do CFAE ______________ 41 

CAPÍTULO XII - ORÇAMENTO DO CFAE _______________________________________________________ 41 

Artigo 119.º Orçamento do CFAE ___________________________________________________________________ 41 

CAPÍTULO XIII - OUTRAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO _____________________________________ 41 

Artigo 120º. Outras atividades de formação _____________________________________________________ 41 

Artigo 121º. Partilha de boas práticas ____________________________________________________________ 42 

CAPÍTULO XIV- COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES ________________________________ 42 

Artigo nº 122. Ações de formação do CFAE em regime de colaboração com outras 
entidades ______________________________________________________________________________________________ 42 

CAPÍTULO XV - MEIOS DE DIVULGAÇÃO E CONTACTOS ____________________________________ 42 

Artigo 123º. Meios de divulgação __________________________________________________________________ 42 

Artigo 124º. Sítio institucional na Internet _______________________________________________________ 43 

Artigo 125º. Revista #em#fOrm@ç@O# __________________________________________________________ 43 

Artigo 126º. Contactos _______________________________________________________________________________ 43 

CAPÍTULO XVI - VALIDADE E ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO ________________ 43 

Artigo 127º - Alterações ao regulamento _________________________________________________________ 43 

Art. 128º - Dúvidas e omissões do regulamento _________________________________________________ 43 

Art. 129º - Entrada em vigor ________________________________________________________________________ 43 

Anexo ______________________________________________________________________________________________ 45 

Procedimentos relativos à avaliação externa no âmbito do da avaliação do desempenho 
docente _________________________________________________________________________________________________ 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 5
 

Regulamento Interno 

 

 

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS GERAIS 

Artigo 1.º Constituição e denominação 

1. Os Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) são entidades 
formadoras com estatuto, competências, constituição e regras de 
funcionamento estabelecidas no Decreto-Lei nº 127/2015, de 7 de julho. 
2. O Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião, 
doravante designado por CFAEAB, foi constituído em 07 de julho de 2008, 
homologado em 11 de julho e encontra-se acreditado como entidade formadora 
pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, doravante 
designado por CCPFC, no que respeita à formação de educadores de infância 
e professores, e registado junto da DGAE - Direção-Geral da Administração 
Escolar, no que concerne à formação de pessoal não docente. 
3. O presente Regulamento Interno define o quadro normativo e o regime de 
funcionamento do Centro de Formação de Associação de Escolas de 
Amarante e Baião, a seguir designado de forma abreviada por CFAEAB. 

Artigo 2.º Quadro Legal 

Os CFAE são legalmente enquadrados pelo Regime Jurídico da Formação 
Contínua de Professores, Decreto-Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro, e pelo 
Decreto-Lei nº 127/2015, de 7 de julho, que determina a sua constituição e 
funcionamento. 

Artigo 3º. Estatuto 

1. O CFAEAB sem prejuízo da autonomia pedagógica de que goza, atende às 
orientações do Ministério da Educação e Ciência e à regulamentação do 
CCPFC, nos domínios respeitantes à formação contínua de docentes, bem 
como às orientações das entidades que tutelam a formação contínua dos 
demais profissionais da administração pública, contratualizando com as 
escolas associadas os recursos humanos e materiais necessários à 
concretização dos seus objetivos. 
2. O CFAEAB depende jurídica, financeira e administrativamente da sua 
Escola-Sede. 

Artigo 4.º Princípios orientadores 

O CFAEAB rege -se pelos seguintes princípios orientadores: 
a) Melhoria do ensino em geral e da lecionação em particular, promovendo 
condições de concretização dos projetos educativos de cada escola e 
aprofundando a sua autonomia; 
b) Reconhecimento da relevância da formação contínua no desenvolvimento 
profissional dos docentes e não docentes e na melhoria do sistema educativo; 
c) Valorização profissional do corpo docente, fomentando a sua atualização e 
aperfeiçoamento nos domínios das áreas de conhecimento que constituem 
matérias curriculares; 
d) Melhoria da eficácia dos recursos humanos e materiais das escolas 
associadas; 
e) Planificação plurianual baseada em prioridades pedagógicas e 
organizacionais orientadas para a melhoria do ensino; 
f) Construção e aprofundamento de redes qualificantes de formação, como 
forma de potenciar os recursos humanos; 
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g) Diversidade nas modalidades e metodologias de formação, no 
reconhecimento de modalidades de curta duração e do uso de metodologias 
de formação a distância com recurso às tecnologias da informação e da 
comunicação; 
h) Melhoria da qualificação das estruturas de direção e gestão; 
i) Desenvolvimento de centros de recursos educativos de apoio à melhoria do 
ensino e das escolas; 
j) Adoção de uma cultura de avaliação e melhoria do impacte da formação. 

Artigo 5º. Objetivos 

São objetivos do CFAEAB: 
a) Garantir a execução de planos de formação visando o melhor desempenho 
das escolas enquanto organizações empenhadas na procura da excelência, 
designadamente através da valorização da diversidade dos seus recursos 
humanos; 
b) Coligir a identificação das prioridades de formação de curto e médio prazo, 
do pessoal docente e não docente, indicadas pelas escolas associadas; 
c) Promover o desenvolvimento da formação contínua do pessoal docente e 
não docente das escolas associadas, através da elaboração e implementação de 
planos de formação adequados às prioridades definidas; 
d) Assegurar o apoio às escolas associadas na implementação dos curricula e 
na concretização de projetos específicos; 
e) Construir redes de parceria com instituições de ensino superior, tendo em 
vista a adequação e a qualidade da oferta formativa; 
f) Privilegiar as relações com as comunidades locais e regionais; 
g) Fomentar a divulgação e disseminação das boas práticas, da partilha de 
experiências pedagógicas e de recursos educativos adequados às necessidades 
organizacionais, científicas e pedagógicas das escolas e dos profissionais de 
ensino; 
h) Garantir a qualidade da formação, através de mecanismos de 
monitorização e de avaliação da formação e do seu impacte e reformular os 
planos de formação em conformidade com os resultados obtidos; 
i) Colaborar com a administração educativa em programas relevantes para o 
sistema educativo. 

Artigo 6º. Competências 

Ao CFAEAB compete:  
a) Coordenar a identificação das necessidades de formação em cooperação 
com os órgãos próprios das escolas associadas e definir as respetivas 
prioridades a considerar na elaboração do plano de formação do CFAE; 
b) Elaborar e implementar planos anuais e plurianuais de formação, tendo em 
consideração as prioridades estabelecidas;  
c) Constituir e gerir uma bolsa de formadores internos, certificados como 
formadores pelas entidades competentes, entre os profissionais das escolas 
associadas; 
d) Certificar ações de formação de curta duração previstas no regime jurídico 
da formação contínua, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 22/2014, de 11 de 
fevereiro, para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril; 
e) Promover e divulgar iniciativas de interesse formativo para as escolas, 
docentes, não docentes e comunidade educativa, designadamente a partir de 
dispositivos de formação à distância e de informação, favorecendo o 
estabelecimento de redes através da utilização de plataformas eletrónicas; 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 7
 

Regulamento Interno 

 

 

f) Criar, gerir e divulgar recursos educativos de apoio às escolas e às práticas 
profissionais; 
g) Apoiar e acompanhar projetos pedagógicos nas escolas associadas; 
h) Contratualizar com as escolas associadas os recursos necessários à 
concretização dos objetivos definidos; 
i) Estabelecer protocolos com as instituições de ensino superior no âmbito da 
identificação de necessidades de formação, da concretização dos planos de 
ação, da inovação e da avaliação da formação e dos seus impactos; 
j) Promover o estabelecimento de redes de colaboração com outros CFAE e 
outras entidades formadoras, com vista à melhoria da qualidade e da eficácia 
da oferta formativa e da gestão dos recursos humanos e materiais; 
k) Participar em programas de formação de âmbito nacional; 
l) Colaborar com os serviços do Ministério da Educação e Ciência nos 
programas e atividades previstos na lei. 

 
CAPÍTULO II – ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO 

Artigo 7º. Escola sede 

O CFAEAB tem como Escola-Sede a Escola Secundária de Amarante, sita na 
Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592, 4600-018 Amarante 

Artigo 8º. Símbolos 

 
O CFAEAB assume como símbolos:  
 
 

 
 

Artigo 9.º Estabelecimentos de ensino público associados     

O CFAEAB associa cinco agrupamentos e uma escola não agrupada do ensino 
público que constam da lista seguinte: 
 
Escola Secundária de Amarante (Escola-Sede) – 400828 
 
Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso – 152936 
- Jardim de Infância Água Nova, Figueiró, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Cumieira, Figueiró, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Estrada, Telões, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Felgueiras, Nogueira, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Subacelo, Freixo de Baixo, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Ataíde, Amarante (1º Ciclo) 
- Escola Básica Acácio Lino, Travanca, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Amadeo de Souza Cardoso, Telões, Amarante (1º, 2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica de Igreja, Roço, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica de Torreira, Fregim, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica de Vila Caiz, Amarante (2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica Felgueiras, Mancelos, Amarante (1º Ciclo) 
- Escola Básica Freixo de Cima, Amarante (JI e 1º Ciclo)    
- Escola Básica Igreja, Vila Caiz, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Lama, Figueiró, Amarante (1º Ciclo) 
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- Escola Básica Luís Van Zeller Macedo, Vila Garcia, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Santa Comba, Real, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Troxainho, Mancelos, Amarante (1º Ciclo) 
 
Agrupamento de Escolas de Amarante – 151099 
- Jardim de Infância Bustelo Cima (JI) 
- Jardim de Infância de Igreja, Gouveia – S. Simão, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Lomba, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Padronelo, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Igreja, Gondar, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Rua, Aboadela, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância São Vicêncio, Várzea, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Boavista, Cepelos, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Fornos, Jazente Amarante (JI) 
- Escola Básica Bela Vista, Cepelos, Amarante (1º Ciclo) 
- Escola Básica de Amarante (2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica de Amarante nº 2 (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica de Igreja, Lomba, Amarante (1º Ciclo) 
- Escola Básica do Barracão, São Gonçalo, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica do Marão (1º, 2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica Ilídio Sardoeira, Amarante (JI e 1.º Ciclo) 
- Escola Básica Louredo Salvador (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Portela Fridão (JI e 1º Ciclo)   
 
Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede – 150204 
- Jardim de Infância de Touças, Gove, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Lordelo, Ancede, Baião (JI) 
- Escola Básica de Sta. Cruz do Douro, baião (1º Ciclo) 
- Escola Básica Nº 1 de Eiriz, Ancede, Baião (1º Ciclo) 
- Escola Básica de Eiriz, Ancede, Baião (2º e 3º Ciclo) 
 
Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – 150198 
- Jardim de Infância de Senhora, S. Tomé de Covelas, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Barroncal, Valadares, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Igreja, Viariz, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Rua, Teixeira, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Ladoeiro, Frende, Baião (JI) 
- Escola Básica de Carvalhais, Gestaçô, Baião (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica do Sudeste de Baião, Sta. Marinha do Zêzere (JI, 1º Ciclo, 2º e 
3º Ciclo) 
 
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – 150216 
- Jardim de Infância de Pranhô, Baião (JI) 
- Escola Básica de Campelo, Baião (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião (2º, 3º Ciclo e Secundário) 
 

Artigo 10.º Integração de estabelecimentos de ensino 
particular e cooperativo 

O CFAEAB pode integrar escolas do ensino particular e cooperativo, 
mediante solicitação das instituições interessadas, no respeito pela definição 
prévia da contribuição destas em recursos humanos e ou financeiros, e após 
parecer positivo do conselho de diretores do CFAEAB. 
a) Nos termos do Decreto-Lei nº 152/2013, de 4 de novembro, são 
«estabelecimentos de ensino particular e cooperativo» as instituições criadas 
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por pessoas singulares ou coletivas, com ou sem finalidade lucrativa, em que 
se ministre ensino coletivo a mais de cinco alunos ou em que se desenvolvam 
atividades regulares de caráter educativo ou formativo. 
b) Só serão admitidos na comissão pedagógica os diretores dos 
estabelecimentos de ensino que ministrem o ensino regular e com um número 
total de docentes igual ou superior a 50 docentes. 
c) As instituições do ensino particular e cooperativo, que integrem a comissão 
pedagógica, comprometem-se a comparticipar a quota parte das despesas de 
funcionamento do CFAEAB, com base no valor de 55.000€ anuais.  
d) Em caso de incumprimento das condições definidas, a instituição deixará 
de integrar a comissão pedagógica.  
e) A solicitação de integração é dirigida ao diretor do CFAEAB, devendo 
constar, no documento, o nome da instituição, figura jurídica e o número de 
docentes e não docentes (funcionários), bem como o compromisso em 
cumprir o definido neste regulamento. 
f) A decisão de integração está condicionada ao parecer positivo do conselho 
de diretores. 
g) Caso a instituição do ensino particular e cooperativo não pretenda a 
integração no CFAEAB ou não reúna as condições previstas na alínea b), mas 
pretenda usufruir da formação, nas condições referidas na alínea h), deve 
efetuar o pedido ao conselho de diretores, ficando a decisão de aceitação 
condicionada ao parecer positivo do mesmo. Após aceitação será estabelecido 
protocolo entre ambas as partes. 
h) As escolas do ensino particular e cooperativo que não integrem a comissão 
pedagógica comparticiparão na totalidade as despesas relacionadas com a 
preparação, funcionamento, avaliação, monitorização e certificação das ações, 
eventual pagamento a formadores, num custo de 5 euros por formando e por 
hora de formação.  

Artigo 11.º Desvinculação da associação 

A desvinculação pode ocorrer por: 
a) decisão do conselho de diretores, quando se verifique o incumprimento dos 
compromissos assumidos na admissão do estabelecimento de ensino. 
b) decisão do associado, bastando, para isso, solicitá-lo através de carta 
registada, dirigida à comissão pedagógica - conselho de diretores, 
fundamentando o pedido. 
 

 

CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE DIREÇÃO E GESTÃO 

Artigo 12.º Estruturas de direção e gestão 

O CFAEAB tem como órgãos de direção e gestão:  
a) A comissão pedagógica; 
b) O diretor. 
 
 

 
 

Artigo 13.º Constituição e funcionamento da comissão 
pedagógica 
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1. A comissão pedagógica do CFAEAB é o órgão científico-pedagógico de 
direção estratégica, coordenação, supervisão e acompanhamento do plano de 
formação e do plano de atividade do CFAE. 
2. A comissão pedagógica é constituída pelos seguintes elementos: 
a) O diretor do CFAE; 
b) O conselho de diretores; 
c) A secção de formação e monitorização. 
3. Cabe ao diretor do CFAEAB a presidência da comissão pedagógica. 
4. Nas ausências e impedimentos, o presidente é substituído pelo vice-
presidente, eleito por maioria simples de entre os membros do conselho de 
diretores. 
5. A comissão pedagógica pode integrar pontual ou permanentemente, em 
regime pro bono, elementos de reconhecido mérito na área da educação e da 
formação, nos termos definidos neste regulamento. 
6. Representantes autárquicos da área da educação, não tendo assento nas 
reuniões da Comissão Pedagógica, poderão, no entanto, ser convidados a 
participar em momentos em que seja considerado pertinente a sua presença e 
contributo, nomeadamente no que respeita à formação de pessoal não docente 
e Atividades de Enriquecimento Curricular, ou noutras situações em que, por 
sua iniciativa, se proponham. 

Artigo 14.º Integração na Comissão Pedagógica de elementos 
de reconhecido mérito na área da educação 

1. Compete ao conselho de diretores no que concerne a elementos de 
reconhecido mérito na área da educação e da formação: 
a) a sua  indicação e aprovação, ouvida a Secção de Formação e 
Monitorização; 
b) a determinação das reuniões em que  será oportuna a sua participação; 
c) a cessação, em qualquer momento, da sua atividade. 
2. A atividade dos elementos de reconhecido mérito na área da educação e da 
formação é exercida: 
a) em regime pro bono. 
b) pelo período de um ano renovável. 

Artigo 15.º Conselho de diretores 

1. O conselho de diretores é uma secção da comissão pedagógica, constituída 
pelos diretores das escolas associadas e pelo diretor do CFAEAB que preside. 
2. O conselho de diretores é convocado pelo seu presidente e reúne 
ordinariamente um vez por trimestre e extraordinariamente, mediante 
convocatória do presidente ou a requerimento da maioria dos seus elementos. 

Artigo 16.º Competências do conselho de diretores 

O conselho de diretores é responsável pela direção estratégica do CFAEAB , 
competindo-lhe: 
a) Definir e divulgar o regulamento do processo de seleção do diretor do 
CFAE; 
b) Selecionar o diretor do CFAE a partir de um procedimento concursal ou 
proceder à sua recondução nos termos do n.º 4 do artigo 18.º do decreto-Lei n.º 
127/2015, de 7 de julho; 
c) Aprovar o regulamento interno do CFAE sob proposta da secção de 
formação e monitorização; 
d) Aprovar o plano de formação do CFAE, ouvida a secção de formação e 
monitorização; 
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e) Aprovar o plano anual de atividades do CFAE, ouvida a secção de formação 
e monitorização; 
f) Aprovar os princípios e critérios de constituição e funcionamento da bolsa 
de formadores internos, ouvida a secção de formação e monitorização; 
g) Aprovar a constituição da bolsa de formadores internos para cada ano 
escolar; 
h) Aprovar e reconhecer as ações de formação de curta duração previstas no 
Decreto -Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro; 
i) Aprovar os protocolos de colaboração entre o CFAE e outras entidades; 
j) Aprovar o projeto de orçamento do CFAE; 
k) Acompanhar e garantir a aplicação de critérios de rigor, justiça e coerência 
nos processos de avaliação decorrentes das atividades do CFAE; 
l) Aprovar o relatório anual de formação e atividades do CFAE; 
m) Monitorizar o impacte da formação realizada nas escolas associadas, nos 
docentes e não docentes, assim como propor as reformulações tidas por 
convenientes; 
n) Participar na avaliação do desempenho docente do diretor do CFAE nos 
termos da lei. 

Artigo 17.º Secção de formação e monitorização 

1. A secção de formação e monitorização é uma secção da comissão 
pedagógica constituída pelo diretor do CFAE, que coordena, e pelo 
responsável do plano de formação de cada uma das escolas associadas. 
2. A secção de formação e monitorização tem funções de coordenação, 
supervisão pedagógica e acompanhamento do plano de formação e de 
atividades do CFAE. 
3. A atividade a realizar pelo responsável do plano de formação de cada uma 
das escolas associadas é integrada na componente não letiva de 
estabelecimento, podendo integrar ainda as horas de redução da componente 
letiva, previstas no artigo 79.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril. 
4. As regras de funcionamento da secção de formação e monitorização são 
definidas neste regulamento. 

Artigo 18.º Competências da secção de formação e 
monitorização 

São competências da secção de formação e monitorização: 
a) Elaborar a proposta de regulamento interno do CFAE; 
b) Facilitar e promover a comunicação e a articulação entre as escolas 
associadas do CFAE; 
c) Participar na definição das linhas orientadoras e das prioridades para a 
elaboração dos planos de formação e de atividades do CFAE; 
d) Colaborar na identificação das necessidades de formação do pessoal 
docente e não docente das escolas associadas; 
e) Propor a organização de ações de formação de curta duração; 
f) Estabelecer a articulação entre os projetos de formação das escolas e o 
CFAE; 
g) Apresentar orientações para o recrutamento e seleção dos formadores da 
bolsa interna, bem como de outros formadores cuja colaboração com o CFAE 
se considere relevante; 
h) Acompanhar a execução dos planos de formação e de atividades do CFAE e 
de cada escola associada; 
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i) Propor o recurso a serviços de consultadoria para apoio ao desenvolvimento 
das atividades do CFAE; 
j) Avaliar o impacte da formação na melhoria da aprendizagem nas escolas 
associadas; 
k) Elaborar o relatório anual de avaliação da formação e atividades do CFAE. 

Artigo 19º. Regimento da Comissão Pedagógica 

A Comissão Pedagógica rege-se pelas normas seguintes: 
a) O conselho de diretores é convocado pelo seu presidente e reúne 
ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente, mediante 
convocatória do presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros. 
b) A secção de formação e monitorização é convocada pelo seu presidente e 
reúne ordinariamente de acordo com as necessidades de gestão das atividades 
do CFAEAB.  
c) A comissão pedagógica pode reunir em plenário ou por secções, por decisão 
do diretor.  
d) As reuniões são marcadas pelo presidente, através do envio de 
convocatória via correio eletrónico, com pelo menos sete dias de antecedência, 
no caso das reuniões ordinárias, e uma semana no caso das reuniões 
extraordinárias. A ordem do dia é enviada a todos os membros, por correio 
eletrónico, com a antecedência de pelo menos 48 horas sobre a data da 
reunião. Sempre que possível a ordem do dia será acompanhada de materiais 
necessários ao bom funcionamento da reunião. 
e) As reuniões da comissão pedagógica têm lugar na escola-sede, podendo, no 
entanto, ser realizadas noutra escola associada, sempre que tal se considere 
conveniente. 
f) Os membros da comissão têm o dever de assiduidade. Em caso de 
impossibilidade de comparência, o diretor deve fazer-se substituir pela pessoa 
que legalmente esteja mandatada para o efeito, devendo essa ausência, sempre 
que possível, ser comunicada, antecipadamente, pelos meios normais, em 
tempo considerado útil. 
g) As reuniões poderão decorrer em formato online, via dispositivos 
eletrónicos (plataforma ou skype), evitando a deslocação ao CFAEAB. 
h) Quando necessário e devido à urgência, pode ser emitido parecer para 
aprovação de documentos, nomeadamente relatórios dos formadores para 
atribuição da avaliação final dos formandos, usando os recursos eletrónicos.  
i) Nas situações referidas na alínea anterior, os membros da comissão 
pedagógica deverão emitir parecer, no prazo de 48h após a comunicação do 
diretor, considerando-se deferimento tácito, no caso de não ter sido emitido 
qualquer parecer. 
j) O quórum necessário para a realização das reuniões referidas em a), b) e c) 
é de metade mais 1 dos membros com direito a voto.  
k) Não se verificando na primeira convocação o quórum previsto em e), será 
convocada nova reunião, com o intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas, 
prevendo-se nessa convocação que o órgão delibere desde que esteja presente 
um terço dos seus membros com direito a voto, em número não inferior a três, 
o que é designado pelo Código do Procedimento Administrativo (CPA) como 
quórum de reunião, que consiste no número mínimo de membros previstos na 
lei para que o órgão possa reunir validamente.   
l) Na eventualidade de não comparecer esse número mínimo de membros será 
lavrada uma Ata de Ocorrência, dando conta que a reunião não se realizou por 
falta de quórum, indicando os membros presentes e os faltosos e da decisão da 
data para a nova reunião. Os membros faltosos devem ser informados de 
forma adequada da nova reunião. 
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m) As reuniões da comissão pedagógica são presididas pelo diretor do 
CFAEAB.  
n) As deliberações da comissão pedagógica são tomadas por maioria simples. 
o) Em cada reunião haverá um registo de presenças. 
p) A impossibilidade de comparência nestas reuniões deverá ser comunicada, 
se possível antecipadamente, ao diretor via correio eletrónico  ou telefone. 
q) Destas reuniões é lavrada a respetiva ata, por um secretário designado 
rotativamente, segundo a ordem de registo de presenças. Depois de lavrar a 
ata, o secretário envia-a ao diretor que a fará chegar, por via eletrónica, a todos 
os membros, antes da reunião seguinte. Em resultado deste procedimento, 
dispensa-se a leitura presencial da mesma na próxima reunião, apresentando-
se, no ponto referente à sua discussão e aprovação, todas as correções 
pretendidas. Para que as deliberações produzam efeitos imediatos, no final de 
cada reunião será redigida e aprovada a minuta das deliberações, onde 
constem de forma clara as decisões tomadas.   
r) As atas da comissão pedagógica são arquivadas em formato eletrónico.  

Artigo 20º. Diretor 

O diretor é o órgão de gestão unipessoal do CFAE, sendo substituído nas suas 
ausências e impedimentos pelo vice -presidente da comissão pedagógica. 

Artigo 21.º Mandato do diretor 

1. O diretor do CFAE exerce as suas funções em regime de exclusividade, 
estando dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de o poder 
fazer, por sua iniciativa, na disciplina ou área disciplinar para a qual possua 
qualificação profissional. 
2. O mandato do diretor do CFAE tem a duração de quatro anos. 
3. Até 60 dias antes do termo do mandato do diretor, o conselho de diretores 
da comissão pedagógica delibera sobre a recondução do diretor ou a abertura 
de procedimento concursal, tendo em vista a seleção de um novo diretor. 
4. A decisão de recondução do diretor, até um máximo de duas reconduções 
consecutivas, é tomada por maioria simples dos membros do conselho de 
diretores da comissão pedagógica. 
5. O diretor do CFAE pode cumprir até três mandatos consecutivos. 

Artigo 22.º Seleção do diretor 

1. O diretor do CFAE é selecionado por procedimento concursal. 
2. O procedimento concursal é aberto por aviso publicado, em simultâneo, 
nos seguintes locais: 
a) Em local apropriado nas instalações de todas as escolas associadas; 
b) Na página eletrónica do CFAE e na de todas as escolas associadas; 
c) Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República e divulgado em 
órgão de imprensa de expansão nacional, através de anúncio que contenha 
referência ao Diário da República em que o referido aviso se encontra 
publicado. 
3. Podem ser opositores ao procedimento concursal os docentes integrados na 
carreira que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) Se encontrem posicionados no 4.º escalão ou superior da carreira docente; 
b) Experiência de coordenação ou supervisão pedagógica num mínimo de 
quatro anos; 
c) Experiência na formação de docentes. 
4. É fator preferencial ser detentor do grau de doutor, mestre ou deter 
formação especializada numa das seguintes áreas: gestão da formação, 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 14
 

Regulamento Interno 

 

 

supervisão pedagógica, formação de formadores, administração escolar e 
gestão. 
5. Para efeitos da análise e avaliação das candidaturas são considerados os 
seguintes critérios: 
a) A adequação do projeto de ação para o mandato a cumprir — 30 %; 
b) A adequação do curriculum vitae do candidato no domínio da educação e 
da formação de professores — 40 %; 
c) A realização de uma entrevista de avaliação da adequação do perfil do 
candidato às funções a desempenhar — 30 %. 
6. Compete ao conselho de diretores da comissão pedagógica do CFAE definir 
e divulgar o regulamento eleitoral, o qual contém obrigatoriamente os 
requisitos de admissão, os procedimentos e prazos de apresentação das 
candidaturas, os critérios de análise e avaliação das candidaturas. 
7. O diretor do CFAE em exercício não participa na elaboração do 
regulamento eleitoral. 
8. Na situação de procedimento concursal em que não existam candidaturas 
ou se verifique a sua nulidade, procede-se à abertura de novo procedimento 
concursal, no prazo máximo de 10 dias úteis, nos termos definidos no n.º 2. 
9. O diretor do CFAE exerce as funções em regime de comissão de serviço. 

Artigo 23.º Competências do diretor 

Compete ao diretor do CFAE: 
a) Gerir a atividade pedagógica e organizativa do CFAE; 
b) Representar o CFAE nas tarefas e funções que o exigirem; 
c) Presidir à comissão pedagógica e às suas secções; 
d) Coordenar a identificação das prioridades de formação das escolas e dos 
profissionais de ensino; 
e) Conceber, coordenar e gerir o plano de formação e de atividades do CFAE; 
f) Coordenar a bolsa de formadores internos; 
g) Zelar pela aplicação de critérios de rigor e adequação da aplicação dos 
critérios de avaliação dos formandos pelos diferentes formadores internos e 
externos; 
h) Assegurar a articulação com outras entidades e parceiros, tendo em vista a 
melhoria do serviço de formação prestado e a satisfação eficaz das 
necessidades formativas; 
i) Organizar e acompanhar a realização das ações de formação previstas nos 
planos de formação e de atividade do CFAE; 
j) Promover iniciativas de formação de formadores, através do 
estabelecimento de redes com outros CFAE; 
k) Assegurar, no quadro da secção de formação e monitorização, a 
organização de processos sistemáticos de monitorização da qualidade da 
formação realizada e a avaliação periódica da atividade do CFAE em termos 
de processos, produto e impacto; 
l) Cumprir com outras obrigações legalmente estabelecidas; 
m) Elaborar o projeto de orçamento do CFAE; 
n) Elaborar o relatório anual de formação e de atividades do CFAE. 

 
 
 

Artigo 24.º Direitos do diretor 

1. Independentemente do seu vínculo de origem, o diretor do CFAE goza dos 
direitos gerais reconhecidos aos docentes da escola em que exerce funções. 
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2. O diretor do CFAE conserva o direito ao lugar de origem, não podendo ser 
prejudicado na sua carreira profissional em virtude do exercício das suas 
funções. 
3. O tempo de serviço prestado no desempenho do cargo de diretor do CFAE é 
equiparado a serviço letivo para todos os efeitos legais. 
4. No exercício do cargo de diretor dos CFAE continua a ser pago o 
suplemento remuneratório previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 1.º do Decreto 
Regulamentar n.º 5/2010, de 24 de dezembro. 

Artigo 25.º Substituição do diretor em caso de impossibilidade 

Em situações de impossibilidade temporária (doença ou outra) do exercício 
de funções do diretor as suas competências serão asseguradas pelo vice-
presidente da comissão pedagógica. 
 

CAPÍTULO IV – OUTRAS ESTRUTURAS  

Artigo 26º. Consultor de Formação 

1. Por decisão da comissão pedagógica, o CFAE pode designar um consultor 
de formação cujas funções devem ser desempenhadas por docentes de 
reconhecido mérito, detentores do grau de mestre ou de doutor na área da 
educação e qualificados por deliberação do CCPFC. 
2. A proposta de nomeação do Consultor de Formação é da responsabilidade 
do Diretor, tendo em conta o seu currículo e a qualificação do CCPFC. 
 

Artigo 27.º Atribuições do consultor de formação 

Ao consultor de formação compete: 
a) Contribuir para a elaboração dos planos de formação e de atividade do 
CFAE; 
b) Dar parecer sobre aspetos relacionados com o funcionamento científico-
pedagógico do CFAE; 
c) Colaborar na monitorização e avaliação da atividade desenvolvida pelo 
CFAE; 
d) Exercer as demais funções de âmbito científico-pedagógico que lhe forem 
cometidas pelos órgãos de direção e gestão do CFAE. 
 

Artigo 28.º Condições de exercício do consultor de formação 

1. O consultor de formação desenvolve a sua atividade em tempos não letivos.  
2. No quadro dos fundos disponíveis afetos ao CFAE, as funções do consultor 
de formação podem ser remuneradas, não podendo exceder anualmente seis 
vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). 
3. Os encargos financeiros resultantes dos serviços do consultor de formação, 
sempre que existam, devem constar do orçamento do CFAE. 
 

Artigo 29º. Apoio técnico e pedagógico 

1. O funcionamento do CFAE é apoiado por um secretariado constituído por 
um assistente técnico proveniente do quadro de pessoal afeto à escola-sede do 
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CFAE e por assessorias técnicas e pedagógicas estabelecidas no quadro dos 
recursos humanos existentes nas escolas associadas. 
2. As assessorias técnicas e pedagógicas previstas no número anterior são 
asseguradas por docentes de carreira das escolas associadas designados pela 
comissão pedagógica, sob proposta do presidente, de acordo com os recursos 
humanos disponíveis, entre os docentes integrados em grupos de 
recrutamento com ausência de componente letiva, redução da componente 
letiva ao abrigo do artigo 79.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, ou com horário incompleto. 
3. O apoio técnico e pedagógico, nomeadamente assessoria informática, é 
solicitado pelo diretor do CFAE, anualmente, de forma a utilizar os recursos 
nas situações referidas na alínea anterior.  

 
CAPÍTULO V - PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

Artigo 30.° Áreas de formação 

1. As ações de formação contínua para pessoal docente realizadas no CFAEAB 
incidem sobre as áreas de formação previstas no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 
22/2014, de 11 de fevereiro, a saber:  
a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias 
curriculares nos vários níveis de ensino; 
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no 
domínio da organização e gestão da sala de aula; 
c) Formação educacional geral e das organizações educativas; 
d) Administração escolar e administração educacional; 
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica; 
f) Formação ética e deontológica; 
g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas 
ou à gestão escolar. 
2. Todos os domínios de formação do pessoal não docente em exercício de 
funções nos agrupamentos e escolas não agrupadas associados. 
  

Artigo 31.° Modalidades de ações de formação 

1. As ações de formação contínua realizadas no CFAEAB abrangem as 
seguintes modalidades:  
a) Cursos de formação; 
b) Oficinas de formação; 
c) Círculos de estudos; 
d) Ações de curta duração. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a título individual ou em 
pequeno grupo, com um máximo de sete elementos, pode ser solicitada 
acreditação ao Conselho Científico -Pedagógico da Formação Contínua 
(CCPFC), das modalidades de estágio e ou de projeto. 
3. As modalidades de formação contínua são objeto de regulamentação 
própria da responsabilidade do CCPFC. 

 
Artigo 32.° Duração das ações de formação 
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1. As ações de formação contínua nas modalidades cursos de formação, 
oficinas de formação e círculos de estudos têm uma duração mínima de 12 
horas e são acreditadas pelo CCPFC. 
2. As ações de curta duração têm uma duração mínima de três horas e máxima 
de seis horas e são reconhecidas e certificadas pela Comissão Pedagógica do 
CFAE. 

Artigo 33º. Plano de formação 

1. O plano de formação é o instrumento de planificação das ações de formação 
a desenvolver pelo CFAE, podendo ter uma vigência anual ou plurianual até 
ao máximo de três anos. 
2. O plano de formação assenta num levantamento de necessidades e 
prioridades de formação das escolas associadas e dos seus profissionais. 
3. O plano de formação apresenta obrigatoriamente a explicitação 
calendarizada das prioridades de formação a realizar para o seu período de 
vigência, bem como a identificação clara dos destinatários da formação. 
4. A aprovação do plano de formação é feita, até ao dia 30 de julho do ano 
escolar imediatamente anterior ao início da sua vigência, podendo ser 
integradas no plano de formação, fora daquele prazo, as ações de formação de 
curta duração consideradas pertinentes. 
5. A título excecional e quando a situação o exija, o plano de formação pode 
ser alterado por decisão do conselho de diretores da comissão pedagógica, 
devidamente fundamentada e exarada em ata. 
6. O plano de formação ou as ações de formação nele inscritas podem ser 
apoiados por programas de financiamento provenientes de fundos europeus 
nos termos da regulamentação em vigor. 
7. Para os efeitos previstos no número anterior, a entidade beneficiária é o 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada, sede do CFAE. 
8.  Sete Fases para conceber o PFA/E: 

➢ 1.ª fase: Levantamento e diagnóstico de necessidades: Processo metodológico 
de recolha, tratamento e análise de informações. Trata-se de uma etapa 
fundamental para a elaboração do Plano de Formação em que se procura 
diagnosticar não só as necessidades individuais de formação mas também as 
necessidades organizacionais. 

➢ 2.ª fase: Definição de prioridades: Hierarquização das prioridades de formação 
(Elevada, média, baixa). 

➢ 3.ª fase: Planeamento da formação: Adequação às prioridades de formação 
(Identificação das áreas de formação, justificação da ação, proposta de 
designação da ação, identificação dos objetivos a atingir, conteúdos, 
modalidade de formação pretendida e destinatários).  

➢ 4.ª fase: Elaboração do plano de formação: Designação da ação, modalidade, 
destinatários, n.º de horas, recursos, calendarização. 

➢ 5.ª fase: Implementação do plano de formação. 
➢ 6.ª fase: monitorização do plano: funcionamento das ações, resultados e 

impactos. 
➢ 7.ª fase: Avaliação do plano de formação.   

 
 
 
 

Artigo 34.º Comunicação e divulgação do plano de formação 
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1. A divulgação do plano de formação de cada CFAE deve efetuar -se no início 
do ano escolar e até ao dia 15 de setembro, de modo a garantir a sua divulgação 
junto dos docentes das respetivas escolas associadas. 
2. A divulgação das ações de formação contínua deve apresentar as condições 
de duração, acreditação, frequência, avaliação dos formandos, local e 
calendário de realização e a identificação do formador. 
3. A divulgação das ações de formação contínua a nível nacional é igualmente 
feita pela Direção-Geral da Administração Escolar, devendo as entidades 
formadoras disponibilizar a informação em tempo oportuno. 

 
Artigo 35.° Protocolos com outras entidades 

1. O CFAEAB pode estabelecer protocolos de colaboração de caráter pontual 
ou duradoiro com outras entidades públicas, particulares ou cooperativas, 
tendo em vista a viabilização de ofertas formativas em domínios de formação 
considerados prioritários ou atividades com fim educativos. 
2. Os protocolos de cooperação a formalizar com as instituições de Ensino 
Superior no estabelecimento respeitarão os aspetos seguintes: 
a) Serão escolhidas as instituições do Ensino Superior que nos apresentem as 
melhores soluções formativas. 
b) Será criada a figura das equipas pedagógicas, consignado nos protocolos de 
cooperação, por princípio, a constituição de equipas de formadores mistas, 
que inclua um elemento da instituição de Ensino Superior e outro do 
CFAEAB, desde a conceção à implementação da formação.  
c) Procurar-se-á configurar a formação a realizar no âmbito dos protocolos 
referidos de modo a que contabilize unidades de crédito para a componente 
curricular de uma pós-graduação.  

 

Artigo 36.° Outros protocolos de cooperação 

O CFAEAB estará disponível para o estabelecimento de outros protocolos de 
cooperação capazes de potenciar a sua ação formativa nomeadamente: 
a) Com as autarquias locais, reforçando o relacionamento com aquelas 
instituições.   
b) Com CFAEs cuja área geográfica confina com a área do CFAEAB e com os 
que constituem a rede de CFAEs em que está integrado. 
 

Artigo 37º. Formação considerada 

1. A formação contínua considerada para os efeitos previstos no Estatuto da 
Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril (ECD), é 
a seguinte: 
a) As ações acreditadas e creditadas pelo CCPFC; 
b) As ações de curta duração reconhecidas e certificadas pelas entidades 
formadoras; 
c) A formação desenvolvida no quadro dos programas europeus desde que 
acreditada pelo CCPFC. 
2. Para efeitos do disposto no ECD, a frequência das ações reconhecidas e 
certificadas pelas entidades formadoras tem como limite máximo um quinto 
do total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo 
avaliativo. 
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Artigo 38º. Formação obrigatória 

Para efeitos de preenchimento dos requisitos previstos para a avaliação do 
desempenho e para a progressão na carreira dos docentes em exercício efetivo 
de funções em estabelecimentos de ensino não superior previstos no ECD, 
exige -se que a componente da formação contínua incida em, pelo menos, 50% 
na dimensão científica e pedagógica e que, pelo menos, quatro quintos da 
formação sejam acreditados pelo CCPFC. 
 

Artigo 39º. Efeitos 

1. As ações de formação contínua para pessoal docente realizadas no 
CFAEAB:  
a) Relevam para efeitos de apreciação curricular e para a progressão na 
carreira docente, desde que concluídas com aproveitamento.  
b) Só relevam para efeitos de progressão na carreira docente quando, à 
data da sua realização, os formandos se encontrem já inseridos nesta 
carreira.  
c) Estão diretamente relacionadas com a área científico-didática que o 
docente leciona, bem como com as necessidades de funcionamento do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada definidas no respetivo 
projeto educativo ou plano de atividades. 
2. As ações de formação contínua para pessoal não docente realizadas 
no CFAEAB relevam para a avaliação de desempenho e progressão na 
carreira. 

Artigo 40.° Plano de atividades do CFAE 

1. O Plano de atividades do CFAEAB é um documento de planeamento que 
define, em função do plano de formação, os objetivos, as formas de 
organização e de programação das atividades e que procedem à identificação 
dos recursos necessários à sua execução. 
2. O Plano de atividades do CFAEAB tem vigência anual, por ano letivo, e é 
aprovado até ao dia 31 de julho. 
3. Compete ao Conselho de Diretores aprovar o plano anual de atividades do 
CFAE, ouvida a secção de formação e monitorização. 
4. São elementos integrantes do plano de atividades: 
a) o plano de formação do CFAE; 
b) a programação de atividades a realizar; 
c) a planificação dos números da e-revista  #em#fOrm@ç@O# a publicar; 
d)a identificação dos recursos materiais e humanos necessários para a 
concretização do plano. 

 

CAPÍTULO VI - FORMADORES 

Artigo 41º. Acreditação do formador 

A acreditação do formador por áreas e domínios de formação é da 
competência do CCPFC nos termos de regulamentação própria. 

Artigo 42º. Requisitos  
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1. Podem ser formadores do CFAEAB docentes ou não docentes devidamente 
certificados pelo CCPFC ou pela DGAE. 
2. Os formadores, no caso de serem funcionários do Estado, não podem 
configurar nenhuma das incompatibilidades previstas para o regime de 
acumulações. Quando a acumulação for possível deverão solicitar as 
autorizações necessárias às entidades competentes. 
3. Compete à Comissão Pedagógica a seleção dos formadores, sob proposta do 
Diretor. 
4. A proposta de ações de formação poderão, por decisão dos 
Agrupamentos/escola não agrupada, associar um formador da bolsa, com base 
nos requisitos definidos neste regulamento. 

Artigo 43º. Critérios de seleção dos formadores 

Na seleção dos formadores são adotados os seguintes critérios:  
a) Os domínios e áreas acreditadas ao formador pelo CCPFC; 
b) Qualificações literárias e profissionais; 
c) Experiência na área da formação contínua; 
d) Experiência docente, nomeadamente a relacionada com a atividade 
formativa que vai desenvolver; 
e) Qualidade das ideias de formação que propõem. 
 

Artigo 44º. Bolsa de formadores internos (BFI) 

1. Em cada CFAE constitui-se uma bolsa de formadores internos pelos 
docentes certificados pelo CCPFC, pertencentes aos quadros das escolas 
associadas nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, 
e por outros técnicos das escolas associadas, devidamente certificados como 
formadores no quadro da formação contínua. 
2. Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de 
fevereiro, os docentes que beneficiam do estatuto de equiparação a bolseiro, 
previsto no artigo 110.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e 
dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 139-A/90, de 28 de abril, integram, findo o período da atribuição da bolsa, a 
bolsa de formadores por um período mínimo de três anos escolares, 
competindo ao diretor do CFAE desenvolver com os docentes os 
procedimentos necessários para a sua acreditação junto do CCPFC. 
3. Os procedimentos administrativos relativos à constituição, à atualização, 
ao funcionamento e à coordenação da bolsa de formadores internos são 
definidos neste regulamento interno. 
 

Artigo 45.º Funcionamento da BFI 

O funcionamento da bolsa de formadores baseia-se na: 
a) Realização de ações de formação constantes do plano de formação; 
b) Articulação entre os formadores, designadamente através de dispositivos 
eletrónicos a distância; 
c) Prestação de apoio presencial ou a distância aos formandos por solicitação 
das escolas associadas;  
d) Produção e divulgação de recursos educativos em plataforma eletrónica 
criada para o efeito no CFAE. 
 

Artigo 46. Constituição da BFI 
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São condições de integração de formadores na BFI do CFAE: 
a) Ser docente ou não docente de uma escola associada no CFAEAB; 
b) Ser formador acreditado junto do CCPFC. 
 

Artigo 47.º Atualização da BFI 

Todos os anos, até ao final do 1.º período, em articulação com os 
coordenadores do plano de formação, os diretores dos agrupamentos/escolas 
associados(as) comunicam ao diretor do CFAE os docentes em exercício 
nesse Agrupamentos/Escolas que: 
a) passaram a reunir as condições para integrar a BFI; 
b) deixaram de ter as condições necessárias para integrar a BFI, devendo 
portanto ser retirados; 
c) beneficiaram do estatuto de equiparação a bolseiro, em conformidade como 
o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro; 
d) tenham perfil e reúnam condições para serem formadores. 

 

Artigo 48.º Mobilização dos formadores da BFI 

Os formadores internos a mobilizar para efeitos da prestação de serviço de 
formação, são selecionados, em cada ano escolar, de acordo com os termos 
definidos neste regulamento interno, tendo por base: 
a) O número de escolas associadas; 
b) O número total de docentes e não docentes abrangidos pelo CFAE e a 
respetiva distribuição por nível de ensino e grupo de recrutamento, assim 
como o número de não docentes; 
c) As necessidades de formação tidas como prioritárias; 
d) A avaliação do plano de atividades do CFAE. 
 

Artigo 49.º Enquadramento da atividade dos formadores da 
BFI 

1. A atividade dos formadores internos é integrada na componente não letiva 
de estabelecimento do horário dos docentes, de acordo com as prioridades 
expressas e calendarizadas no plano de formação a que se refere o artigo 33.º. 
2. Ao formador interno que oriente uma ação de formação é atribuído um 
número de horas de componente não letiva de estabelecimento destinado à 
preparação da formação que, de acordo com as diferentes modalidades de 
formação, tendo, como limite máximo, o número de horas presenciais da ação 
de formação em causa. A atribuição dos tempos não letivos tem por base os 
seguintes critérios: 
a) Nas modalidades de oficina, círculo de estudos, estágio ou projeto:  

 Mesmo  n.º de horas que as horas presenciais, previstas na ação: 
b) Na modalidade de curso:  

 Mesmo  n.º de horas que as horas presenciais, previstas na ação: 

3. A componente não letiva a considerar é da responsabilidade do diretor do 
agrupamento de escolas/escola. 
4. Não sendo possível integrar o serviço a realizar pelo formador interno na 
componente não letiva do seu horário, pode, excecionalmente, recorrer-se às 
soluções previstas nos n.os 4 e 5 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 22/2014, de 
11 de fevereiro. 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 22
 

Regulamento Interno 

 

 

Artigo 50.º Gestão da BFI 

A gestão da BFI compete à comissão pedagógica e será realizada em benefício 
de todos os agrupamentos/escolas associados(as).  

 

Artigo 51º. Formadores Internos 

1. A bolsa de formadores internos é constituída por docentes acreditados pelo 
CCPFC pertencentes ao quadro das escolas associadas do CFAE. 
2. Os docentes que tenham beneficiado de isenção de prestação de serviço 
letivo em resultado da concessão do estatuto de equiparação a bolseiro para 
fins de investigação, findo o período da atribuição da bolsa, passam a integrar, 
com caráter de obrigatoriedade, a bolsa de formadores internos do CFAE por 
um período mínimo de três anos letivos. 
3. Compete ao diretor do CFAE desenvolver com os docentes que tenham 
beneficiado de isenção de prestação de serviço para os efeitos previstos no 
número anterior, os procedimentos necessários para a sua acreditação junto 
do CCPFC. 
4. Compete ao diretor do CFAE desenvolver com os docentes interessados 
e/ou identificados pelo diretor do agrupamento de escolas/escola os 
procedimentos necessários para a sua acreditação junto do CCPFC.  
 

Artigo 52.º Formadores externos 

1. Consideram-se formadores externos os formadores acreditados pelo 
CCPFC não integrados nos quadros das escolas associadas do CFAE. 
2. Os CFAE podem recorrer ao serviço de formadores externos quando: 
a) Não existam na bolsa de formadores internos nas escolas associadas 
formadores com perfil considerado adequado às necessidades de formação; 
b) Em presença de programas da iniciativa dos serviços centrais do Ministério 
da Educação e Ciência que envolvam formadores detentores de perfil 
profissional específico. 

 

Artigo 53.º Estatuto do formador 

1. A atividade dos formadores internos é contemplada na componente não 
letiva de estabelecimento do horário dos docentes, nos termos definidos no 
artigo 49.º. 
2. Os formadores que tenham beneficiado de isenção de prestação de serviço 
letivo em resultado da concessão do estatuto de equiparação a bolseiro para 
fins de investigação, se a comissão pedagógica assim o decidir, asseguram um 
mínimo de 25 horas de formação em regime presencial em cada um dos três 
anos letivos. 
3. É atribuído ao formador que colabore com as entidades formadoras a 
avaliação a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da Administração Pública e da educação. 
4. A requerimento da entidade formadora ou do interessado, o formador 
interno de um CFAE pode ser autorizado pela Direção-Geral da 
Administração Escolar (DGAE) a orientar ações de formação, em acumulação, 
nos termos da lei. 
5. O formador pode ser remunerado pelas ações de formação previstas no 
número anterior, em termos a regulamentar por portaria dos membros do 
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Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da 
educação quando esteja em causa a acumulação de funções públicas. 
 

Artigo 54.º Deveres dos formadores 

São deveres funcionais dos formadores: 
a) Colaborar com o diretor do CFAEAB na preparação e organização da ação. 
b) Verificar, atempadamente, na semana anterior ao início da ação, as 
condições de materiais e equipamentos requeridos e necessários à realização 
da ação, nos casos em que a ação se realize na escola do formador. 
c) Pugnar, nas sessões da ação pela boa imagem do CFAEAB. 
d) Registar e comunicar reparos, críticas e sugestões que os formandos 
emitam durante a ação, fazendo-os chegar ao Diretor do CFAE. 
e) Informar os formandos das características da modalidade da ação, 
metodologias de trabalho e sistema de avaliação. 
f) Proceder com os formandos, na primeira sessão, a uma análise 
pormenorizada da explicitação dos critérios de avaliação da ação. 
g) Respeitar e fazer respeitar o horário das sessões. 
h) Fazer o registo diário do sumário e presenças, em impresso próprio. 
i) Fazer o controlo das faltas dos formandos, verificando que todos os 
presentes assinam. 
j) Registar, em cada sessão, para os formandos que tenham chegado atrasados 
o tempo que efetivamente estiveram presentes. 
k) Entregar na direção do centro, imediatamente após a última sessão do mês, 
os registos diários de sumário e presenças. Poderão enviar as folhas 
digitalizadas, por via correio eletrónico, entregando os originais no final da 
ação. 
l) Procurar calendarizar, de acordo com a direção do centro, as sessões que 
não possam ser levadas a cabo, por motivo de força atendível. 
m) Criar, na última sessão, um espaço dedicado à avaliação da ação em que o 
formando, entre outras atividades, responderá aos questionários entregues 
pelo centro, para autoavaliação e avaliação da ação. 
n) Reportar, o mais rapidamente possível, à direção do centro, danos ou 
quaisquer deficiências em materiais ou equipamentos, para que se possa 
proceder à sua reparação ou substituição. 
o) Fornecer ao centro cópia de todos os materiais entregues aos formandos, 
sempre que possível em suporte digital, que serão integrados no respetivo 
dossier de formação. 
p) Verificar, no fim da ação, o dossier de formação. 
q) Processar a avaliação dos formandos. 
r) Entregar em formato digital o relatório do formador que abordará os 
aspetos seguintes: 
- Cumprimento das condições de acreditação. 
- Condições de salas, equipamentos e materiais. 
- Natureza das sessões presenciais. 
- Acompanhamento. 
- Reparos, críticas e sugestões. 
- Referência à pontualidade e assiduidade. 
- Trabalhos desenvolvidos. 
- Métodos e instrumentos de avaliação utilizados. 
- Avaliação de trabalhos e/ou relatórios. 
- Classificação proposta para cada um dos formandos. 
- Indicação de trabalhos para publicação produzidos durante a ação, cuja 
publicação na e-revista seja considerada relevante. 
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Este relatório digital inclui ainda: os resultados relativos à participação do 
formando, os resultados obtidos no Trabalho Individual Final / Relatório de 
Reflexão Crítica / Relatórios de progresso, pauta provisória e o Registo de 
Avaliação / Classificação de cada um dos formandos. 
r) Em anexo ao relatório final da ação deverão ser entregues: 
- Avaliação da ação pelos formandos. 
- Trabalho final (curso) ou relatório de reflexão crítica (oficinas e círculos de 
estudos) ou relatórios de progresso (projetos) de cada um dos formandos. 
- Outros materiais produzidos pelos formandos. 
- Gravação de todas as disciplinas criadas pelo formador e formandos no 
dispositivo eletrónico. 
- Recibos de vencimento dos formandos referentes a cada um dos meses em 
que decorreu a ação (quando aplicável). 

 

CAPÍTULO VII - FORMANDOS 

Artigo 55º. Formandos docentes  

São considerados formandos docentes: 
a) Educadores de educação pré-escolar e professores dos ensinos básico e 
secundário em exercício efetivo de funções em agrupamentos de escolas ou 
escolas não agrupadas da rede pública; 
b) Educadores de educação pré-escolar e professores dos ensinos básico e 
secundário que lecionam português no estrangeiro, das escolas públicas 
portuguesas no estrangeiro e nas escolas europeias; 
c) Educadores de educação pré-escolar e professores dos ensinos básico e 
secundário do ensino particular e cooperativo em exercício de funções em 
escolas associadas de um CFAE. 
d) Educadores de educação pré-escolar e professores dos ensinos básico e 
secundário que exercem funções legalmente equiparadas ao exercício de 
funções docentes. 
 

Artigo 56.º Direitos dos formandos docentes 

O docente, enquanto formando, tem o direito de: 
a) Escolher as ações de formação mais adequadas ao seu plano de 
desenvolvimento profissional e pessoal, sem prejuízo do cumprimento de 
programas ou prioridades definidos pela escola a que pertence ou pelos 
serviços centrais do Ministério da Educação e Ciência; 
b) Apresentar propostas para elaboração do plano de formação do CFAE a 
que pertence; 
c) Frequentar gratuitamente as ações de formação obrigatória para efeitos da 
sua avaliação do desempenho docente e progressão na carreira docente; 
d) Cooperar com a escola e com os outros formandos no desenvolvimento de 
projetos de melhoria das práticas pedagógicas; 
e) Obter um certificado de conclusão da formação realizada. 
 

 
 
 

Artigo 57.º Deveres dos formandos docentes 
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Sem prejuízo no disposto no ECD, o docente, enquanto formando, tem o 
dever de: 
a) Cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação contínua de 
docentes; 
b) Participar de forma empenhada nas ações de formação contínua 
consideradas prioritárias para a concretização do projeto educativo da escola 
e para o desenvolvimento do sistema educativo; 
c) Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes; 
d) Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os 
métodos pedagógicos, no sentido de difundir as boas práticas; 
e) Cumprir com os deveres de pontualidade e assiduidade. 
 

Artigo 58º. Formandos não docentes  

1. São considerados formandos não docentes os funcionários de agrupamentos 
e escolas não agrupadas afetos ao Ministério da Educação, em exercício 
efetivo de funções em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da 
rede pública. 
2. Também poderão ser considerados formandos não docentes os funcionários 
de agrupamentos e escolas não agrupadas afetos à autarquia local, resultantes 
de protocolos ou parcerias estabelecidas. 
 

Artigo 59.º Direitos dos formandos não docentes 

O funcionário, enquanto formando, tem o direito de: 
a) Escolher as ações de formação que mais se adequem ao seu plano de 
desenvolvimento profissional e pessoal, sem prejuízo do cumprimento dos 
programas ou prioridades definidas pelo Ministério de Educação. 
b) Participar na elaboração do plano de ação do Centro através do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada associados a que pertence.  
c) Cooperar na constituição de equipas que desenvolvam projetos ou 
promovam círculos de estudos.  
d) Frequentar gratuitamente as ações de formação obrigatórias. 
 

Artigo 60.º Deveres dos formandos não docentes 

1. O funcionário, enquanto formando, tem o dever de: 
a) Participar nas ações de formação contínua que se integrem em programas 
nacionais e regionais considerados prioritários e decorrentes da necessidade 
de introdução de reformas. 
b) Custear as ações de formação contínua de caráter não obrigatório.  
 

CAPÍTULO VIII - FORMAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE 

Artigo 61º. Regulamento de candidatura 

O regulamento de candidatura para as ações do CFAEAB destinadas a 
Pessoal Docente compreende os aspetos seguintes: 
a) O período de candidatura para as ações publicitadas decorre, para cada 
turma, até ao prazo limite indicado nos meios de divulgação utilizados. 
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b) A candidatura é feita preferencialmente online, no sítio da Internet do 
CFAEAB, em http://www.cf-ab.com/ ou utilizando impresso próprio, 
podendo ser impresso e depois preenchido.  
c) Todas as candidaturas, quer sejam realizadas diretamente no sítio da 
Internet do Centro, enviadas em anexo a mensagem de correio eletrónico  
(cfamarantebaiao@gmail.com), receberão confirmação de entrega via correio 
eletrónico  após confirmação do preenchimento adequado de todos os 
campos. Por essa razão todas as candidaturas terão que indicar, com clareza, 
endereço de correio eletrónico  que pertença ao candidato. 

 

Artigo 62º. Seleção de formandos 

 
1. As prioridades de seleção, para a generalidade das ações, salvo indicação 
expressa, são:  
a) Encontrar-se em exercício efetivo de funções em agrupamentos e escolas 
não agrupadas associados no CFAEAB.  
b) Pertencer ao público-alvo estabelecido.  
c) Necessitar de formação específica para exercício eminente de funções 
docentes na escola associada a que pertence, devidamente justificada e 
fundamentada pela respetiva escola, nomeadamente avaliação de desempenho 
e progressão na carreira.  
d) Outros critérios que a comissão pedagógica entenda oportunos conforme a 
natureza das ações de formação. 
2. Dentro de cada uma das prioridades de seleção indicadas os formandos 
serão ordenados por ordem crescente da data de entrega do boletim de 
candidatura dentro do período de inscrição. 
3. Sempre que haja candidaturas de professores em exercício de funções em 
escolas não associadas ao CFAEAB e existindo vaga, podem ser admitidos, 
com respeito pela seguinte ordem, os docentes que:  
a) Pertencer a uma escola da área geográfica de influência de um dos centros 
de formação da rede de CFAE do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, sempre que o 
sistema o exija; 
b) Pertencer a outras escolas da rede de CFAE Norte. 
4. Os docentes referidos no ponto anterior terão que pagar 10€ pela emissão 
do certificado. 

Artigo 63.º Comunicação da seleção 

1. Uma semana após o fim do prazo limite de candidatura para cada uma das 
turmas proceder-se-á à publicação em http://www.cf-ab.com/ da lista 
ordenada dos formandos inscritos e serão contactados os formandos 
selecionados tendencialmente via correio eletrónico e só excecionalmente por 
via telefone. 
2. Os formandos selecionados deverão responder à mensagem de seleção que 
receberem via correio eletrónico, confirmando a sua aceitação de frequência.  
 

Artigo 64º. Calendários-horários 

O princípio-base em relação aos calendários/horários das ações de formação 
no CFAEAB é que são para respeitar de acordo com o previamente 
publicitado. No entanto, está prevista a alteração nas situações seguintes:  
a) Conveniência de formador e da totalidade dos formandos. 
b) Impedimento por razões de força maior do formador. 

http://www.cf-ab.com/
http://www.cf-ab.com/
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c) Imponderáveis logísticos. 
d) Outras razões consideradas atendíveis pela comissão pedagógica. 
2. Todas as alterações ao calendário-horário previsto têm que ser previamente 
submetidas, pelo formador, à aprovação da direção do centro. 

Artigo 65º. Acesso aos espaços  

Os formandos e formadores do CFAEAB têm, durante o período de realização 
da ação, livre acesso à sala, ao bufete e instalações sanitárias no agrupamento 
ou escola não agrupada associados em que se realiza a ação.  
 

Artigo 66º. Declarações de presença 

Se necessário e mediante solicitação do formando, serão passadas declarações 
de presença. Estas devem ser solicitadas ao formador no próprio dia da sessão 
de formação a que dizem respeito, devendo o formador dar conhecimento do 
pedido ao centro, via correio eletrónico, confirmando a presença do formando 
na sessão.  

Artigo 67º. Regime de faltas 

1. Só podem ser objeto de certificação as ações nas quais a participação do 
formando tenha correspondido, pelo menos, a dois terços da respetiva 
duração.  
2. As faltas dadas às ações de formação não são releváveis. 
3. As faltas dadas às ações de formação poderão ser justificadas junto do 
formador, de forma expressa, utilizando a via do correio eletrónico. 
4. A justificação das faltas tem apenas caráter informativo para o formador, 
que poderá ter essa informação em conta aquando da avaliação da qualidade 
da participação do formando. 
 

Artigo 68º. Subsídio de transporte  

1. Nas ações cofinanciadas por fundos comunitários pode haver direito aos 
formandos receberem um subsídio de transporte, de acordo com a legislação 
em vigor. 
2. As condições de atribuição ou não deste subsídio constarão dos meios 
utilizados na divulgação da ação. 
3. Os pedidos de subsídio de transporte têm que ser formalizados através do 
impresso modelo da Casa da Moeda (Boletim Itinerário), indicando, entre 
outros aspetos:  
(na 1ª página)  
(a) (a) Instituto de Gestão Financeira da Educação  ; (b) Escola Secundária de 
Amarante - AB; Boletim Itinerário relativo ao mês de - Mês ao qual se reporta o 
pedido de subsídio; Residência oficial - Domicílio profissional;  
Dias do mês - Discriminação dos dias para os quais solicita subsídio; Serviço efetuado 
com direito a ajudas de custo - Frequência de ação de formação promovida pelo 
CFAEAB - Centro de Formação de Associação das Escolas de AB, designada por 
(designação da ação); Observações -NIB, BI/CC e NIF 
(na 2ª página) 
Itinerário - Número de quilómetros realizados em cada dia, na coluna "Em carreira de 
serviço público".  
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Nota: O impresso, corretamente preenchido, tem de ser entregue, 
impreterivelmente, durante a primeira semana do mês seguinte ao que se 
reporta o pedido, nos Serviços Administrativos da Escola-Sede do CFAEAB. 

 

Artigo 69º. Entrega de recibos de vencimento  

1. Os formandos que frequentem ações cofinanciadas têm que entregar, no fim 
de cada mês, uma cópia do recibo de vencimento referente a esse mês, o que 
poderá ser feito junto do formador ou enviado por correio eletrónico  ou fax. 
2. Este documento é imprescindível para que o fluxo financeiro dos 
cofinanciamentos associados à formação decorra com normalidade. Sendo 
assim,  vemo-nos na contingência de só enviar certificados de formação aos 
formandos que tenham entregue todos os recibos de vencimento relativos aos 
meses em que decorreu a formação. 

Artigo 70º. Avaliação dos formandos docentes 

1. A avaliação dos formandos orienta-se por princípios de rigor e 
transparência, sendo obrigatório no início de uma ação de formação a 
divulgação aos formandos dos instrumentos, processos e critérios utilizados. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as ações de formação 
contínua são avaliadas com recurso a instrumentos e procedimentos de 
avaliação diversificados de modo a garantir rigor e justiça na avaliação. 
3. A avaliação dos formandos docentes nas ações de formação do CFAEAB é 
contínua, participada por todos os intervenientes, assegurando a avaliação 
individual de cada formando. 
4. A proposta de avaliação individual de cada formando é da responsabilidade 
do formador ou formadores que orientam as ações de formação e é efetuada 
em formulário próprio, tendo por base os processos e critérios definidos no 
formulário de acreditação da ação. 
5. Na modalidade de estágio a avaliação dos formandos pressupõe o 
acompanhamento por um formador que elabora a proposta de avaliação em 
relatório próprio. 
6. A responsabilidade final da avaliação cabe à entidade formadora mediante 
proposta escrita e fundamentada do formador. 
 

Artigo 71.º Condições gerais de aprovação 

1. A aprovação dos formandos resulta cumulativamente de: 
a) Assiduidade superior a 67% do número de horas presenciais da ação. 
b) Teste ou apresentação do Trabalho Final Individual (sob forma de relatório 
ou portefólio), em conformidade com os critérios definidos para cada 
modalidade de formação. 
c) Classificação final igual ou superior a 5 valores. 
2. Os trabalhos referidos na alínea b) podem ser diferentes desde que constem 
do AN da ação acreditada. 
 

Artigos 72.º Critérios de avaliação dos formandos 

1. Os critérios de avaliação a utilizar são os seguintes:  
a) Participação; 
b) Teste ou trabalho Final Individual (sob forma de relatório ou portefólio), 
para a modalidade curso de formação; 



 
                                                                                            

                    

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600-018 AMARANTE 
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 

Web:  http://www.cf-ab.com/ 
 

C
FA

EA
B

 

 29
 

Regulamento Interno 

 

 

c) Trabalho final individual (sob forma de relatório ou portefólio), para as 
modalidades de Oficina de Formação/Projeto/Círculo de Estudos; 
d) Trabalho autónomo. 
2. Critérios previamente definidos no AN da ação acreditada. 

 

Artigo 73.º Critério participação 

1. A participação é classificada com 4 valores nos cursos de formação e com 2 
valores nas modalidades de Oficina de Formação/Projeto/Círculo de Estudos. 
2. Nos cursos de formação, a participação é avaliada tendo em conta os 
indicadores e classificações seguintes: 
- Rigor das intervenções – 1 valor; 
- Envolvimento nas tarefas – 1 valor; 
- Produção/apresentação de atividades e materiais individualmente ou em 
trabalho colaborativo – 2 valores. 
3. Nas oficinas de formação, círculos de estudos e projetos, a participação é 
classificada com 2 valores, tendo em conta os indicadores e classificações 
seguintes: 
- Rigor das intervenções – 1 valor; 
- Envolvimento nas tarefas – 1 valor. 
 

Artigo 74.º Trabalho autónomo 

1. O trabalho desenvolvido, nas horas correspondentes ao trabalho autónomo, 
é classificado com 4 valores, tendo em conta os indicadores e classificações 
seguintes: 
- Qualidade das reflexões ou materiais produzidos – 2 valores, 
- Aplicação dos materiais em contexto educativo – 2 valores. 
 

Artigo 75.º Teste / Trabalho Final Individual  

1. Na modalidade Curso de formação, o Teste ou Trabalho Final Individual 
(sob forma de relatório ou portefólio), tem a classificação de 6 valores. O 
Trabalho Final Individual é classificado tendo em conta os indicadores e 
classificações seguintes: 
- Estrutura – 2 valores; 
- Rigor científico e pedagógico – 2 valores; 
- Reflexão do impacto – 2 valores. 
2. O Trabalho Final Individual (sob forma de relatório ou portefólio), nas 
oficinas de formação, projeto e círculos de estudos, é classificado com 4 
valores, distribuindo-se da seguinte forma: 
- Estrutura – 1 valor; 
- Rigor científico e pedagógico – 1,5 valores; 
- Reflexão do impacto – 1,5 valores. 
3. Na modalidade projeto, são ainda considerados os relatórios de progresso 
trimestral. 
4. O trabalho Final Individual tem obrigatoriamente que: 
 - cumprir as diretrizes de abordagem estabelecidas pelo formador; 
- incluir uma introdução, corpo, conclusão e referências (se aplicável); 
- incluir um título e indicação da ação e turma, nome do formando, formador e 
entidade formadora, local e data. 
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4. O trabalho final individual ou relatório deverá ser apresentado em formato 
digital e entregue ao formador via correio eletrónico ou outro dispositivo 
eletrónico. 

Artigo 76.º Citações e referências 

1. A inclusão, em relatórios, trabalhos ou qualquer outro material produzido 
no contexto da formação, de textos, imagens ou sons, que sejam propriedade 
intelectual de outrem, tem obrigatoriamente que ser citada e devidamente 
referenciada. 
2. O não cumprimento do estabelecido no ponto anterior configura a situação 
de plágio que determina a anulação do relatório, trabalho ou qualquer outro 
material em que essa situação se verifique.  
3. As referências a que se alude no ponto 1. têm que respeitar normas das 
referências bibliográficas, disponibilizando, o centro, na sua página, 
orientações para o efeito. 
 

Artigo 77.º Classificação quantitativa e menções 

1. A avaliação a atribuir aos formandos é expressa numa classificação 
quantitativa na escala de 1 a 10 valores. 
2. A escala de avaliação prevista no número anterior tem como referente as 
seguintes menções: 
Excelente — de 9 a 10 valores; 
Muito Bom — de 8 a 8,9 valores; 
Bom — de 6,5 a 7,9 valores; 
Regular — de 5 a 6,4 valores; 
Insuficiente — de 1 a 4,9 valores. 
 

Artigo 78.º Não aprovação 

1. A não aprovação dos formandos nas ações de formação do CFAEAB pode 
resultar de: 
a) Assiduidade inferior a 67% do número de horas presenciais da ação. 
b) Não apresentação do trabalho individual (nos cursos de formação), do 
relatório de reflexão crítica (nas oficinas de formação e círculos de estudos), 
dos relatórios de progresso trimestral e final (nos projetos) ou de trabalhos 
específicos definidos no AN da ação. 
c) Uma classificação final inferior a 5 valores. 
2. Na eventualidade de o solicitar, o formando reprovado poderá receber uma 
declaração de participação na ação, que indicará os dias e horas em que esteve 
presente, a que acrescerá sempre a indicação da reprovação na referida ação. 
 

Artigo 79.º Quadro de registo da avaliação 

1. Para cada formando, será elaborado um quadro de registo de avaliação / 
classificação, indicando os valores obtidos em relação a cada critério e 
indicador de avaliação e a classificação final. 
2. Este quadro de registo integrará o relatório do formador. 
 

Artigo 80.º Certificados de formação 
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1. Os certificados de formação das ações de formação do CFAEAB serão 
passados, após a conclusão do processo de avaliação, aos formandos que 
obtiverem aproveitamento, sendo informados, via correio eletrónico, da data a 
partir da qual poderão proceder ao seu levantamento. 
2. Quando possível, os certificados serão entregues nos serviços 
administrativos das escolas dos docentes, sendo dessa situação informados 
por via correio eletrónico. 
3. Dos certificados de conclusão da formação consta a identificação da 
entidade formadora, do(s) formador(es) e do formando, a data, a designação, a 
duração e a modalidade da ação de formação realizada, bem como a 
classificação e a correspondente menção e os efeitos da ação para a progressão 
na carreira docente. 

 

Artigo 81.º Divulgação dos trabalhos / relatórios produzidos 

Todos os trabalhos produzidos pelos formandos nas ações de formação são 
património do CFAEAB, podendo este fazer deles a divulgação que entender 
sob qualquer forma de comunicação, não necessitando do consentimento 
prévio dos formandos. 

 

Artigo 82.º Recurso 

1. Do resultado da avaliação realizada cabe aos formandos recurso no prazo 
máximo de 10 dias úteis após a divulgação dos resultados. 
2. O recurso tem de ser apresentado por escrito, devidamente datado e 
assinado, dirigido ao diretor do CFAEAB, fundamentado exclusivamente com 
base nos critérios de avaliação da ação frequentada e no desempenho do 
formando e dar entrada no secretariado do CFAEAB. 
3. Com base nos factos apresentados, o diretor do CFAEAB solicita 
esclarecimento, por escrito, ao(s) formador(es).  
4. O diretor do CFAEAB emite parecer, com base nos factos apresentados e os 
esclarecimentos do(s) formador(es). 
5. O conselho de diretores deliberará sobre o recurso, com base na análise de 
todos os documentos constantes do processo. A deliberação é comunicada ao 
formando via correio em carta registada. 
6. A decisão do recurso é notificada no prazo máximo de 20 dias úteis, após a 
data de entrada. 

Artigo 83.º Pautas 

1. Os resultados finais que vão constar das pautas serão ratificados pelo 
conselho de diretores da comissão pedagógica. 
a) Depois de entregue o relatório do formador e tratados todos os dados 
relativos à assiduidade, é criada a respetiva pauta e elaborado parecer pelo 
diretor do centro. 
b) De seguida, estes documentos são partilhados com os diretores, em 
plataforma eletrónica. 
c) Durante 3 dias úteis os diretores terão oportunidade de analisar esses 
documentos. 
d) Se, findo esse prazo, nenhum dos membros do conselho tiver endereçado 
ao diretor qualquer objeção relativa à avaliação, consideram-se ratificadas as 
classificações em causa. 
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e) Se, por outro lado, algum dos membros emitir qualquer objeção relativa à 
proposta de classificações o processo será interrompido e alvo de análise e 
discussão em reunião do conselho de diretores.  
2. Concluído o processo de avaliação de cada turma, é comunicada, a cada 
formando, via correio eletrónico, a nota final, podendo consultar a pauta no 
CFAEAB. 

Artigo 84º. Desistência  

1. Os formandos poderão desistir da frequência de uma ação de formação.  
2. Entende-se por desistência o deixar de comparecer na ação, depois de ter 
assumido o compromisso de a frequentar, mas solicitando, por escrito, ao 
diretor do CAFEAB a não aplicação do critério de exclusão, fundamentando 
as razões da desistência e pedindo deferimento. 

Artigo 85º. Abandono e critério de exclusão  

1. Considera-se abandono de uma ação de formação, o formando deixar de 
comparecer na ação sem apresentar qualquer justificação, depois de ter 
assumido o compromisso de a frequentar.  
2. O abandono implica para o formando a aplicação do critério de exclusão 
que consiste em, durante um ano, o formando não ser selecionável para 
qualquer ação de formação a que concorra no CFAEAB.  
 

CAPÍTULO IX - FORMAÇÃO RECONHECIDA PELA COMISSÃO 
PEDAGÓGICA 

Artigo 86º. Ações de curta duração (ACD) 

1. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 22/14, de 11 de fevereiro, que 
reformulou o Regime Jurídico da Formação Contínua (RJFC), a modalidade 
Ação de Curta Duração (ACD) passa a ser reconhecida e certificada nos 
termos do Despacho nº 5741/2015, de 30 de abril, retificado pela Declaração de 
retificação nº 470/2015, de 11 de junho. Não estando prevista para esta 
modalidade a figura da acreditação prévia, as atividades de formação para 
serem consideradas ACD têm, à posteriori, que ser submetidas a um processo 
de reconhecimento e certificação nos termos da legislação referida, pelo que 
nenhuma atividade de formação poderá ser previamente publicitada como 
sendo uma ACD mas apenas como uma atividade de formação que reúne as 
condições estabelecidas para o seu posterior e eventual reconhecimento e 
certificação. 
 

 Artigo 87.º Condições de reconhecimento de ACD 

1. O reconhecimento das ACD requer a verificação cumulativa das seguintes 
condições: 
a) Revistam a forma de seminários, conferências, jornadas temáticas ou outros 
eventos de cariz científico e pedagógico. 
b) Tenham uma duração mínima de 3 e máxima de 6 horas. 
c) Tenham uma relação direta com o exercício profissional dos docentes. 
d) Sejam realizadas com manifestação de rigor e qualidade científica e 
pedagógica. 
e) Sejam asseguradas por formadores, no mínimo, detentores do grau de 
Mestre. 
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2. O reconhecimento de ACD que incidam sobre temas científicos ou 
pedagógicos exige uma relação direta com os conteúdos científicos integrados 
nos curricula do grupo de recrutamento ou de lecionação do docente em 
causa. 

Artigo 88.º Não reconhecimento como ACD 

Uma atividade de formação não pode ser reconhecida na modalidade ACD 
quando: 
a) Não tenha uma das características referidas no artigo anterior. 
b) Mesmo tendo as características referidas no artigo anterior se relacione ou 
se insira em qualquer tipo de campanha promocional ou publicitária. 
c) Já tenha sido reconhecida anteriormente, dado que o reconhecimento das 
ACD só pode ocorrer uma única vez, independentemente do formador, local 
ou ano de realização. 
 

Artigo 89.º Efeitos das ACD 

As ACD certificadas pelo CFAEAB relevam para os efeitos previstos no 
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário (ECD), tendo como limite máximo um quinto do 
total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo avaliativo. 
 

Artigo 90.º Dispensa de reconhecimento 

As ACD da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação 
e Ciência, de instituições do ensino superior e de centros de formação de 
associações profissionais ou científicas sem fins lucrativos, realizadas pelos 
docentes a exercerem funções em Agrupamentos/Escolas Associados(as) no 
CFAEAB podem dispensar o reconhecimento das ACD, exigindo, no entanto, 
a observância das condições previstas nos n.º 2, 4, 5 e 6 do artigo 5.º do 
Despacho nº 5741/2015, de 30 de abril, competindo ao Diretor do 
Agrupamento/Escola proceder à sua validação para efeitos previstos no ECD. 
 

Artigo 91.º Regulamento do reconhecimento de ACD 

1. O reconhecimento da formação contínua na modalidade ACD compete, no 
caso  dos CFAE, ao conselho de diretores da comissão pedagógica do CFAE. 
2. O reconhecimento de ACD decorre da apresentação de requerimento pelo 
interessado à entidade formadora, acompanhado do documento comprovativo 
de presença e do programa temático da respetiva ação. O requerimento a 
remeter ao CFAEAB a solicitar o reconhecimento de atividades de formação 
na modalidade ACD pode ser apresentado: 
a) Pelo Diretor(a) de grupamento/Escola Associado(a) no CFAEAB onde se 
realizou a atividade de formação. 
b) A título individual, por docentes que lecionam em Agrupamento/Escola 
Associado(a) no CFAEAB quando respeite as atividades de formação que não 
foram alvo de requerimento pelo respetivo Diretor(a) do 
Agrupamento/Escola. 
c) A título individual, por docentes que lecionam em Agrupamentos/Escolas 
não associados no CFAEAB. 
3. Requerimento a apresentar por Diretor de Agrupamento/Escola 
Associado(a):  
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O formulário de requerimento encontra-se disponível em http://www.cf-
ab.com/ e deverá ser remetido para o endereço de e-correio 
cfamarantebaiao@gmail.com até 15 dias úteis após o final da ação a que 
respeita acompanhado de: 
a) Programa temático da atividade de formação de que conste: designação da 
ação; número de horas; enquadramento da ação: conteúdos científicos ou 
pedagógicos e temas abordados temas abordados; nome da entidade ou 
entidades promotoras; nome e grau académico do formador ou formadores 
envolvidos; público-alvo; calendário-horário; local. 
b) Lista dos docentes participantes na atividade de formação indicando: nome 
completo, BI/CC, grupo de recrutamento, agrupamento/escola onde exerce 
funções. 
c) Documento comprovativo do registo de presenças na atividade de 
formação. 
4. Requerimento a apresentar a título individual por docente. 
O formulário de requerimento encontra-se disponível em http://www.cf-
ab.com/  e deverá ser remetido para o endereço de e-correio 
cfamarantebaiao@gmail.com até 15 dias úteis após o final da ação a que 
respeita. 
Para além dos dados do docente expressos no formulário (nome completo, 
BI/CC, grupo de recrutamento, agrupamento/escola onde exerce funções) o 
requerimento deverá ser acompanhado de: 
a) Programa temático da atividade de formação de que conste: designação da 
ação; número de horas; enquadramento da ação: conteúdos científicos ou 
pedagógicos e temas abordados; nome da entidade ou entidades promotoras; 
nome e grau académico do formador ou formadores envolvidos; público-alvo; 
calendário-horário; local. 
b) Documento comprovativo de presença na atividade de formação. 
5. Emolumentos - A apresentação de processos de reconhecimento por 
Diretor(a) de Agrupamento/Escola Associado(a) no CFAEAB onde se 
realizou a atividade de formação está isenta de emolumentos. 
A apresentação de processos de reconhecimento a título individual, por 
docentes que lecionam em Agrupamento/Escola Associado(a) no CFAEAB 
quando respeite a atividades de formação que não foram alvo de requerimento 
pelo respetivo diretor(a) do agrupamento/escola está sujeita a emolumentos 
no valor de 5 (cinco) euros. A apresentação de processos de reconhecimento a 
título individual, por docentes que lecionam em Agrupamentos/Escolas não 
associados no CFAEAB está sujeita a emolumentos no valor de 10 (dez) euros.  
6. Procedimento para decisão - Para o reconhecimento das atividades de 
formação apresentadas em requerimento será utilizado o procedimento 
seguinte: 
a) Depois de analisado o requerimento e verificada a conformidade da 
atividade de formação com as características que configuram uma ação de 
curta duração é elaborado o respetivo parecer pelo Diretor do CFAEAB de que 
consta uma proposta de decisão. 
b) De seguida, os documentos que constituem o requerimento e o parecer são 
partilhados via Google Drive aos membros do conselho de diretores da 
comissão pedagógica do CFAEAB, sendo dado conhecimento via correio 
eletrónico a todos os seus elementos. 
c) Durante 3 dias úteis os membros do conselho de diretores da comissão 
pedagógica terão oportunidade de analisar esses documentos. 
d) Se, findo esse prazo, nenhum dos membros do conselho de diretores da 
comissão pedagógica tiver endereçado ao Diretor qualquer objeção, 
considera-se ratificada a decisão proposta no parecer apresentado pelo 
Diretor do CFAEAB. 

http://www.cf-ab.com/
http://www.cf-ab.com/
http://www.cf-ab.com/
http://www.cf-ab.com/
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e) Caso algum dos membros emitir qualquer objeção relativa a essa proposta 
o processo será interrompido e alvo de análise numa reunião do conselho de 
diretores da comissão pedagógica. 
f) Ultrapassadas as questões que deram origem à situação referida na alínea 
e), o processo retomará o seu trajeto normal a partir do referido na alínea b). 
5. Comunicação ao(s) requerente(s): 
No prazo máximo de 100 dias após a entrada do requerimento, o(s) 
requerente(s) será(ão) notificado(s) da deliberação tomada pelo conselho de 
dirteores da Comissão Pedagógica do CFAEAB,  procedendo o diretor do 
CFAE à emissão do(s) respetivo(s) certificado(s), nos casos de deferimento. 
 

Artigo 92.º Regulamento da certificação de ACD 

1. Cumpridos os procedimentos e condições de reconhecimento, a certificação 
das ACD processa-se através da emissão de um certificado autenticado pelo 
CFAEAB. 
2. Do certificado de ACD deve constar o nome do docente, a designação da 
ação, o local e data de realização, o número de horas, o nome da entidade ou 
entidades promotoras e o nome e grau académico do formador ou formadores 
envolvidos. 
3. A emissão do certificado de uma ACD ocorre dentro do prazo limite 
referido no artigo anterior. 
4. A entrega dos certificados é efetuada: 
a) Para os processos apresentados por Diretor(a) de Agrupamento/Escola 
Associado(a) ao CFAEAB ou para os apresentados a título individual, por 
docentes que lecionam em Agrupamento/Escola Associado(a) no CFAEAB, a 
entrega do certificado de uma ACD é mediante entrega (ou envio) nos 
serviços administrativos da escola onde o requerente exerce funções; 
b) Para os processos apresentados por docentes que lecionam em 
Agrupamentos/Escolas não associados ao CFAEAB, a entrega do certificado 
de uma ACD é feita via correio. 
 

Artigo 93.º Monitorização da certificação das ACD 

O CFAEAB monitorizará, em instrumento próprio, as certificações atribuídas, 
sendo efetuada, anualmente, em reunião da Comissão Pedagógica, uma análise 
transversal da formação realizada nesta modalidade ao nível de todos os 
Agrupamentos/Escolas Associados(as) no CFAEAB, tendo em vista a partilha 
de boas práticas e a potenciação plena desta modalidade de formação. 

 
CAPÍTULO IX - FORMAÇÃO DE PESSOAL NÃO 

DOCENTE 

Artigo 94º. Regulamento de candidatura 

O regulamento de candidatura para as ações do Plano de Formação de Pessoal 
Não Docente CFAEAB rege-se pelos normativos seguintes: 
a) A candidatura é feita em boletim próprio publicado no sítio na Internet do 
Centro e entregue no órgão de gestão / diretor do agrupamento ou escola não 
agrupada associados onde o candidato exerce funções. 
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b) Terminado o período de inscrições proceder-se-á à seleção dos formandos, 
da responsabilidade do órgão de gestão que, de seguida, enviará ao Centro as 
listagens dos formandos distribuídos por ação. 
c) A seleção dos formandos a exercer funções em escolas não associadas no 
CFAEAB será feita para completar turmas, de acordo com a data de entrada 
do boletim de inscrição (em caso de empate recorrer-se-á a uma seriação 
descendente por data de nascimento dos candidatos). 
d) O CFAEAB organizará, respeitando as condições e limitações, as turmas 
que forem necessárias para dar satisfação à procura, efetuando os acertos e 
ajustamentos que permitam a viabilização de um maior número de turmas 
possível. 
e) As listas provisórias, indicando os formandos selecionados e o calendário-
horário de cada turma, serão enviadas aos agrupamentos e escolas não 
agrupadas, abrindo-se, de seguida, um período de uma semana para acertos e 
ajustamentos. Terminado este período, as listas definitivas, serão enviadas aos 
diretores e afixadas no sítio da Internet do Centro. 
f) Depois de selecionado e fazer parte das listas definitivas, o formando 
assume o compromisso de frequentar a ação. 

Artigo 95º. Calendários-horários 

1. O princípio-base em relação aos calendários/horários das ações de formação, 
no CFAEAB, é que são para respeitar de acordo com o previamente 
publicitado. No entanto, está prevista essa alteração nas situações seguintes:  
a) Conveniência de formador e da totalidade dos formandos. 
b) Impedimento por razões de força maior do formador. 
c) Imponderáveis logísticos. 
d) Outras razões devidamente justificadas. 
2. Todas as alterações ao calendário-horário previsto, quando propostas pelo 
formador e/ou formandos, têm de ser previamente submetidas à aprovação da 
direção do Centro. 

 

Artigo 96º. Acesso aos espaços onde decorre a formação  

Os formandos e formadores do CFAEAB têm, durante o período de realização 
da ação, livre acesso à sala, ao bufete e instalações sanitárias no agrupamento 
ou escola não agrupada associados, em que se realiza a ação.  

Artigo 97º. Declarações de presença 

Se necessário e mediante solicitação do formando, serão passadas declarações 
de presença. Estas devem ser solicitadas ao formador no próprio dia da sessão 
de formação a que dizem respeito, devendo o formador dar conhecimento do 
pedido ao centro, via correio eletrónico, confirmando a presença do formando 
na sessão.  

Artigo 98º. Regime de faltas 

1. Não podem ser objeto de certificação as ações nas quais a participação do 
formando não tenha correspondido a 80% do número de horas total da ação.  
2. As faltas dadas às ações de formação não são releváveis. 
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Artigo 99º. Subsídio de transporte  

1. Nas ações cofinanciadas por fundos comunitários, pode haver direito aos 
formandos receberem um subsídio de transporte, segundo a legislação em 
vigor. 
2. As condições de atribuição ou não deste subsídio constarão dos meios 
utilizados na divulgação da ação. 
3. Os pedidos de subsídio de transporte têm que ser formalizados através do 
impresso Modelo n° 683 da Casa da Moeda (Boletim Itinerário), indicando, 
entre outros aspetos:  
(na 1ª página)  
(a) Instituto de Gestão Financeira da Educação ; (b) Escola Secundária de 
Amarante - AB; Boletim Itinerário relativo ao mês de - Mês ao qual se reporta o 
pedido de subsídio; Residência oficial - Domicílio profissional;  
Dias do mês - Discriminação dos dias para os quais solicita subsídio; Serviço efetuado 
com direito a ajudas de custo - Frequência de ação de formação promovida pelo 
CFAEAB - Centro de Formação de Associação das Escolas de AB, designada por 
(designação da ação); Observações -NIB, BI/CC e NIF 
(na 2ª página) 
Itinerário - Número de quilómetros realizados em cada dia, na coluna "Em carreira de 
serviço público".  
Nota: O impresso, corretamente preenchido, tem de ser entregue, 
impreterivelmente, durante a primeira semana do mês seguinte ao que se 
reporta o pedido, nos Serviços Administrativos da Escola-Sede do CFAEAB. 
 

Artigo 100º. Entrega de recibos de vencimento  

1. Os formandos que frequentem ações cofinanciadas têm que entregar, no fim 
de cada mês, uma cópia do recibo de vencimento referente a esse mês, o que 
poderá ser feito junto do formador ou enviado por correio eletrónico  ou fax. 
2. Este documento é imprescindível para que o fluxo financeiro dos 
cofinanciamentos associados à formação decorra com normalidade. Sendo 
assim,  vemo-nos na contingência de só enviar certificados de formação aos 
formandos que tenham entregue todos os recibos de vencimento relativos aos 
meses em que decorreu a formação. 
 

Artigo 101º. Avaliação dos formandos não docentes 

A avaliação dos formandos não docentes nas ações de formação do CFAEAB é 
contínua, participada por todos os intervenientes, assegurando a avaliação 
individual de cada formando.  
 

Artigo 102.º Aprovação 

1. A aprovação dos formandos está dependente da assiduidade, da apreciação 
favorável da participação do formando pelo formador e da realização de um 
teste escrito ou trabalho, sendo a classificação final expressa na escala de 0 a 
20 valores.  
2. Serão aplicados os seguintes parâmetros e respetivos fatores de ponderação:  
- Participação / avaliação contínua - 40 (quarenta) %; 
- Assiduidade - 20 (vinte)%; 
 - Teste escrito / Trabalho – 40 (quarenta) %. 
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3. Ao formando que não tenha qualquer falta, é atribuída a ponderação total 
do parâmetro. 
4. Por cada hora de formação a que falte é descontado o valor proporcional ao 
n.º total de faltas permitidas, até ao limite máximo de faltas permitidas. 
5. As ações de formação decorrentes de cedência podem não ter definidos 
estes parâmetros, pelo que serão aplicados os critérios lá definidos. 
6. Dos critérios das ações é dado conhecimento aos formandos, no início da 
ação de formação. 

Artigo 103.º Não aprovação 

A não aprovação dos formandos nas ações de formação pode resultar da falta 
de assiduidade e da não realização do teste escrito / trabalho ou da obtenção 
de uma classificação no teste inferior a 10 valores. 
 

Artigo 104.º Certificados de formação 

Os certificados de formação da ação serão passados, após a entrega das 
avaliações, por parte do(s) formador(es), aos formandos que obtiverem 
aproveitamento e enviados para o agrupamento ou escola não agrupada onde 
os formandos exercem funções. 

 

Artigo 105.º Recurso 

1. Os formandos poderão apresentar recurso da classificação que lhes foi 
atribuída na ação de formação que frequentaram. O recurso tem de ser 
apresentado por escrito, devidamente datado e assinado, dirigido ao diretor 
do centro, fundamentado exclusivamente com base nos critérios de avaliação 
da ação frequentada e no desempenho do formando, devendo dar entrada no 
secretariado do centro, no prazo de 15 dias, a contar da data do envio das 
pautas aos diretores.] 
2. O recurso tem de ser apresentado por escrito, devidamente datado e 
assinado, dirigido ao diretor do CFAEAB, fundamentado exclusivamente com 
base nos critérios de avaliação da ação frequentada e no desempenho do 
formando e dar entrada no secretariado do CFAEAB. 
3. Com base nos factos apresentados, o diretor do CFAEAB solicita 
esclarecimento, por escrito, ao(s) formador(es).  
4. O diretor do CFAEAB emite parecer, com base nos factos apresentados e os 
esclarecimentos do(s) formador(es). 
5. O conselho de diretores deliberará sobre o recurso, com base na análise de 
todos os documentos constantes do processo. A deliberação é comunicada ao 
formando via correio em carta registada. 
6. A decisão do recurso é notificada no prazo máximo de 20 dias úteis, após a 
data de entrada. 

 

Artigo 106.º Pautas 

Concluído o processo de avaliação de cada turma, é elaborada a pauta, 
podendo ser consultada, pelos formandos, no CFAEAB.  
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Artigo 107º. Desistência  

1. Os formandos poderão desistir da frequência de uma ação de formação.  
2. Entende-se por desistência o deixar de comparecer na ação, depois de ter 
assumido o compromisso de a frequentar, mas solicitando, por escrito, ao 
diretor do CAFEAB a não aplicação do critério de exclusão, fundamentando 
as razões da desistência e pedindo deferimento.  
 

Artigo 108º. Abandono e critério de exclusão  

1. Considera-se abandono de uma ação de formação, o formando deixar de 
comparecer na ação sem apresentar qualquer justificação, depois de ter 
assumido o compromisso de a frequentar.  
2. O abandono implica para o formando a aplicação do critério de exclusão 
que consiste em, durante um ano, o formando não ser 
selecionável/selecionado para qualquer ação de formação a que concorra no 
CFAEAB.  

 

CAPÍTULO X - EMOLUMENTOS 

Artigo 109º. Emolumentos 
 
Além dos emolumentos previstos nos artigos 62.º e 91.º, está ainda sujeita a 
emolumentos a emissão: 
a) de uma segunda via de certificado, no valor de 20€; 
b) de declaração de formação realizada, 5 € por ação. 

 
CAPÍTULO XI - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E 

ATIVIDADES DO CFAE 

Artigo 110º. Avaliação das ações de formação 

1. As ações de formação contínua são avaliadas pelo formando, pelo formador 
e pela entidade formadora, de modo a permitir a análise da sua adequação aos 
objetivos definidos e da sua relevância para a melhoria do ensino e dos 
resultados escolares dos alunos, para o desenvolvimento profissional dos 
docentes e para a melhoria organizacional das escolas. 
2. Cabe à entidade formadora criar instrumentos de avaliação adequados, 
proceder ao tratamento dos dados recolhidos, promover a divulgação dos 
resultados e utilizar esses resultados como elemento de regulação da oferta 
formativa. 
3. Nos termos e critérios definidos pela comissão pedagógica, a avaliação das 
ações de formação tem por base: 
a) A adequação às prioridades de formação definidas; 
b) O funcionamento da ação de formação; 
c) Os resultados alcançados; 
d) Os impactos a registar. 
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Artigo 111.º Autoavaliação do formando 

1. Os formandos procedem à autoavaliação através do preenchimento de um 
questionário, na última sessão da ação. 
2. Os dados obtidos são alvo de tratamento, integrando o relatório de ação 
produzido pelo diretor. 

Artigo 112.º Avaliação da ação pelos formandos 

1. Os formandos avaliam a ação de formação que realizam através do 
preenchimento de um questionário, na última sessão da ação. 
2. Os dados obtidos são alvo de tratamento, integrando o relatório de ação 
produzido pelo diretor.  

 

Artigo 113.º Avaliação pelos formadores 

1. A avaliação da ação pelos formadores é efetuada em questionário próprio, 
após o final da ação. 
2. Os dados obtidos são alvo de tratamento, integrando o relatório de ação 
produzido pelo diretor.  
 

Artigo 114. Avaliação dos formadores 

É atribuído ao formador que colabore com as entidades formadoras a 
avaliação a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da Administração Pública e da educação. 
 

Artigo 115.º Relatório da ação de formação 

1. Após a conclusão de todos os processos referentes a cada ação, é elaborado, 
pelo CFAE, um relatório, com base nos questionários de autoavaliação e 
avaliação da ação. 
2. O relatório é enviado a todos os formandos e ao(s) formador(es) e 
disponibilizado na página da internet do CFAE. 

Artigo 116.º Avaliação de impactos de formação 

O CFAEAB desencadeará mecanismos capazes de promover a avaliação dos 
impactos das ações de formação sobre as práticas profissionais dos formandos 
que as frequentam, em situações em que a relação custo-benefício se 
justifique.  

Artigo 117.º Avaliação do serviço prestado 

1. Após o encerramento de cada ação de formação, é solicitada uma avaliação 
do serviço prestado, aos formandos, enviando um link que permite o acesso ao 
questionário de avaliação. 
2. O questionário garante o anonimato dos formandos.  
3. O resumo dos questionários é partilhado com a comissão pedagógica. 
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Artigo 118.º Relatório anual de avaliação da formação e 
atividades do CFAE 

1. Compete à secção de formação e monitorização elaborar o relatório anual de 
avaliação da formação e atividades do CFAE, reunindo todos os dados 
disponíveis, trabalhos e relatórios de formandos, inquérito de avaliação de 
ação pelos formandos, relatórios dos formadores, relatório do Consultor de 
Formação. Este sintetiza toda a informação recolhida em todas as ações e 
atividades desenvolvidas pelo CFAE.  
2. Compete ao conselho de diretores aprovar o relatório anual de formação e 
atividades do CFAE. 
3. O relatório anual de avaliação da formação e atividades do CFAE é depois 
divulgado através dos meios de divulgação do CFAEAB. 
 

CAPÍTULO XII - ORÇAMENTO DO CFAE 

Artigo 119.º Orçamento do CFAE 

1. O orçamento do CFAEAB é integrado no orçamento da respetiva escola-
sede, tendo por referência contratualização entre o CFAE e as escolas 
associadas dos recursos humanos e materiais necessários à concretização dos 
seus objetivos, sendo elaborado pelo diretor e aprovado pelo conselho de 
diretores. 
2. O CFAE pode beneficiar de receitas resultantes da cobrança de serviços 
prestados, doações e outras liberalidades que lhe sejam destinadas, as quais 
integram o orçamento da escola -sede como receitas consignadas.  
3. Até ao dia 30 de setembro de cada ano o diretor do CFAE apresentará ao 
conselho de diretores proposta de orçamento. 
4. Até ao dia 31 de outubro o conselho de diretores analisará e aprovará o 
orçamento que será nessa data entregue ao diretor da Escola-Sede, tendo em 
vista a sua integração no orçamento global dessa escola a submeter à tutela. 
5. Quando tiver conhecimento das verbas atribuídas ao CFAE pela tutela, o 
diretor da escola-sede dará delas conhecimento em reunião do conselho de 
diretores.  
6. A movimentação das receitas previstas no número anterior compete ao 
órgão de gestão da escola-sede, sob proposta do diretor do CFAE. 
7. No caso de mudança da escola-sede do CFAE, as receitas consignadas a este 
transitam para o orçamento da nova escola-sede, mantendo -se a sua natureza 
de consignação. 
8. Nos termos definidos neste regulamento, o conselho de diretores da 
comissão pedagógica é a entidade responsável pelo controlo orçamental da 
atividade do CFAE. 
 

CAPÍTULO XIII - OUTRAS ATIVIDADES DE 
FORMAÇÃO 

Artigo 120º. Outras atividades de formação 

O CFAEAB pode, por si, ou em colaboração com os agrupamentos/escolas ou 
outros parceiros, organizar outras atividades de formação tais como jornadas, 
workshops, debates… 
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Artigo 121º. Partilha de boas práticas 

1. A partilha de boas práticas pode ser realizada em atividades referidas no 
artigo anterior.  
2. Será criado um espaço, na Página do CFAEAB, dedicado a essa partilha. 
Para além disso proceder-se-á à publicação na revista #em#fOrm@ç@O# os 
trabalhos apresentados. 
 

CAPÍTULO XIV- COLABORAÇÃO COM OUTRAS 
ENTIDADES 

 

Artigo nº 122. Ações de formação do CFAE em regime de 
colaboração com outras entidades 

As ações de formação dos CFAE a concretizar em regime de colaboração com 
outras entidades são reguladas no âmbito do presente artigo, só podendo 
realizar-se à luz de protocolos que respeitem os aspetos seguintes: 
a) As ações de formação a realizar em regime de colaboração com outras 
entidades deverão integrar o plano de formação do agrupamento/escola 
associado(a)/Planos de ação do CFAE a que pertencem os formandos 
envolvidos, tendo origem, portanto, em necessidades de formação 
identificadas; 
b) As ações de formação a realizar em regime de colaboração com outras 
entidades deverão respeitar toda a regulamentação definida pelos CFAE nos 
seus Regulamentos Internos no que respeita a inscrições e seleção dos 
formandos, organização da formação, monitorização, avaliação da formação, 
de formandos e de formadores e respetiva certificação; 
c) As ações de formação a realizar em regime de colaboração com outras 
entidades deverão ser realizadas na área geográfica de cada CFAE. 
d) O consignado no ponto 1 não é aplicável à realização de ações de formação 
em colaboração com entidades dos serviços centrais do Ministério da 
Educação e Ciência. 
e) O consignado no ponto 3 não é aplicável à realização de ações de formação 
em que for aprovada a sua organização conjunta com outros CFAE ou 
realizadas com entidades dos serviços centrais do Ministério da Educação e 
Ciência. 
 

CAPÍTULO XV - MEIOS DE DIVULGAÇÃO E 
CONTACTOS 

Artigo 123º. Meios de divulgação 

São meios de divulgação do CFAEAB: 
a) O sítio institucional em http://www.cf-ab.com/  
b) Revista eletrónica #em#fOrm@ç@O#. 

 
 
 
 

http://www.cf-ab.com/
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Artigo 124º. Sítio institucional na Internet  

O sítio institucional do CFAEAB http://www.cf-ab.com/ é espaço de 
informação e divulgação das atividades do Centro. 

 

Artigo 125º. Revista #em#fOrm@ç@O# 

1. A #em#fOrm@ç@O# é a e-revista do CFAEAB, e tem a finalidade de 
divulgar as atividades desenvolvidas no âmbito de temáticas de atualidade 
relativas à formação contínua, em particular, e ao sistema educativo, em geral. 
 2. A #em#fOrm@ç@O# tem como colaboradores privilegiados os formadores 
e formandos do CFAEAB. 
3. A #em#fOrm@ç@O# é publicada no sítio da Internet do CFAEAB. 
4. A #em#fOrm@ç@O# é editada, em formato eletrónico, com uma 
periodicidade tendencialmente semestral.   
  

Artigo 126º. Contactos 

O CFAEAB faculta a todos os seus utilizadores, para além do atendimento 
presencial, as vias telefone ( colocar n.º ), fax ( colocar n.º) e correio eletrónico 
(cfamarantebaiao@gmail.com) e skype (cfaeab) 
1. O local de atendimento principal do CFAEAB encontra-se localizado nas 
instalações da Escola-Sede. 
2. O horário semanal de atendimento do Secretariado da Direção desenrola-se 
todos os dias da semana das 8.30 às 12.30h e das 13.30 às 17.30h. 
 

CAPÍTULO XVI - VALIDADE E ALTERAÇÃO DO 
REGULAMENTO INTERNO 

Artigo 127º - Alterações ao regulamento 

Este regulamento pode ser revisto, anualmente, quando as circunstâncias e a 
experiência o aconselharem e mediante propostas de alteração apresentadas 
pelos membros da comissão pedagógica que terão que ser aprovadas por 
maioria de 2/3 dos seus membros.  

Art. 128º - Dúvidas e omissões do regulamento 

1. Incompatibilidade com a lei 
a) Nos casos de incompatibilidade entre o estabelecido no presente 
regulamento e a legislação geral ou específica, prevalecerá esta última. 
b) Nas situações descritas no ponto anterior, competirá ao diretor do 
CFAEAB, com base na legislação em causa e mediante despacho casuístico, 
ultrapassar a situação, devendo dar conhecimento aos membros da comissão 
pedagógica. 
2. A resolução dos casos omissos é da responsabilidade da comissão 
pedagógica. 

Art. 129º - Entrada em vigor 

1. O presente regulamento entrará em vigor imediatamente após a sua 
aprovação pela comissão pedagógica. 

http://www.cf-ab.com/
mailto:cfamarantebaiao@gmail.com
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2. Compete ao diretor do CFAEAB promover a sua divulgação junto das 
escolas associadas e dos respetivos professores e educadores, através da sua 
página web. 

 

 

Aprovado em reunião do conselho de diretores em 29 de outubro de 2015. 

Atualizado na reunião do conselho de diretores em 13 de julho de 2016  e 10 de julho de 2017. 
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Anexo 

Procedimentos relativos à avaliação externa no âmbito do da avaliação do 

desempenho docente 

 
I. Notificação de registo do avaliador externo  
Após a constituição da Bolsa de Avaliadores Externos (BAE) do CFAEAB, aprovada em sede da 
Comissão Pedagógica, a Diretora do CFAE, Coordenador da BAE, envia a todos os avaliadores 
uma mensagem de correio eletrónico com a comunicação de registo na BAE. Essa mensagem 
servirá também para testar o endereço eletrónico dado que será essa a forma privilegiada de 
comunicação.  
 
II. Notificação / Recibo do avaliado  
O Coordenador da BAE notifica o docente que requereu observação de aulas (a partir daqui 
designado como avaliado), via correio eletrónico. Esta mensagem servirá também para testar o 
endereço eletrónico dado que essa será a forma privilegiada de comunicação.  
 
III. Notificação / Recibo do avaliador  
O Coordenador da BAE notifica o docente selecionado para proceder à observação de aulas (a 
partir daqui designado como avaliador), via correio eletrónico. Esta mensagem servirá também 
para testar o endereço eletrónico dado que essa será a forma privilegiada de comunicação.  
 
IV. Comunicação ao avaliado e ao avaliador externo  
Após a reunião da Comissão Pedagógica em que é aprovada a proposta do Coordenador da BAE 
da afetação do avaliador a cada avaliado e a calendarização, o Coordenador da BAE notifica o 
avaliado e o avaliador externo, via correio eletrónico, indicando os respetivos nomes, endereço 
de correio eletrónico e a calendarização em que se processará a observação. Esta mensagem 
segue com conhecimento aos Diretores de Agrupamento / Escola onde o avaliado e o avaliador 
externo exercem funções.  
 
V. Declaração de impedimento ou pedido de escusa  
Num prazo de 5 dias seguidos, após a receção da mensagem, avaliador e avaliado podem, se se 
verificar motivo, declarar a situação de impedimento ou formular o pedido de escusa perante o 
Coordenador da BAE, de acordo com o disposto nos artigos 44.º e 48.º do Código do 
Procedimento Administrativo, utilizando impresso próprio disponível no sítio da Internet do 
CFAEAB. Compete ao Coordenador da BAE a decisão sobre os incidentes referidos, depois de 
ouvida a respetiva Comissão Pedagógica. Declarado o impedimento ou escusa do avaliador 
selecionado, procede-se à sua substituição, mediante novo processo de seleção. Caso a escusa ou 
impedimento não seja validada, mantém-se a afetação inicial. A distribuição é considerada 
efetiva e concluída se no final desse prazo não for recebida qualquer declaração de impedimento 
ou pedido de escusa.  
 
VI. Publicitação das listas de avaliados e avaliadores externos  
As listas contendo a afetação de avaliados e respetivos avaliadores serão publicadas no sítio da 
Internet do CFAEAB, após a reunião da Comissão realizada para a sua aprovação.  
VII. Primeiro contacto entre avaliado e avaliador externo  
O avaliador externo contacta o avaliado, após a receção da notificação referida no ponto III, 
num prazo de 15 dias, via correio eletrónico, no sentido de procederem a eventuais acertos do 
calendário da observação e combinar os restantes procedimentos.  
 
VIII. Comunicação de eventuais acertos do calendário de observação  
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Por mútuo acordo, avaliador e avaliado podem proceder a alterações na calendarização, prevista 
no n.º 7 do Artº 7.º, Despacho Normativo nº 24/2012, dando do facto conhecimento ao 
Coordenador da BAE, por correio eletrónico, no próprio dia ou no dia seguinte em que 
acordaram a alteração. O Coordenador da BAE dará conhecimento desta alteração aos Diretores 
de Agrupamento / Escola onde o avaliado e o avaliador externo exercem funções.  
 
IX. Envio de planificação das aulas a observar  
O avaliado envia ao avaliador externo, com conhecimento ao Coordenador da BAE, via correio  
eletrónico, até 5 dias úteis antes das aulas a observar, o respetivo plano de aula.  
 
X. Notificação de realização da observação de aula prevista  
O avaliador externo dá conhecimento da realização de observação de aula ao Coordenador da 
BAE, no próprio dia ou no dia seguinte, via correio eletrónico.  
 
XI. Procedimentos a executar na observação de aula 
A observação da aula prevista é registada pelo avaliador externo no modelo “Guião de 
observação da dimensão científica e pedagógica (Anexo I do Despacho n.º 13981/2012, de 26 de 
outubro), disponível no sítio CFAEAB. O avaliador externo usa como referente para registar a 
aula no Anexo I, os “Parâmetros científicos e pedagógicos, indicadores e níveis de desempenho” 
constantes do Anexo III do mesmo despacho.  
O avaliador externo pode usar um registo próprio, desde que respeite os parâmetros nacionais e 
as respetivas especificações. 
Após conclusão das observações e efetuados os registos das aulas observadas, o avaliador 
externo preenche o modelo “Classificação da observação de aulas” (anexo II do Despacho n.º 
13981/2012), disponível no sítio CFAEAB. 
 
XII. Faltas  
Caso o avaliado não esteja presente por falta devidamente justificada e previamente comunicada 
ao avaliador, deve este proceder à marcação de nova data para a realização da aula a observar. 
Nestes casos será aplicado o estabelecido no ponto VIII. 
 
XIII. Notificação de conclusão da observação  
O avaliador externo dá conhecimento ao Coordenador da BAE da conclusão das observações 
previstas, no próprio dia ou no dia seguinte à última observação, via correio eletrónico.  
 
XIV. Relatório de Autoavaliação  
Compete ao avaliado elaborar um documento de reflexão sobre a atividade desenvolvida, 
incluindo a prática letiva, onde conste de forma explícita referência às suas aulas observadas.  
O relatório de autoavaliação é entregue em duplicado, em data definida de acordo com o 
estabelecido no art.º 12º do Decreto Regulamentar nº 26/2012, nos serviços administrativos da 
escola do avaliado, em envelopes fechados, com a indicação de CONFIDENCIAL. Um destinado 
ao avaliador interno e outro ao avaliador externo. O diretor da escola faz a entrega dos relatórios 
ao Avaliador Interno e ao coordenador da bolsa que, por sua vez, encaminha ao avaliador 
externo 
 
XV. Parecer do Avaliador Externo sobre relatório de autoavaliação do Docente Avaliado  
Cabe ao avaliador externo emitir parecer sobre o relatório, relativamente às aulas observadas.  
O avaliador externo adita o parecer ao relatório de autoavaliação do avaliado, no prazo de dez 
dias úteis, a partir da data da receção do mesmo, e envia ao coordenador da bolsa em envelope 
fechado que por sua vez o reenvia ao diretor da escola do avaliado.  
XVI. Articulação entre Avaliador Interno e Avaliador Externo  
O avaliador externo aguarda convocatória do diretor da escola do avaliado, com conhecimento 
ao coordenador da bolsa, para articular com o avaliador interno, na escola do avaliado.  
O avaliador externo entrega a classificação (Anexo I/instrumento de registo e Anexo II) em 
envelope fechado, nos serviços administrativos da escola do avaliado, endereçado ao diretor, 
com a indicação de CONFIDENCIAL. 
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 XV. Reclamações  
Nos termos da lei em vigor, as eventuais reclamações ao processo de observação de aulas só 

podem ser entendidas no contexto global da avaliação de desempenho realizada, pelo que só 

têm lugar após a conclusão de todo o processo de avaliação de desempenho docente e 

consequente notificação da classificação final atribuída ao docente. 
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Regimento do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

 

Artigo 1º 

Definição 

 

1. O Gabinete de Apoio ao Aluno insere-se no Departamento de Apoio e 

Orientação Educativa (DAOE) e tem como objetivo a promoção do sucesso 

educativo e a plena integração escolar dos alunos e a sua orientação 

vocacional, tendo em conta os direitos e deveres dos alunos, conjugando a 

sua atividade com as demais estruturas de orientação educativa. 

2. O gabinete de apoio ao aluno (GAA) é um serviço destinado a prevenir e 

dirimir conflitos e a apoiar os alunos na sua integração na comunidade 

escolar. 

3. O Gabinete de Apoio ao Aluno é constituído por uma equipa de docentes 

que colabora com as demais estruturas da escola, entidades do concelho e 

é orientada pelo coordenador do Departamento de Apoio e Orientação 

Educativa. 

Artigo 2º 

Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

 

1. O GAA desenvolve a sua atividade de acordo com um plano anual de 

atividades que se integra no plano anual de atividades da escola. 

2. O GAA encontra-se aberto diariamente e localiza-se no bloco central; fora do 

horário de funcionamento do GAA, as ocorrências devem ser encaminhadas 

para os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) ou para a Direção da 

Escola. 

 

Artigo 3º 

Competências do Professor do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

 

1. Acolher os alunos expulsos da sala de aula e os alunos trazidos pelos 

assistentes operacionais, ou por estarem a faltar às aulas e se encontrarem 

na escola, ou por, de alguma forma, terem manifestado um comportamento 

incorreto fora das salas de aula. 
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2. Registar sucintamente o relato dos acontecimentos e a atitude dos alunos e 

arquivar esta informação num dossier próprio que se encontra no Gabinete. 

3. Arquivar a “Ficha de ocorrência”, preenchida na sala de aula pelo professor 

ou pelo assistente operacional, no dossier próprio, que se encontra no 

Gabinete. 

4. Comunicar a ocorrência ao diretor de turma, pelo meio mais expedito. 

5. Mediar/gerir os conflitos existentes, falando com os alunos, chamando-os à 

razão e sempre que necessário, fazer o encaminhamento das diferentes 

situações, em colaboração com o diretor de turma, para os diferentes 

serviços de apoio aos alunos com dificuldades de integração escolar. 

6. Elaborar, conservar e manter atualizados os documentos do GAA, 

nomeadamente legislação, coordenação, correspondência oficial, registos 

diversos. 

7. Os documentos específicos relativos a cada serviço do GAA serão 

arquivados em dossier próprio de cada serviço. 

8. Colaborar com o Departamento da Qualidade no que se refere ao 

registo/monitorização das ocorrências disciplinares. 

9. Encaminhar os alunos para realizar as tarefas propostas pelos professores 

que os encaminharam para o GAA. 

NOTA: a permanência do aluno no GAA corresponde a um período de 50 

minutos. No final desse período deverá ser encaminhado para a sala de 

aula (no caso das aulas de 100 minutos). 

Artigo 4º 

Procedimentos do encaminhamento de um aluno para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno (GAA) 

 

1. Preencher a “Ficha de ocorrência”, indicando sempre uma tarefa para o 

aluno realizar. 

2. Chamar o assistente operacional de serviço no pavilhão, que acompanhará 

o aluno ao GAA ou à Direção, levando o impresso fornecido pelo professor, 

que o entregará ao professor do GAA ou na Direção. 
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3. Elaborar o mais rápido possível, o relatório da ocorrência disciplinar e 

entregá-lo ao diretor de turma e uma cópia do mesmo no GAA. É possível 

enviar este relatório por email. 

4. O diretor de turma deve comunicar todas as ocorrências ao encarregado de 

educação, pelo meio mais expedito e no prazo máximo de 48 horas. 

 

Artigo 5º 

Omissões 

 

1. As omissões ao presente regimento serão resolvidas, de acordo com o 

Regulamento Interno e com a legislação em vigor. 

 

Artigo 6º 

Aprovação 

 

1. O presente regimento entrará imediatamente em vigor após a sua 

aprovação, pelos elementos que constituem este departamento e 

ratificação pelo conselho pedagógico. 

 

Artigo 7º 

Revisão 

1. O regimento poderá ser revisto nos primeiros trinta dias de cada ano letivo 

ou por solicitação de dois terços dos elementos que o compõem.  



 

Manuais Escolares 

 

1. No âmbito da implementação de uma política de gratuitidade e reutilização 

de manuais escolares e, conforme estabelecido no Despacho nº 921/2019, 

foi alargada a distribuição gratuita dos manuais escolares, no início do ano 

letivo de 2019/2020, a todos os alunos que frequentam a escolaridade 

obrigatória na rede pública do Ministério da Educação.  

 

2. A atribuição de manuais escolares, que poderão ser novos ou da bolsa de 

manuais usados da escola, é sempre feita a título de empréstimo, sendo 

que a devolução à escola ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo 

de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame.  

 
3. Em caso de retenção/não aprovação, o aluno pode conservar na sua posse 

os manuais escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à 

respetiva conclusão. 

 
4. Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado 

em que se encontrem. São as escolas que, depois de avaliar, decidem 

quais os manuais que estão em condições de serem reutilizados. 

 
5.  A não devolução dos manuais à escola inviabiliza a emissão de vales para 

o ano seguinte. 

 
6. O encarregado de educação, ou o aluno quando maior, pode optar por não 

devolver o(s) manuais, devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos 

livros não devolvidos. 

 
7. A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de 

capa do manual, exceto quando o manual já tenha atingido o tempo de vida 

útil da reutilização. Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido 

de receber o manual gratuito do ano seguinte ou, no caso dos alunos do 

12º ano, sujeito à não emissão de certificados/diplomas de conclusão de 

ciclo, até que se verifique a restituição dos referidos manuais em bom 

estado de conservação, ou à respetiva compensação pecuniária. 



 

 
 

 
8. Os manuais devem estar preservados e bem tratados de modo que não 

impossibilitem ou comprometam a sua reutilização por outros utilizadores.  

§ Ponto único - Antes da sua devolução todos os riscos que os 

manuais contenham devem ser obrigatoriamente apagados, podendo 

não ser considerados em bom estado aqueles que contenham riscos a 

tinta ou qualquer outro tipo de dano. 

 

9. A plataforma MEGA mantém-se como instrumento de operacionalização da 

distribuição dos manuais. É através desta plataforma que se faz a gestão e 

entrega de vales para atribuição de manuais. De referir que esta atribuição 

inclui quer manuais novos, quer reutilizados, sendo estes distribuídos 

aleatoriamente pela própria plataforma. 

 
10. Os vales emitidos terão indicação dos manuais novos para levantamento 

nas livrarias e dos reutilizados para levantamento na escola.  

 
11. Os alunos que têm na sua posse manuais escolares que lhe foram 

emprestados em anos letivos anteriores (alunos beneficiários da Ação 

Social Escolar), devolvem também esses manuais.  

 
12. O empréstimo dos manuais escolares pode também ser feito pelo período 

correspondente ao ciclo de estudos, ou até aprovação das respetivas 

disciplinas, no caso do ensino secundário, desde que o aluno maior de 

idade, ou o encarregado de educação do aluno menor, manifeste por 

escrito essa intenção. 
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Clube da Europa 

 

Artigo 1º 

 

Âmbito 

 

1. O Clube da Europa dinamiza atividades no domínio da Educação Europeia, 

baseando-se no Regulamento dos Clubes Europeus e nas Orientações do 

GAERI, entidade responsável pela coordenação dos clubes. 

 

Artigo 2º 

 

Objetivos 

 

1. O Clube da Europa da Escola Secundária de Amarante está inscrito na rede de 

clubes europeus e tem como principais objetivos: 

 a) Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo, 

por todos os meios ao seu alcance, aos outros membros da comunidade em que 

estão inseridos; 

 b) Promover, com o apoio das entidades competentes, ações de dinamização 

tendentes a uma melhor informação sobre: 

 A Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos, etc.). 

 As instituições europeias (estrutura, funcionamento, objetivos, etc.). 

 Os Estados Membros da União Europeia e do Conselho da Europa (a 

vida política, social, cultural, etc.). 

 O património cultural e natural da Europa. 

 Os problemas com que se defronta a Europa contemporânea. 

 Os objetivos da integração europeia. 

c) Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas 

semelhanças e nas suas diferenças. 

d) Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas. 

e) Contribuir para uma tomada de consciência relativamente à 

interdependência europeia e mundial e à necessidade de cooperação. 

f) Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos – 

jovens cidadãos europeus – designadamente no que respeita à paz, aos direitos do 

homem e à defesa e conservação do ambiente e património cultural. 

 

Artigo 3º 

 

Admissão dos membros 

 

1. A inscrição, neste clube, está aberta a alunos e professores. 

2. A inscrição é facultativa, podendo existir entradas de alunos ao longo do ano. 
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Artigo 4º 
 

Competências dos docentes dinamizadores do clube 

 

1. Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo, aos 

outros membros da comunidade; 

2. Promover, com apoio das entidades competentes, ações de dinamização 

tendentes a uma melhor informação sobre: 

a) A Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos, entre 

outros); 

b) As instituições Europeias (estrutura, funcionamento, objetivos, entre outros); 

c) Os Estados Membros da União Europeia e do Conselho da Europa (a vida 

política, social, cultural e económica). 

3. Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas semelhanças e 

nas suas diferenças; 

4. Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas; 

5. Contribuir para uma tomada de consciência relativamente a interdependência 

europeia e mundial; 

6. Contribuir para o sentido de responsabilidade dos alunos - jovens cidadãos 

europeus - designadamente no que respeita à paz, aos direitos do homem e à 

defesa e conservação do meio ambiente e do património cultural; 

7. Afixar os documentos, após autorização da Direção; todo o material afixado ou 

distribuído no recinto escolar deve ter a identificação dos responsáveis pelo seu 

conteúdo e pela sua afixação; 

8. Solicitar autorização ao Diretor, ao Conselho Pedagógico e aos 

Pais/Encarregados de Educação para realizar as deslocações para o exterior;  

9. Promover atividades que visem a angariação de fundos destinados a iniciativas 

diversas do clube, desde que supervisionados pelos professores responsáveis e 

autorizadas pela Direção. 

 

Artigo 5º 
 

Direitos dos Membros do Clube 

 

a) Participar nas atividades promovidas pelo Clube; 

b) Apresentar propostas de atividades úteis para a concretização dos objetivos e 

bom funcionamento do Clube; 

c) Requerer admissão ou readmissão; 

d) Conhecer as atividades a desenvolver pelo Clube; 

e) Usufruir de materiais e equipamentos em boas condições; 

f) Utilizar os materiais e equipamentos do Clube sob a autorização do professor; 
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g) Apresentar críticas, sugestões ou reclamações relativas ao funcionamento do 

Clube ao Coordenador do Clube; 

h) Ver reconhecido e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço nos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Clube Europeu. 

 

Artigo 6º 

 

Deveres dos Membros do Clube 

 

a) Promover o convívio entre todos, num clima de mútuo respeito, disciplina e 

colaboração; 

b) Promover, sugerir e participar em atividades do Clube; 

c) Participar, no âmbito das suas funções, em iniciativas de carácter cultural, 

recreativo ou qualquer outro promovido por diferentes projetos escolares; 

d) Cumprir e fazer cumprir o regulamento interno da escola e do clube; 

e) Acatar as deliberações do professor e cumprir as resoluções; 

f) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento 

de uma cultura de cidadania através da promoção de regras de convivência na 

escola; 

g) Propor outros elementos para o Clube com requisitos para tal. 

 

Artigo 7º 

 

Meios a utilizar pelo Clube da Europa 

 

1. Utilizar, para a realização destes objetivos, vários meios ao seu dispor, a saber: 

a) Recolha de documentação e informação acessível e atualizada. 

b) Projeção de filmes cedidos por instituições europeias, embaixadas, entre outras. 

c) Divulgação e participação em atividades sobre a dimensão europeia. 

d) Organização e participação em atividades culturais, concursos, exposições sobre 

temas de interesse europeu. 

e) Organização do “Dia da Europa”. 
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Utilização das Salas de Informática 

1. Objeto 

O presente documento está conforme a legislação em vigor e tem como 

objetivo regular a ocupação, o acesso e a utilização das salas e dos 

equipamentos informáticos e multimédia pelos alunos e professores. 

A direção das instalações é assegurada por um diretor de instalações 

que, anualmente, atualiza o inventário. 

 

2. Espaços Físicos e Equipamentos 

 

a) A escola possui 4 salas e 2 oficinas que devem ser utilizadas de acordo 

com as normas em vigor. 

b) O material existente é da responsabilidade do Diretor de Instalações que 

deve atualizar o inventário, sempre que se verifique uma aquisição, abate 

ou deslocação de qualquer bem ou equipamento. 

c) A utilização das Salas de Informática, para além do horário de ocupação 

atribuído, carece de autorização prévia do Diretor de Instalações de 

Informática. 

d) Sempre que se utilizam as Salas de Informática, fora do horário previsto, 

por outros docentes que não pertencem ao grupo de Informática, deve ficar 

registada a turma e o professor que as utilizou. 

e) É proibida a permanência de alunos em sala de aula, sem a presença de 

um professor responsável ou funcionário do setor. 

f) A responsabilidade da utilização destas salas cabe ao professor, que deve 

fazer cumprir as regras de utilização. 

g) O professor deve verificar o estado do equipamento no início e fim da cada 

aula, anotando e comunicando qualquer anomalia, em impresso próprio. 

h) O professor deve atribuir, preferencialmente, o mesmo equipamento ao(s) 

mesmo(s) aluno (s), de forma a possibilitar uma efetiva responsabilização. 

i) É proibida a alteração da configuração do sistema operativo e programas 

instalados. 

j) É proibida a instalação de software sem conhecimento da Direção de 

Instalações. 

k) A utilização da Internet deve pautar-se por normas de boa educação e bom 

senso, sendo de evitar a sua utilização fora dos conteúdos programáticos. 

l) Está vedada aos alunos a troca de componentes (periféricos) entre 

computadores, bem como qualquer modificação dos mesmos. 

m) No final de cada aula o professor deve certificar-se de que todos os 

equipamentos informáticos estão devidamente desligados e arrumados. 

n) O aluno deve comunicar, de imediato, qualquer anomalia detetada, sob 

pena de ser responsabilizado, posteriormente, pela mesma. 
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3. Disposições Finais 

 

Todos os casos omissos nestas normas, serão resolvidos pelo Diretor de 

Instalações, ouvidos, sempre que possível, os professores do respetivo grupo 

e, se necessário, a Direção da Escola. 
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Clube ESAmbiente 

Âmbito 

O Clube ESAmbiente pretende proporcionar à escola um espaço com recursos 

adequados à preservação do meio ambiente, contribuindo, assim, para a 

educação ambiental dos alunos. Este clube tem como objetivo principal 

promover o reconhecimento do meio ambiente como património coletivo de 

valor universal, que a todos compete preservar. 

O Clube ESAmbiente rege-se pelas orientações, que abaixo se apresentam e 

que estão inseridas no Programa Eco-Escolas. 

 

INTRODUÇÃO 

O Clube ESAmbiente integra o Programa Eco-Escolas e pretende encorajar 

ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido na escola e fora 

dela, no âmbito da educação ambiental. 

Assim, o presente documento estabelece os objetivos, competências, 

composição e funcionamento do Conselho Eco-Escola. 

 

Artigo 1º 

Objetivos 

O Conselho Eco-Escola tem os seguintes objetivos: 

a) Assegurar a correta implementação do Programa Eco Escolas, de 

acordo com a "Metodologia Geral do Programa"; 

b)   Assegurar a participação ativa dos alunos no processo de decisão do 

Programa; 

c) Assegurar que as opiniões de toda a comunidade escolar são tidas em 

consideração e, sempre que possível, postas em prática; 

d) Assegurar a continuidade do Programa; 

e) Estabelecer a ligação com a estrutura de gestão da escola e com a 

comunidade local; 
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Artigo 2º 

Competências 

 

O Conselho Eco-Escola tem as seguintes competências: 

a) Elaborar um Plano de Ação anual, com base em Auditoria Ambiental 

realizada na escola; 

b) Monitorizar a implementação do Plano de Ação mencionado e, se 

necessário, ajustá-lo por forma a serem cumpridas as finalidades do 

Programa; 

c) Avaliar, no fim do ano letivo, o trabalho realizado; 

d) Apresentar a candidatura da escola ao Galardão Eco Escolas, se assim 

se decidir. 

 

Artigo 3º  

Composição 

 

São convidados a fazer parte do Conselho Eco-Escola os seguintes elementos: 

a) Dois professores coordenadores (que presidem às reuniões); 

b) Representantes dos alunos de todos os níveis de ensino; 

c) Representante da associação de pais; 

d) Representante da associação de estudantes. 

e) Representantes dos docentes das várias áreas curriculares de toda a 

escola; 

f) Representante do pessoal não docente; 

g) Representante da Direção; 

h) Representante da Autarquia; 

i) Representante da Junta de Freguesia; 

j) Representantes de associações locais de defesa do ambiente, 

empresas e órgãos de comunicação social.  

Podem ainda fazer parte outras pessoas ou entidades, se assim for 

considerado conveniente por 2/3 dos atuais membros do Conselho. 
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Artigo 4º 

Funcionamento 

O Conselho Eco-Escola funciona do seguinte modo: 

a) Conselho Eco-Escola irá reunir-se no mínimo três vezes por ano, e 

sempre que necessário, numa quarta-feira, pelas 16h30m, sala de apoio 

à biblioteca. Uma em abril e outra em maio; 

b) Presidem às reuniões do Conselho os Coordenadores da 

implementação na escola do Programa Eco-Escola; 

c) As reuniões serão convocadas pelos coordenadores com o prazo 

mínimo de 72 horas através de email; 

d) As decisões ou deliberações serão aprovadas por consenso ou por 

votação; 

e) Em caso de votação, cada elemento presente tem um voto, tendo os 

coordenadores da reunião voto de qualidade, em caso de empate, não 

sendo permitidas abstenções; 

f) Podem assistir à reunião outras pessoas ou entidades, sem direito a 

voto, mas com direito a parecer; 

g) De entre os elementos presentes na reunião será escolhido um 

Secretário; 

h) De cada reunião será lavrada uma ata que será lida e aprovada no final 

da reunião ou início da reunião seguinte, conforme disponibilidade do 

Secretário; 

i) Depois de aprovadas, as atas são assinadas pelo Secretário e pelos 

Presidentes da reunião. 

  

Artigo 5º  

Entrada em vigor 

a) Este Regimento entra em vigor no momento da sua aprovação; 

b) Os casos omissos serão decididos pelo órgão de gestão da Escola, 

ouvido, sempre que possível, o Conselho Eco-Escolas. 

 

* O Regulamento do Conselho Eco-Escolas corresponde ao ponto 1.3 “Modo 

de funcionamento” do Guião de Visitas às Eco-Escolas. 

 

Aprovado em reunião realizada em 5 de fevereiro de 2020 
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Utilização dos Laboratórios de Física e Química e Ciências 

Naturais/Biologia e Geologia 

 

1. Objeto 

O presente documento está conforme a legislação em vigor e tem como 

objetivo regular a ocupação, o acesso e a utilização das instalações 

laboratoriais dos grupos 510, Física e Química e 520, Biologia e Geologia, bem 

como a utilização de todo o material e equipamento nelas existente.  

A direção das instalações, de cada laboratório, é assegurada por um 

diretor de instalações que, anualmente, atualiza o inventário. 

 

2. Espaços Físicos e Equipamentos 

 

A escola possui 9 laboratórios, sitos no Bloco B, 3 para a Física e 

Química; 3 para Biologia e 3 que são comuns. Para apoio a estes laboratórios 

existem 6 salas de preparação das atividades experimentais e armazenamento 

de material do laboratório.  

Nos laboratórios existem materiais de segurança, nomeadamente: 

extintor, caixa de primeiros socorros, lava-olhos e manta antifogos. 

 Nas salas de preparação estão identificadas as frases de risco e de 

segurança. 

 Na sala de preparação das atividades experimentais deve existir uma 

ficha de registo para o material danificado, equipamento avariado, material de 

uso corrente e reagentes esgotados. 

 

3. Competências dos Docentes 

 

a) Zelar pelo cumprimento do regulamento, regras de manuseamento do 

equipamento e das normas de segurança nos laboratórios. Caso se 

verifique alguma situação anómala, deve comunicá-la ao Diretor de 

Instalações. 

b) Verificar as condições dos laboratórios, no início e no final de cada aula. 

c) Zelar pela conservação e arrumação do material/reagentes nos armários, 

fechando-os no final da aula. 

d) É da responsabilidade do docente verificar a limpeza e arrumação do 

laboratório, no final de cada aula. 

e) Sempre que possível, colocar os resíduos, provenientes das atividades 

realizadas, em reservatório apropriados. 

f) Fornecer ao Diretor de Instalações a indicação do material danificado. 

g) Informar o Diretor de Instalações as necessidades de material de 

laboratório e reagentes. 
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h) Colaborar com o Diretor de Instalações, com vista a um melhor 

funcionamento dos laboratórios. 

i) Compete aos professores das disciplinas que utilizam as instalações, no 

início de cada ano letivo, dar a conhecer aos alunos as normas de 

funcionamento dos laboratórios. 

j) Testar o material e conhecer o modo de funcionamento dos equipamentos 

que vai utilizar, anotando as anomalias que detetar durante a sua 

utilização. 

 
4. Competências dos Alunos 

 

a) Ter sempre presente que o laboratório é um local de trabalho. 

b) Conhecer e cumprir o regulamento das instalações, assim como as regras 

de segurança. 

c) O uso de bata, preferencialmente, de algodão é obrigatório. Se necessário 

e de acordo com as instruções do docente, deve ser usado outro 

equipamento de segurança. 

d) Saber a localização dos equipamentos de segurança. 

e) Seguir todas as indicações fornecidas pelo docente. 

f) Zelar pela conservação e preservação do material/equipamento. 

g) Em caso de emergência, deixar as experiências em segurança (desligar 

tudo o que for possível), sair calmamente e seguir as normas do Plano de 

Emergência da Escola. 

h) Comunicar todos os incidentes ao docente responsável, mesmo os 

aparentemente inofensivos. 

i) O material de vidro partido ou rachado deve ser imediatamente colocado 

num recipiente para este efeito. 

j) Não deixar que se acumule material sujo nos locais de lavagem, pois estes 

podem ser necessários em caso de emergência. 

k) Os reagentes e o equipamento (depois de limpo) devem ser arrumados nos 

seus locais de armazenamento, após terminada a sua utilização. 

l) É proibido aos alunos entrar ou permanecer nas instalações sem a presença 

do professor. 

m) Uma vez dentro das instalações, os alunos não devem de forma alguma 

iniciar os trabalhos, ou utilizar os materiais, sem prévia autorização do 

professor. 

 

 

5. Disposições Finais 

 

Todos os casos omissos nestas normas, serão resolvidos pelo Diretor de 

Instalações, ouvidos, sempre que possível, os professores dos respetivos 

grupos e, se necessário, a Direção da Escola. 
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Regimento das Oficinas de Artes, de Mecânica, Energias Renováveis e 

Eletrotecnia  

1. Objeto 

O presente documento está conforme a legislação em vigor e tem como 

objetivo regular a ocupação, o acesso e a utilização das instalações 

laboratoriais e oficinais das áreas de Artes Visuais, Mecânica/Mecatrónica, 

Eletricidade/Eletrónica e Energias Renováveis, bem como a utilização de todo 

o material e equipamento nelas existentes. 

Os Laboratórios/Oficinas são essencialmente espaços de aprendizagem, 

providos de materiais e equipamentos específicos, que se querem devidamente 

organizados, mas que, sobretudo, permitam o fácil acesso aos seus 

utilizadores diários, professores e alunos. 

 

2. Instalações e Material 

 

2.1. As oficinas e laboratórios localizam-se no bloco K, num total de 4 oficinas 

para os cursos das áreas de Mecânica, Eletrotecnia e Energias Renováveis 

e 5 laboratórios para os mesmos cursos; existe também 1 oficina de Artes 

para a lecionação das aulas teórico-práticas de oficina de Artes e Desenho 

A e 1 oficina que foi convertida para a lecionação das aulas teórico-práticas 

do Curso Profissional de Restaurante e Bar. 

 

2.2. Os laboratórios destinam-se, por ordem de prioridade, à: 

a) lecionação de aulas práticas das disciplinas dos cursos; 

b) lecionação de aulas teórico-práticas das mesmas disciplinas; 

c) utilização, pelos alunos, em PAP ou em Atividades Extracurriculares, desde 

que acompanhados pelos professores dos cursos e orientadores. 

 

2.3. O acesso ao laboratório, durante o período de aulas, inicia-se com a 

entrada do professor e termina com a sua saída. 

 

2.4. A partir do momento da entrada até ao momento de saída, cada utente fica 

obrigado a zelar pelos espaços e pelos equipamentos laboratoriais, 

podendo responder superiormente por qualquer situação/dano ocorrido 

durante o tempo em que aí permaneceu. 

 

 

3. Utilização do Material e Segurança de Instalações e Equipamentos 

 
a) O material e os equipamentos que se encontram arrumados nos armários 

devem, obrigatoriamente, após a sua utilização, ser repostos no local de 

origem por quem os tiver utilizado, tarefa que em última instância cabe ao 
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professor que o tiver autorizado. 

 

b) A deteção de uma anomalia ou de qualquer material danificado ou em falta 

deve ser comunicada, em tempo útil, ao Diretor de Instalações, pelo meio 

mais expedito, o mais breve possível. 

 

c) O professor deve ainda reportar ao Diretor de Instalações, o mais breve 

possível, qualquer dano ocorrido com material/equipamento sempre que o 

mesmo resulte de ação intencional, indevida ou não autorizada. 

 

d) Todos os danos intencionais, causados por utilização indevida, ou não 

autorizada, serão custeadas por quem os provocar, ou imputados ao respetivo 

Encarregado de Educação. Será imputada responsabilidade partilhada, 

sempre que se desconheça autor isolado, mas se conheça o grupo de 

presumíveis infratores. 

 

e) O trabalho nos Laboratórios e Oficinas deve ser organizado, metódico e 

executado sem pressas, cumprindo-se escrupulosamente as regras de 

segurança de pessoas e de equipamentos. 

 

f) Todos os utilizadores dos laboratórios estão obrigados a uma gestão 

racional de recursos, devendo optar por uma prática diária minimizadora dos 

consumos energéticos, do desgaste dos materiais e do impacte ambiental das 

atividades desenvolvidas. 

 

g) Os utilizadores dos laboratórios e das oficinas devem deixar sempre o local 

de trabalho em condições de serem utilizadas pelo professor que lecionar a 

aula seguinte. 

 

h) Ninguém deve interferir em trabalhos devidamente identificados e em curso 

que não sejam seus. 

 

i) Durante a atividade laboratorial e oficinal, é expressamente proibido comer 

ou beber dentro dos laboratórios e oficinas; 

 

j) As bancadas ou mesas de trabalho devem ser limpas, arrumadas e só com 

os materiais necessários ao trabalho em execução. 

 

k) Não deve ser utilizado qualquer material sem o conhecimento e 

consentimento prévio do professor. 

 

l) Devem cumprir-se rigorosamente as instruções sobre o material, devendo 

os utilizadores conhecer as regras de Higiene e Segurança no trabalho; 
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m)  Todos os materiais e equipamentos devem ser colocados nos locais 

apropriados. 

 

4. Direitos e Deveres dos Utilizadores 

  

a) Os alunos devem dispor do material existente nas instalações, desde que 

supervisionados por um professor; 

 

b) Os alunos devem seguir as orientações fornecidas pelos professores e zelar 

pela conservação do material e dos equipamentos utilizados; 

 

c) Os alunos devem deixar todo o material/equipamento devidamente 

arrumado no final do trabalho e não abandonar a mesa/bancada, sem ter 

garantido que esta fica limpa; 

 

d) Os alunos comunicar ao professor eventuais avarias ou danos verificados 

nos equipamentos ou no material; 

 

e) Todos os utilizadores devem conhecer e cumprir todas as normas de 

funcionamento das instalações e dos equipamentos bem como as suas regras 

de segurança; 

 

f) Os professores devem divulgar, junto dos alunos, os cuidados a ter num 

laboratório/oficina, exemplificando técnicas associadas à correta utilização dos 

materiais e dos equipamentos e esclarecendo sobre potenciais riscos 

associados a uma utilização indevida; 

 

g) O professor deve ser o primeiro a entrar e o último a sair dos laboratórios; 

 

h) O professor deve certificar-se, antes de abandonar a sala, que todo o 

material foi devolvido aos respetivos locais e que todas as bancadas e mesas 

estão limpas; 

 

i) O professor deve planear, atempadamente, as atividades laboratoriais de 

acordo com o material e equipamento existentes e efetivamente disponíveis; 

 

j) O professor deve testar o material e conhecer bem o modo de funcionamento 

dos equipamentos, anotando todas as anomalias detetadas, comunicando 

essas anotações, por escrito, ao Diretor de Instalações. 

 



 
 

4 
 
 

k) O professor deve propor, ao longo de todo o ano, ao Diretor de Instalações, 

as próximas aquisições de material e/ou de equipamentos e, se possível, 

sugerir-lhe ainda as características específicas e a empresa onde esse material 

possa vir a ser adquirido. 

 

 

5. Disposições finais 
 

Todos os casos omissos nestas normas, serão resolvidos pelo Diretor de 

Instalações, ouvidos, sempre que possível, os professores dos respetivos 

grupos e, se necessário, a Direção da Escola. 

Estas normas entram em vigor após a sua aprovação pelo Conselho 

Pedagógico, podendo ser revistas todos os anos. 
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Regimento do Delegado e Subdelegado de Turma 

 

1. Objeto 

 

 O Delegado e o Subdelegado de Turma são eleitos na presença do 

Diretor de Turma, durando os seus mandatos até ao fim do ano letivo, 

desempenhando estes um papel fundamental na articulação 

Professores/Diretor de Turma/Alunos e Comunidade Educativa. 

 O Subdelegado de Turma colabora com o Delegado no cumprimento 

das suas funções substituindo-o, sempre que se verifique o impedimento deste. 

 

2. Definição e Condições de Elegibilidade 

  De acordo com a legislação em vigor, não podem ser candidatos a 

Delegado e a Subdelegado de Turma os alunos que tenham sido sujeitos a 

procedimentos disciplinares e que possuam no seu processo individual medidas 

corretivas pedagógicas superiores a uma advertência comunicada ao 

encarregado de educação, nos dois anos letivos anteriores, salvo se tiverem 

evidenciado mudança de atitude comportamental; 

 
3. Perfil do Delegado/Subdelegado de Turma 

 

  O Delegado e o Subdelegado de Turma são os representantes da turma 

e devem apresentar um bom comportamento e estabelecer um bom 

relacionamento entre alunos e professores, e por isso, é fundamental que 

possuam um perfil adequado ao cumprimento das suas funções, 

nomeadamente: 

a) ser um responsável e empenhado no seu percurso escolar; 

b) ter atitudes de respeito e de cordialidade com os diversos elementos da 

comunidade educativa; 

c) ter capacidade de relacionamento com os colegas; 

d) ser imparcial e ter capacidade de liderança. 
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4. Funções  

 O Delegado e o Subdelegado de Turma devem: 

a) Promover a união entre os elementos da turma;  

b) Fomenta a entreajuda entre os elementos da turma; 

c) Encorajar ao bom comportamento da turma, à responsabilização e ao 

cumprimento das regras estabelecidas; 

d) Manter a turma informada sobre todos os assuntos do interesse desta; 

e) Promover a integração de novos alunos; 

f) Ouvir as sugestões dos colegas com atenção e isenção e ser o porta-voz 

da turma, tendo em conta a opinião de todos os elementos da mesma; 

g) Prevenir e moderar situações de indisciplina; 

h) Ser um elemento de ligação no conjunto Professores / Alunos / Pessoal 

não Docente; 

i) Colaborar, de forma empenhada, com os colegas, professores e pessoal 

não docente; 

j) Participar em reuniões, quando convocado; 

k) Solicitar a realização de reuniões da turma com o respetivo Diretor de 

Turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da 

turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas; 

l) Contribuir para a formação de listas dos representantes dos alunos, do 

ensino secundário, no Conselho Geral. 

m) Participar na eleição da mesa eleitoral para a eleição da Associação de 

Estudantes, quando aplicável. 

 

5. Competências 

 

a) Representar a turma a todos os níveis, nomeadamente nos órgãos em que 

tenha assento, Conselho de Turma (CT), Conselho de Delegados (CD); 

b) Discutir previamente com os colegas as questões agendadas para as 

reuniões, em que seja chamado a participar em representação da turma, 

para que possa sempre transmitir a opinião coletiva sobre os assuntos; 

c) Exercer as funções que, em Conselho de Delegados, lhe possam ser 

atribuídas e que não colidam com os seus deveres de aluno no dia-a-dia; 

d) Informar a turma sobre tudo o que se passar nas reuniões em que 
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participe; 

e) Informar os seus pares sobre a sua atividade como Delegado e 

Subdelegado de turma; 

f) Participar em todas as reuniões de Conselho de Delegados e Conselho de 

Turma, exceto as relacionadas com a avaliação; 

g) Orientar a turma na saída do espaço onde decorrem as atividades letivas e 

na deslocação para o local de segurança respetivo, em conformidade com 

o Plano de Segurança da Escola; 

h) Comportar-se com responsabilidade de modo a dar, com o seu exemplo, 

uma imagem correta de aluno consciente dos seus deveres e direitos; 

i) Manter a ligação permanente entre a turma e o Diretor de Turma; 

j) Incentivar a turma a participar nas atividades curriculares e 

extracurriculares; 

k) Verificar as condições das salas de aula na entrada e na saída; 

l) Participar ao professor a falta de higiene ou desorganização da sala; 

m) Zelar pela ordem e limpeza da sala de aula; 

n) Participar ao Diretor de Turma situações de incumprimento do 

Regulamento Interno por parte dos seus colegas; 

o) Cumprir e fazer cumprir as regras estabelecidas para a turma. 

 

6. Eleições 

a) O delegado e o subdelegado de turma são eleitos de entre os alunos da 

turma no início do ano letivo; 

b) O Delegado e Subdelegado de Turma são eleitos por voto direto e secreto. 

c) A eleição é coordenada e presidida pelo Diretor de Turma; 

d) Do ato eleitoral, é elaborada a correspondente ata que, depois de lida e 

aprovada, é arquivada na pasta da Direção de Turma; 

e) À eleição podem candidatar-se todos os alunos, exceto os que se 

encontram mencionados no ponto 2 do presente documento; 

f) Cada aluno tem direito apenas a um voto, onde deverá indicar o nome do 

colega que prefere para Delegado de Turma; 

g) Na falta de candidatos, proceder-se-á à eleição por voto nominal e secreto; 
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h) Considera-se eleito Delegado o aluno mais votado e Subdelegado de 

Turma o aluno que obtiver o segundo maior número de votos; 

i) Em caso de empate, proceder-se-á imediatamente a um novo escrutínio 

para a Eleição do Delegado/Subdelegado de entre os dois ou mais alunos 

com o mesmo número de votos e tantas as vezes quantas as necessárias 

até encontrar o aluno Delegado/Subdelegado; 

 

7. Mandato/Perda de Mandato 

 
 O mandato do delegado e do subdelegado de turma tem a duração do 

ano escolar a que respeita a eleição. 

 O Delegado e o Subdelegado de Turma perdem o seu mandato 

quando: 

a) Se dá inicio a um novo ano letivo; 

b) A pedido do interessado, dirigido ao Diretor de Turma, devidamente 

fundamentado. 

c) Por decisão do Diretor de Turma, ouvido o respetivo conselho de turma, ou 

sob proposta fundamentada de, pelo menos, dois terços dos alunos da 

turma, quando o Delegado e Subdelegado não cumprirem com o definido 

no presente documento e /ou com o definido no Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar. (Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro. 

d) Automaticamente, sempre que sejam alvo de medida disciplinar 

sancionatória superior à de repreensão registada, sejam excluídos da 

frequência de qualquer disciplina ou se encontrem em situação de 

retenção. 

e) O Conselho de Turma entender que o candidato deixou de reunir as 

condições necessárias para continuar a desempenhar o cargo. 

f) Todas as situações atrás referidas devem ficar registadas em ata. 
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Regimento da Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD) 

 

Artigo 1º 

Objeto 

 

1. O presente regulamento define a composição, as competências e o 

funcionamento da Secção de Avaliação do Desempenho dos Docentes 

em execução do disposto no artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro. 

 

Artigo 2.º 

Definição 

 

1.  A Secção de Avaliação do Desempenho Docente, designada por SADD, é 

um órgão autónomo não dependendo funcionalmente do Conselho 

Pedagógico e cujas funções e competências são específicas e 

exclusivamente relacionadas com o processo de avaliação de 

desempenho dos docentes e no estrito cumprimento das disposições 

legais. 

 

Artigo 3.º 

Composição 

 

1. Ao abrigo do n.º 1, do Artigo 12.º, do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, 

de 21 de fevereiro, a SADD é constituída pelo Presidente do Conselho 

Pedagógico, que preside, e por quatro docentes membros do referido 

Conselho. 

2.  Os quatro membros docentes do Conselho Pedagógico, referidos no 

ponto anterior, não podem ser Coordenadores de Departamento e serão 

eleitos em sede de reunião do referido órgão. 
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Artigo 4.º 

Mandato dos membros da Secção 

 

1. O mandato dos membros da SADD deve exercer-se entre o momento da 

respetiva designação pelo Conselho Pedagógico e o momento em que 

haja lugar à perda da qualidade de membro do Conselho Pedagógico. 

2. A sucessão de mandato no Conselho Pedagógico não determina a 

sucessão automática de mandatos na SADD. 

3. Todos os mandatos da equipa cessam com o mandato do Diretor da 

escola. 

 

Artigo 5.º 

Incompatibilidades 

 

1. Estão impedidos de intervir na validação das propostas de avaliação com 

menção de Excelente, Muito Bom, Bom, Regular ou Insuficiente, bem como 

nos processos de apreciação da reclamação: 

1.1. Os membros que tenham participado como avaliadores; 

1.2. O membro cuja avaliação ou reclamação ao próprio diga respeito; 

2.  Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os 

membros que se encontrem ou se considerem impedidos, nos termos do 

Art.º 69.º do Código do Procedimento Administrativo. 

3.  Não poderão igualmente participar nas reuniões os membros abrangidos 

por um fundamento de escusa ou suspeição, nos termos do Art.º 73.º do 

Código do Procedimento Administrativo. 

4.  Quando se verifica um impedimento de qualquer elemento da SADD, o 

Conselho Pedagógico deve proceder à sua substituição de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

Artigo 6.º 

Competências da SADD 
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1. Ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 

21 de fevereiro são competências do SADD: 

1.1. Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em 

consideração, designadamente, o projetivo educativo do agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada e o serviço distribuído ao 

docente; 

1.2. Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

1.3. Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas 

dimensões previstas no artigo 4.º; 

1.4. Acompanhar e avaliar todo o processo; 

1.5. Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos 

avaliadores e garantindo a aplicação das percentagens de 

diferenciação dos desempenhos; 

1.6. Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a 

classificação final; 

1.7. Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 do artigo 

23.º, do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, sob 

proposta do avaliador. 

 

Artigo 7.º 

Funções do Presidente da SADD 

 

1. Ao presidente da SADD cabem as seguintes funções: 

1.1. Representar a secção; 

1.2. Convocar e presidir às reuniões da secção; 

1.3. Promover o cumprimento das deliberações tomadas pelo mesmo 

órgão. 

 

Artigo 8.º 

Funções do Secretário da SADD 

 

1. Ao Secretário da SADD compete lavrar as atas das reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 
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2. As funções de secretário serão asseguradas em regime de rotatividade 

pelos seus membros. 

 

Artigo 9.º 

Reuniões ordinárias ou extraordinárias 

 

1. A SADD reúne por convocação do Presidente, ao longo do ano, sempre que 

necessário. 

 

Artigo 10.º 

Convocação das Reuniões 

 

1.   A convocatória, confirmando a data e informando da ordem de trabalhos, 

deverá ser enviada aos membros da SADD, por via eletrónica / por 

escrito, com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

 

 

Artigo 11.º 

Quórum das Reuniões 

 

1. A secção só pode deliberar na presença de mais de metade do número 

legal dos seus membros. 

2. Na falta do quórum, previsto no número anterior, será designado pelo 

Presidente outro dia para a reunião, com a mesma natureza da 

anteriormente prevista, sendo enviada nova convocatória. 

3. Das reuniões não consumadas são lavradas ata com registo das 

presenças e ausências dos membros, procedendo-se à respetiva 

marcação de faltas. 

 

Artigo 12.º 

Atas das Reuniões 

 

1. É obrigatório o registo em ata do que de essencial se tiver passado na 

reunião, sendo aquela elaborada nos termos e forma legalmente exigidas 
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para a sua validade. 

2. As atas serão redigidas pelo Secretário da reunião. 

3. A ata, depois de devidamente assinada por todos os membros da SADD, 

deve ser arquivada. 

 

Artigo 13.º 

Voto e formas de votação 

 

1. Nenhum membro presente poderá deixar de votar, não existindo direito à 

abstenção. 

2. O Presidente da SADD tem voto de qualidade em caso de empate. 

3. A votação realiza-se: 

3.1. Nominalmente, salvo deliberação ou expressa determinação legal em 

sentido contrário; 

3.2. Por escrutínio secreto, quando as deliberações importem apreciações 

de pessoas; 

3.3.  Por simples consenso, quando se trate de deliberações sobre 

assuntos de mero expediente. 

4. As deliberações, salvo expressa previsão legal, são adotadas por maioria 

dos membros presentes. 

 

Artigo 14.º 

Dúvidas e Omissões 

 

1. Em tudo o que for omisso no presente Regulamento aplicar-se-ão as 

disposições legais em vigor e o Código do Procedimento Administrativo. 

2.  Em caso de dúvida compete à SADD, por consenso dos seus membros, 

interpretar a situação vigente e decidir as ações a tomar. 

 

Artigo 15.º 

Alterações ao Regulamento 

 

1. O presente Regulamento pode ser alterado pela SADD por proposta de, 

pelo menos, dois dos seus membros. 
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2. As alterações ao Regulamento devem ser aprovadas por maioria absoluta 

dos seus membros, sendo objeto de nova publicação. 

 

 

Artigo 16.º 

Entrada em vigor e publicitação 
  

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação, 

sendo obrigatoriamente publicitado na página eletrónica da escola. 
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REGULAMENTO DO CENTRO QUALIFICA 

 

1. OBJETO 

 

O Centro Qualifica da Escola Secundária de Amarante foi criado de 

acordo com o Despacho n.º 1971/2017. 

 O Centro Qualifica promove o encaminhamento para ofertas de ensino 

e formação profissionais e o desenvolvimento de processos de 

reconhecimento, validação e certificação de competências (processo RVCC), 

concebido e organizado pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional, I.P. (ANQEP), em complemento aos sistemas de educação e de 

formação de adultos já existentes. 

 

2. LINHAS DE INTERVENÇÃO 

 

 Em cumprimento dos objetivos para os quais foi criado, o Centro 

Qualifica da Escola Secundária de Amarante organiza a sua intervenção, 

centrada e orientada para o indivíduo, nas seguintes etapas fundamentais: 

a) Acolhimento; 

b) Diagnóstico; 

c) Informação e orientação; 

d) Encaminhamento; 

e) Formação; 

f) Reconhecimento e validação de competências; 

g) Certificação de competências; 

h) As etapas previstas nas alíneas f) e g) destinam-se exclusivamente aos 

adultos inscritos no Centro Qualifica. 

 

3. FUNÇÕES DO CENTRO QUALIFICA 

 

a) Assegurar uma oferta diversificada de serviços, com iniciativas que 

dinamizem e envolvam a comunidade envolvente, nas vertentes da 
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informação, aconselhamento, acompanhamento e formação; 

b) Promover o estabelecimento de parcerias técnico-pedagógicas, numa 

lógica de atuação aberta e cooperante; 

c) Colaborar na criação e dinamização de ofertas formativas de 

encaminhamento que facilitem o prosseguimento de estudos e o 

enriquecimento formativo por parte dos candidatos; 

d) Apostar na utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, 

no sentido de educar para uma sociedade tecnológica, explorando as 

potencialidades do ensino à distância; 

e) Coordenar a sua atuação com as estruturas educativas das autarquias 

locais, no firme propósito de consolidar a eficácia de prestação de serviços 

educativos aos seus utentes. 

 

4.  PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO 

 

 O Plano Estratégico de Intervenção (PEI) é o instrumento estruturador e 

orientador da atividade do Centro Qualifica e é válido por um período de três 

anos, sendo passível de reajustamentos em função da avaliação da sua 

execução, em momentos específicos a determinar pela ANQEP. 

 

 A estrutura do Plano Estratégico de Intervenção inclui: 

a) A fundamentação dos objetivos propostos; 

b) A estratégia a adotar; 

c) A área de intervenção territorial, incluindo o regime de itinerância nos casos 

em que se verifique; 

d) Os resultados anuais a atingir, nomeadamente o número de candidatos a 

abranger, por tipo de intervenção e por nível de qualificação e certificação 

e, no caso dos candidatos ao primeiro emprego e desempregados, o 

número de integrações no mercado de emprego; 

e) O modelo de organização e funcionamento, incluindo a constituição da 

equipa, as valências internas do Centro Qualifica. 
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5.  EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

A equipa do Centro Qualifica é constituída por um Coordenador e 

Técnico(s) de orientação, reconhecimento e validação de competências 

(TORVC) e Professores/Formadores nas diferentes áreas de competências, em 

número variável, para desenvolvimento de processos RVCC. 

a) Os elementos da equipa desenvolvem a sua atividade de forma articulada 

e integrada, colaborando na conceção do PEI e na prestação de 

informações e aconselhamento aos adultos; 

b) O desenvolvimento das tarefas inerentes às atribuições do Centro Qualifica 

pode ser assegurado, numa lógica de flexibilização funcional, por diferentes 

elementos que integram a equipa; 

c) O Coordenador do Centro Qualifica deverá coordenar com os 

coordenadores das ofertas qualificantes ou cargo similar das diferentes 

entidades formativas de modo a articular as ofertas de qualificação 

integradas no Sistema Nacional de Qualificações; 

d) O Coordenador do Centro Qualifica é nomeado pelo Diretor da Escola, de 

entre docentes pertencentes ao quadro da escola ou nela colocados por 

afetação ou destacamento, e, preferencialmente, com formação 

especializada para o efeito; 

e) O Coordenador é responsável direto pela atualização do PEI, bem como 

pelas iniciativas conducentes à dinamização da atividade do Centro 

Qualifica e coordenação da equipa técnico-pedagógica. É a este elemento 

que cabe a organização e a preparação/dinamização das sessões de 

promoção do Centro Qualifica, junto de potenciais parceiros pedagógicos; 

f) As funções dos elementos da equipa do Centro Qualifica são as 

identificadas na portaria 232/2016, no artigo 7.º (Coordenador), no artigo 

8.º (Técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências - 

TORVC), no artigo 9.º (Formadores e Professores). 

g) A concretização das vertentes de intervenção do Centro Qualifica, no que 

toca às funções previstas para os formadores, é preferencialmente 

assegurada por elementos recrutados no corpo docente, de entre aqueles 

que sejam detentores de experiência pedagógica no âmbito da educação e 

formação de adultos. 
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6. FUNCIONAMENTO E HORÁRIO 

 

a) O Centro Qualifica funciona na Escola Secundária de Amarante, bem como 

nas instalações das entidades parceiras, quando em regime de itinerância; 

b) O horário de funcionamento do Centro Qualifica depende, em cada ano 

letivo, da disponibilidade dos elementos da equipa com funções atribuídas 

no Centro Qualifica e da conciliação com as restantes tarefas do seu 

horário, sendo possível, ao longo do ano, haver ajustes no horário dos 

diferentes elementos da equipa dependendo da disponibilidade dos 

candidatos; o atendimento ao público decorre de segunda a sexta-feira, em 

horário devidamente afixado (manhã, tarde e noite), em locais visíveis da 

entidade promotora do Centro Qualifica, bem como na página web do 

Centro Qualifica; 

c) Os candidatos interessados inscrevem-se no Centro Qualifica ou nos 

serviços administrativos, no respetivo horário de expediente (definido no 

início de cada ano letivo), onde encontrarão um dos elementos da equipa 

técnico-pedagógica que prestará os devidos esclarecimentos; 

d) Os adultos poderão, ainda, sinalizar o seu interesse em frequentar o Centro 

Qualifica em qualquer das entidades parceiras do projeto, com as quais o 

Centro Qualifica tenha protocolo de cooperação firmado; 

e) Quando as atividades de reconhecimento, validação e certificação de 

competências funcionarem em regime de itinerância, e no sentido de não 

prejudicar o normal serviço das entidades, o Centro Qualifica compromete-

se a articular com os seus parceiros a calendarização das sessões de 

intervenção. 

 

7. REUNIÕES DA EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

 As reuniões da equipa técnico-pedagógica com o Coordenador do 

Centro Qualifica têm uma periodicidade mensal, sendo convocadas e 

presididas pelo Coordenador do Centro Qualifica. 

 As reuniões da equipa técnico-pedagógica do Centro Qualifica para 

aferição do desenvolvimento dos processos de RVCC e validação de 

competências são agendadas de acordo com o ritmo desses processos. 
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 As reuniões a que se referem os números anteriores são marcadas por 

convocatória e registadas em ata. 

 

8. CASOS OMISSOS 

As matérias que não se encontrem previstas neste regimento são 

resolvidas pela aplicação da regulamentação em vigor e, sempre que existam, 

das orientações técnicas aprovadas pela Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional. 
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Regulamento Interno de Educação Física 
 

Dadas as características específicas das disciplinas de Educação Física, que partilham os locais desportivos 

onde a mesma é ministrada, o grupo de Educação Física considera ser da maior importância a elaboração 

deste documento, no sentido de evidenciar essa mesma especificidade, bem como assegurar o 

cumprimento de uma série de princípios orientadores para a utilização desses espaços e manuseamento do 

equipamento desportivo em total segurança.   

Artigo 1.º   

1.  - Equipamento individual do aluno 

 

1.1 - O aluno deverá possuir: 

1.1.1 - Um equipamento apropriado para as aulas a serem administradas no Pavilhão Gimnodesportivo e 

nos espaços exteriores, a saber: t-shirt e calções ou fato de treino, meias e sapatilhas. No relvado sintético 

(instalações do Amarante Futebol Clube e Campo de voleibol) só é permitida a utilização de sapatilhas sem 

pitons. 

1.1.2 - Objetos de higiene pessoal: chinelos, toalha, champô, muda de roupa interior, entre outros. 

1.1.3 - No caso de o aluno não realizar aula por motivos devidamente justificados, ou ser um aluno com 

atestado médico, pode-se equipar e para permanecer junto do professor para puder contribuir ativamente 

no apoio da aula, ou então deve ser encaminhado para a zona superior do pavilhão gimnodesportivo, onde 

deverá realizar o relatório de aula ou outra atividade proposta pelo professor. É completamente interdita a 

entrada de qualquer aluno no Pavilhão Gimnodesportivo sem sapatilhas.  

1.2 - Por uma questão de higiene o equipamento só deverá ser vestido no balneário antes da aula se iniciar 

(não deve vir equipado de casa) e deve ser despido logo que esta termina. 

1.2.1 - As sapatilhas utilizadas nas atividades físicas desportivas de exterior nunca deverão ser utilizadas 

nas atividades físicas desportivas de interiores. Por impossibilidade de ter sapatos de interior e exterior o 

aluno é obrigado a garantir a limpeza destes aquando da sua utilização em espaços interiores. Sempre que 

os alunos utilizem os espaços exteriores, os professores devem assegurar que ao entrarem tomem todos os 

cuidados para não sujarem os espaços interiores (áreas de prática, balneários e corredores). 

 

Artigo 2.º 

2. - Utilização do vestiário/balneário 

2.1 - Os alunos só podem entrar nas instalações após o toque de entrada. 

2.2 – No interior do vestiário devem ocupar o menor espaço possível para arrumar os seus pertences. O 

Delegado de Turma, ou outro aluno designado deve, após a saída de todos, fechar o vestiário à chave e 

entregar a mesma ao professor. 
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2.3 - Qualquer aluno que não necessita de utilizar o balneário, não pode permanecer nele, seja em que 

altura for. 

2.4 - Não é permitido nos balneários realizar barulho ou outro tipo de atividade que não seja equipar, 

desequipar, obrigatoriamente tomar banho após a realização de cada aula e vestir. 

2.5 – É estritamente proibido deixar lixo espalhado nos balneários não só por uma questão de higiene, mas 

também por uma questão de respeito para com o nosso semelhante. 

2.6 - É expressamente proibido danificar qualquer material ou as instalações. Qualquer ato ilícito, o aluno 

será encaminhado para o G.A.A., acompanhado por um funcionário, tendo que responder pelos seus atos. 

2.7 - Ao toque que sinaliza o fim da aula todos os alunos têm de estar prontos para saírem das instalações 

desportivas. 

2.8 - É expressamente proibido a utilização de equipamentos eletrónicos como: telemóveis, computadores 

portáteis, tablets, etc, nas instalações desportivas, a não ser que seja requerido pelo professor. 

 

Artigo 3.º 

3. - Preocupações a ter antes das aulas 

3.1 - Os alunos devem retirar todos os objetos que possam ser perigosos para a sua integridade física e dos 

colegas (relógios, anéis, pulseiras, brincos, etc.). 

3.2 - Sempre que tenham o cabelo comprido devem prendê-lo por uma questão de higiene e segurança. 

3.3 - Não é permitido utilizar pastilhas elásticas nas aulas de Educação Física. 

 

Artigo 4.º 

4. - Entrada dos alunos  

4.1 - Os alunos só podem entrar nos balneários após o toque de entrada de início da aula e terão dez 

minutos para se equiparem. Serão concedidos mais cinco minutos de tolerância com o devido registo de 

atraso na ficha de presença. Após os 15 minutos ser-lhe-á marcado falta de presença. 

4.2 - Só é permitida a entrada nos espaços desportivos aos alunos que estejam devidamente equipados. Os 

alunos que não se façam acompanhar deste terão falta de presença. Os alunos sem atestado médico que não 

participam ativamente na aula, terão falta de material. Os Diretores de Turma serão informados de todas as 

faltas de material. À terceira falta de material, por semestre, será marcada uma falta de presença 

injustificada impossibilitando o aluno de ter a possibilidade de entrar no quadro de mérito da Escola 

Secundária de Amarante. 

Artigo 5.º 

5. - Preocupações durante a aula: 
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5.1 - Os alunos devem ouvir atentamente as indicações do professor e cumpri-las com empenho. 

5.2 - Devem utilizar corretamente as instalações e o material desportivo. 

5.3 - Devem colaborar com os colegas. 

5.4 - Devem apresentar sugestões e iniciativas para o desenvolvimento de trabalho. 

5.5 - Devem conhecer e cumprir as regras dos jogos/tarefas. 

5.6 - Devem aceitar com lealdade os resultados e as decisões dos árbitros. 

5.7 - Devem saber ganhar ou perder. 

5.8 - Acompanhados sempre pelo professor, devem transportar cuidadosamente e em segurança, o material 

gimnodesportivo, colocando-o no devido lugar, evitando a sua deterioração. 

5.9 - É proibido o acesso ao vestiário durante a aula sem autorização do professor. 

 

Artigo 6.º 

6. - Saída da aula 

6.1 - A aula “termina” dez minutos antes da hora do toque de saída nas aulas de cinquenta minutos.  Nas 

aulas de cem minutos, além dos dez minutos, acrescentasse o tempo do intervalo entre os dois períodos de 

cinquenta minutos. 

6.2 - Os alunos só saem da aula após a autorização dada pelo professor. 

6.3 - O banho e a respetiva mudança de roupa são obrigatórios no fim da cada aula.  

 

Artigo 7.º 

7. - Alunos com Atestado Médico 

7.1 - Só será concedido dispensa da parte prática da aula aos alunos devidamente portadores de atestado 

médico. 

7.2 - Alunos com atestado médico, impossibilitados de participar em todas atividades da disciplina, 

poderão participar nos exercícios especificamente recomendados pelo médico e/ou noutras atividades 

indicadas pelo professor. 

 

Artigo 8.º 

8. - Professores 

 



Página 4 de 4 

8.1 - Não devem permitir a permanência de alunos “extra-aulas” nos espaços de realização das atividades 

letivas. 

8.2 - Não devem permitir que os alunos utilizem os espaços desportivos na sua ausência. 

8.3 - Não devem ceder aos alunos, para utilização durante os tempos livres, material desportivo destinado 

às aulas curriculares. 

8.4 - Devem acompanhar sempre os seus alunos durante o transporte de material gimnodesportivo, 

garantindo os cuidados e normas de segurança na sua utilização. 

8.6 - É da competência dos professores zelar por todo o equipamento e dar conhecimento ao Coordenador 

de Departamento e Delegado de Instalações, sempre que este se danifique ou seja extraviado. 

 

Artigo 9.º 

9. - Auxiliares da Ação Educativa 

 

9.1 - Devem abrir as instalações à hora certa para as aulas, permanecer no local durante o tempo de serviço 

e zelar pelo seu bom funcionamento. 

9.2 - Devem permitir a entrada no ginásio apenas a quem usar calçado próprio. 

9.3 - Devem permitir a entrada dos alunos no ginásio apenas quando acompanhados pelo seu professor. 

9.4 - Devem realizar limpeza e aspirar os espaços desportivos de forma a manter esses locais limpos e 

asseados. 

9.5 - Devem zelar pela conservação das instalações e material gimnodesportivo. 

9.6 - Devem comunicar ao Coordenador de Departamento os estragos verificados, identificando os 

responsáveis. 

9.7 - Devem prestar colaboração a todos os professores, em tarefas escolares, sempre que solicitados. 

9.8 - A manutenção e preservação da ordem no espaço dos balneários também é da sua responsabilidade. 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMARANTE 

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

 
 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
INTRODUÇÃO 

A Escola Secundária de Amarante, enquanto entidade contabilística obrigada a utilizar o 

Plano Oficial de Contabilidade - POC-Educação - aprovado pela Portaria nº 794/2000, de 20 

de setembro, adota, nos termos legais, sem prejuízo de posterior desenvolvimento de um 

manual mais exaustivo, tendente a favorecer uma certificação de qualidade, o presente 

Sistema de Controlo Interno (SCI), que contempla genericamente o seu plano de 

organização, políticas a desenvolver e métodos e procedimentos a adotar no dia a dia da 

Escola regulando, assim, o seu funcionamento de forma transparente e percetível, quer por 

aqueles a quem cabe executar as tarefas inerentes ao bom funcionamento da Escola, quer 

pelos utentes dos serviços por esta prestados à comunidade que serve. 

 
Artigo 1º - Objetivos 

1- O presente Sistema de Controlo Interno (SCI), é um documento definidor de regras e 

procedimentos a adotar pelos serviços da Escola, tendo em vista garantir: 

a) A salvaguarda dos ativos; 

b) O registo e atualização do imobilizado da Escola; 

c) A legalidade e a regularidade das operações; 

d) A integralidade e exatidão dos registos contabilísticos; 

e) A execução dos planos e políticas superiormente definidas; 

f) A eficácia da gestão e a qualidade da informação; 

g) A imagem fiel das demonstrações financeiras. 

2- O SCI funciona com respeito pelos seguintes princípios básicos: 

a) A segregação de funções; 

b) O controlo das operações; 

c) A definição de autoridade e de responsabilidades; 

d) O registo metódico dos factos. 

 
Artigo 2º - Âmbito de aplicação 

O SCI estabelece princípios gerais que disciplinam todas as operações relativas à gestão da 

Escola nas suas diversas vertentes, nomeadamente administrativa, financeira, orçamental, 

contabilística, patrimonial, recursos humanos e aquisição de bens e serviços. 

 
Artigo 3º - Definição de funções de controlo 

Na definição das funções de controlo e na nomeação dos respetivos responsáveis deve 

atender-se: 

1- À identificação das responsabilidades funcionais; 

2- Aos circuitos obrigatórios dos documentos e às respetivas verificações; 



SCI - Escola Secundária de Amarante página 3 de19  

3- Ao cumprimento dos princípios da segregação de funções, nomeadamente para 

salvaguardar a separação entre o controlo físico e o processamento dos correspondentes 

registos. 

 
Artigo 4.º - Identificação funcional dos documentos administrativos 

Os documentos escritos que integram processos administrativos, todos os despachos e 

informações sobre eles exarados e os documentos do sistema contabilístico devem sempre 

identificar os dirigentes e demais trabalhadores que os subscrevem, bem como a qualidade 

em que o fazem, de forma legível. 

 
Artigo 5.º - Princípios, regras e procedimentos 

Devem ser observados os princípios orçamentais, contabilísticos e patrimoniais, bem como 

todos os procedimentos contabilísticos estabelecidos no POC - Educação e demais 

legislação aplicável. 

 
Artigo 6.º - Princípios orçamentais 

Tendo em vista a elaboração e a execução do orçamento da Escola, e a obtenção de uma 

imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução 

orçamental, deverão ser tomados em consideração os seguintes princípios orçamentais: 

1- Princípios da anualidade – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o 

ano económico com o ano civil; 

2- Princípio da plenitude – unidade e universalidade – o orçamento é único e todas as 

despesas e receitas devem nele ser inscritas, em termos globais; 

3- Princípio do equilíbrio – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as 

despesas; 

4- Princípio da especificação – o orçamento deverá discriminar suficientemente todas as 

despesas e receitas nele previstas; 

5- Princípio da não compensação – todas as despesas e receitas deverão ser inscritas pela 

sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza; 

6- Princípio da não consignação – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à 

cobertura de determinadas despesas. 

Artigo 7.º - Orçamento 

1- O orçamento é definido, de acordo com o Decreto-Lei 75/2008 de 20 de Abril e 

posteriores alterações, como um dos instrumentos de autonomia da escola, na medida em 

que viabiliza a consecução das várias atividades previstas no projeto educativo e nele se 

preveem, de forma discriminada, as receitas a obter e as despesas a realizar. 

2- O orçamento conta com as seguintes fontes de financiamento (FOFI): 

a) Orçamento Geral do Estado (OE); 

b) Orçamento de dotações com compensação em receitas (OCR); 

c) Fundo Social Europeu (FSE); 

d) Outras 

 
Artigo 8.º - Elaboração e aprovação do Orçamento 

1- Compete ao Conselho geral (CG) definir as linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento; 
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2- Compete ao Diretor elaborar o projeto de orçamento de acordo com as linhas 

orientadoras emanadas pelo CG; 

3- Compete ao Conselho Administrativo aprovar o projeto de orçamento. 

 
Artigo 9.º - Princípios Contabilísticos 

1. A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais abaixo descritos deve levar à 

obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e 

da execução orçamental da Escola: 

a) Princípio da entidade contabilística - Constitui entidade contabilística todo o ente público 

ou de direito privado que esteja obrigado a elaborar e apresentar contas de acordo com o 

POC - Educação; 

b) Princípio da continuidade - Considera-se que a entidade opera continuadamente, com 

duração ilimitada; 

c) Princípio da consistência - Considera-se que a entidade não altera as suas políticas 

contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos 

materialmente relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações 

financeiras; 

d) Princípio da especialização (ou do acréscimo) - Os proveitos e os custos são reconhecidos 

quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, 

devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem; 

e) Princípio do custo histórico - Os registos contabilísticos devem basear-se em custos de 

aquisição ou de produção, quer a valores monetários nominais, quer a valores monetários 

constantes; 

f) Princípio da prudência - Significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução 

ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação 

de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de ativos e 

proveitos por defeito ou de passivos e custos por excesso; 

g) Princípios da materialidade - As demonstrações financeiras devem evidenciar todos os 

elementos que sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões pelos utentes 

interessados; 

h) Princípio da não compensação - Como regra geral, não se deverão compensar saldos de 

contas ativas com contas passivas (balanço), de contas de custos e perdas com contas de 

proveitos e ganhos (demonstração dos resultados) e, em caso algum, de contas de despesas 

com contas de receitas (mapas de execução orçamental). 

 
Artigo 10.º - Relatório de contas de gerência 

1- A prestação de contas faz-se através do relatório de contas de gerência que deve refletir 

uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução 

orçamental; 

2. O relatório de contas de gerência é elaborado pelo Conselho Administrativo; 

3- Compete ao Conselho Geral aprovar o relatório de contas de gerência; 

4- O relatório de contas de gerência é enviado ao Tribunal de Contas para aprovação. 

 
Artigo 11.º - Da Abertura e movimento de contas bancárias 

1- Compete ao Conselho Administrativo decidir sobre a abertura de contas bancárias nos 

termos previstos na lei; 
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2- As contas bancárias referidas no número anterior são movimentadas com as assinaturas 

de dois dos membros do Conselho Administrativo. 

 
Artigo 12.º - Meios de Pagamento 

1- Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente por transferência bancária ou então 

por cheque; 

2- Os pagamentos de salários e/ou vencimentos serão feitos sempre por transferência 

bancária. 

 
Artigo 13.º - Guarda de documentos bancários 

1- Os documentos bancários ficam à guarda do tesoureiro; 

2- Os cheques não preenchidos ficam, igualmente, à guarda do tesoureiro; 

3- Os cheques que venham a ser anulados após a sua emissão serão arquivados pelo 

tesoureiro, após inutilização das assinaturas, quando as houver; 

4- Deverá ser descrito no verso do cheque o motivo que levou à sua anulação. 

 
Artigo 14.º - Contas correntes 

Compete ao tesoureiro manter permanentemente atualizadas as contas correntes referentes 

às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome da Escola. 

 
Artigo 15.º - Reconciliações bancárias 

1- As reconciliações bancárias serão realizadas, mensalmente, por um Assistente Técnico 

superiormente designado; 

2- Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e 

prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante despacho do Conselho 

Administrativo a exarar em informação fundamentada do Chefe de Serviços de 

Administração Escolar; 

3- Após cada reconciliação bancária, o tesoureiro analisa a validade dos cheques em 

trânsito, promovendo o respetivo cancelamento, junto da instituição bancária 

correspondente, nas situações que o justifiquem, efetuando os necessários registos 

contabilísticos de regularização. 

 
Artigo 16.º - Tesouraria 

1- O tesoureiro depende funcionalmente do Chefe de Serviços de Administração Escolar 

(CSAE), respondendo diretamente pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas; 

2- O tesoureiro é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria, nos seus diversos 

aspetos; 

3- A responsabilidade da tesouraria cessa quando, face aos factos apurados, não lhe possa 

ser imputável responsabilidade ou não estejam ao alcance do seu conhecimento; 

4- Nos impedimentos do tesoureiro, e para garantir o normal e contínuo funcionamento da 

tesouraria, o Chefe de Serviços de Administração Escolar propõe ao Diretor a nomeação de 

um tesoureiro substituto de entre os AT ao serviço. 
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Artigo 17.º - Normas sobre início e término dos mandatos 

1- No início e final de cada mandato do Conselho Administrativo, salvo se a composição 

deste se mantiver, são lavrados termos de conferência dos montantes sob a 

responsabilidade do tesoureiro; 

2- A norma referida no nº1 aplica-se igualmente quando ocorrer a cessação de funções de 

algum dos elementos do Conselho Administrativo ou mudança de tesoureiro. 

 

CAPÍTULO II - DAS RECEITAS 

 
Artigo 18.º - Cobrança de receitas -Sistema Integrado de Gestão Escolar 

1- A Escola utiliza como meio de pagamento dos serviços que constituem receitas o cartão 

RDIF; 

2- O valor apurado com o carregamento dos cartões é recolhido e entregue, diariamente,   

ao tesoureiro pelo funcionário da ASE; 

3- As receitas entregues são conferidas pelo tesoureiro na presença de quem lhas entregou 

com recurso à listagem de carregamentos emitida pelo programa; 

4- As receitas dos carregamentos são depositadas pelo tesoureiro em conta bancária; 

5- As receitas apuradas, diariamente, são depositadas no dia útil seguinte, ficando 

guardadas em cofre; 

6- Diariamente, a funcionária da ASE retira uma relação dos produtos consumidos pelos 

utentes de acordo com as seguintes famílias: 

a) Papelaria; 

b) Reprografia 

c) Bufete; 

d) Refeitório; 

e) Secretaria. 

 
 

CAPÍTULO III - DAS DESPESAS 

 
Artigo 19.º - Da Forma das aquisições 

1- Compete aos Serviços Administrativos promover a aquisição de todos os bens, produtos  

e serviços, necessários ao funcionamento da Escola, com base em requisição ou contrato, 

após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em 

matéria de realização de despesas públicas; 

2- As aquisições previstas no número 1 decorrem de procedimento prévio, formalizado 

através de “relação de necessidades” usando para tal impresso próprio disponível nos 

Serviços Administrativos. 

3. A ESA implementou um fluxo de informação automatizado para as aquisições de bens e 

serviços, com base em formulários digitais, com o objetivo de melhorar a comunicação e a 

eficácia dos processos, cujo esquema abaixo se reproduz. 
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Artigo 20.º - Gestão das aquisições 

1- O sistema de gestão de aquisições deverá respeitar o Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro; 

2- Devem ser tidos em consideração na aquisição de bens e/ou serviços, o previsto no nº 1, 

do artigo 74º do CCP (critério da proposta economicamente mais vantajosa e critério do  

mais baixo preço). 

3- No caso de o CA optar pelo critério de adjudicação da Proposta economicamente mais 

vantajosa, deve considerar-se: 

a) Preço – 60%; 

b) Valia técnica - 40%, devendo considerar-se os seguintes fatores: 

i)-Caraterísticas dos produtos (30%); 

a. requisitos máximos- 10 pontos; 

b. requisitos médios- 5 pontos; 

c. requisitos mínimos – 3 pontos; 

ii) Prazo de entrega (10%); 

a. menor tempo- 10 pontos; 

b. tempo intermédio- 5 pontos; 

c. maior tempo- 3 pontos; 

3- Na generalidade dos casos, é adotado o Regime Ajuste Direto para quantias superiores a 

5000€, previsto no Artigo 112º do CCP; 

4- Para contratos de serviços cujo preço contratual não seja superior a 5000€ é adotado o 

Regime de Ajuste Direto Simplificado, previsto no Artigo 128º do CCP; 

5- O Órgão Competente para a Decisão de Contratar (CA), decide, nos termos previstos no 

título I, capítulos I, II, III, IV, do CCP, o tipo de procedimento a adotar. 
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Artigo 21.º - Stocks de produtos 

1- A manutenção de stocks deve considerar critérios tais como o histórico de consumos, 

prazos de validade ou outros que se justifiquem; 

2- Os locais de armazenamento dos diferentes produtos são pré-determinados e dependem 

da natureza dos mesmos; 

3- A responsabilidade do controlo geral, diário e semanal de stocks dos bufetes e da 

papelaria/reprografia, é do AT ao serviço na ASE. 

4-O controlo do stock dos produtos de higiene e limpeza é da responsabilidade do 

Encarregado Operacional; 

5- Em cada armazém, todos os movimentos deverão ser diariamente registados em mapa 

próprio, de modo a que o balanço entre os produtos entrados e saídos reflita 

permanentemente os stocks efetivamente existentes; 

6. Em cada período letivo, os serviços administrativos deverão verificar se os produtos 

existentes em armazém correspondem aos registados nos mapas e se existem discrepâncias 

entre as saídas, as entradas e as quantidades existentes e vendidas, nesse período, 

registadas no programa. 

tar 

 
Artigo 22.º - Processamento de autorizações de pagamento 

1- Compete à área de contabilidade, após a receção da relação de necessidades, verificar a 

existência de cabimento orçamental; 

2- Verificado o cabimento, a contabilidade envia a informação para que o Conselho 

Administrativo autorize a despesa; 

3- Autorizada a despesa pelo Conselho Administrativo, o Chefe de Serviços de 

Administração Escolar efetua a requisição oficial; 

4- A entrega dos bens é feita no serviço/setor que o requisitou, onde se procede à 

conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando a entrega com as respetivas guias 

de remessa e requisição/relação de necessidades; 

5- Não deve ser rececionado qualquer bem quando não se verifique a conformidade entre  

os dois documentos; 

6- No ato da conferência, o funcionário responsável pelo serviço deve apor nos documentos 

a menção de “Conferido” e “Recebido”, datar e assinar; 

7- Os documentos referidos no número anterior são remetidos à área de contabilidade; 

8- A contabilidade regista e numera o documento de despesa; 

9- O Conselho Administrativo autoriza o pagamento; 

10- A tesouraria prepara a ordem de transferência bancária ou emite o cheque; 

11- Dois elementos do Conselho Administrativo validam a transferência ou assinam o 

cheque; 

12- A tesouraria envia comprovativo de pagamento ao fornecedor; 

13- O documento comprovativo de pagamento, quando rececionado, é processado e 

arquivado pela tesouraria. 
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Receitas 

COORDENADOR TÉCNICO: Efetua a requisição oficial 

 
REQUISITANTE: faz a relação de necessidades 

Despesas 

Fluxograma de Receitas e Despesas 
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CONSELHO ADMINISTRATIVO: autoriza a despesa 
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CAPÍTULO IV - DO PATRIMÓNIO 

 
Artigo 23.º - Inventário 

1- O Inventário e Cadastro do Património da ESA é efetuado nos termos do CIBE - Cadastro 

de Inventário dos Bens do Estado - sob orientação de um Assessor da Direção, nomeado 

pelo Diretor nos termos legais; 

2- Todos os funcionários estão obrigados a colaborar na atualização continuada do 

inventário e são responsáveis pelo correto manuseamento e pela manutenção em boas 

condições de funcionamento dos bens colocados sob a sua responsabilidade; 

3- As fichas de inventário deverão estar sempre atualizadas, identificando a todo o momento 

o responsável, o local e o estado do bem; 

4- As aquisições de imobilizado serão efetuadas nos termos da lei sob autorização do 

Conselho Administrativo 

 
Artigo 24.º - Reconciliações e controlo de registo do imobilizado 

1- Periodicamente, serão efetuadas reconciliações entre os registos das fichas e os registos 

contabilísticos, considerando as necessárias amortizações acumuladas; 

2- Também periodicamente, deverá ser feita verificação física dos bens do ativo imobilizado, 

conferindo-a com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver 

lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso; 

3- É da responsabilidade de cada funcionário, com bens patrimoniais ao seu cuidado, sob 

orientação do CSAE ou da Encarregada Operacional (EO), conforme o caso, conferir a 

conformidade dos mesmos com a listagem existente quando iniciar ou terminar funções   

num setor ou serviço; 

4- A responsabilidade a que se refere o número anterior pelos bens e equipamentos de uso 

coletivo é cometida, consoante a sua natureza e fim a que se destinam, ao CSAE e à EO. 

 

CAPÍTULO V- RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS DOS ASSISTENTES 

TÉCNICOS (AT) 

 
Artigo 25º - Coordenação dos AT 

Os Assistentes Técnicos são coordenados na ESA por um Chefe de Serviços de 

Administração Escolar ao qual são cometidas, para além de todas a que respeitam à 

categoria e função, as seguintes competências: 

 
Artigo 26º - Competências do Chefe de Serviços de Administração Escolar (CSAE) 

1- Orientar e Coordenar as atividades dos Serviços de Administração Escolar; 

2- Assegurar a elaboração do Projeto de Orçamento de acordo com as linhas traçadas pelo 

Diretor; 

3- Coordenar, de acordo com as orientações do Conselho Administrativo, a elaboração de 

Relatórios e Contas de Gerência (OE/ASE); 

4- Encerrar os livros de escrituração contabilística – Folha Cofre/Caixa; 

5- Supervisionar todas as áreas da ASE; 

6- Preparar, apoiar e secretariar as reuniões do Conselho Administrativo e elaborar as 

respetivas atas; 
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7- Preparar e submeter a despacho do Diretor todos os assuntos respeitantes ao 

funcionamento da Escola e expediente; 

8- Registo de bens patrimoniais no cadastro e inventário (CIBE); 

9- Elaborar os mapas de análise financeira da ASE; 

 
Artigo 27º - Distribuição de serviço aos AT 

1- Cabe ao Chefe de Serviços de Administração Escolar definir, em articulação com o 

Diretor, a distribuição dos serviços sob a sua responsabilidade aos AT em exercício de 

funções na Escola, de modo a garantir o seu funcionamento eficiente e eficaz; 

2- A distribuição deve respeitar, tanto quanto possível: 

a) A formação específica do pessoal; 

b) As competências demonstradas para as tarefas específicas a desempenhar; 

c) A realização profissional dos AT. 

3. Aos AT são atribuídos responsabilidades nas seguintes áreas funcionais: 

a) Alunos 

b) Contabilidade 

c) Tesouraria 

d) Pessoal e Vencimentos; 

e) Férias, Faltas e Licenças e Expediente Geral; 

f) Ação Social Escolar. 

 
Artigo 28º - Área de Alunos 

1- Organizar e manter atualizados todos os processos relacionados com os alunos, 

nomeadamente, matrículas, transferências, emissão de Diplomas e Certidões; 

2- Apoiar todo o serviço de exames; 

3- Consultar diariamente o Diário da República e divulgar a informação aos interessados; 

4- Executar o expediente geral e arquivo; 

5- Fazer atendimento ao Público, diretamente relacionado com as tarefas que executa assim 

como a triagem e encaminhamento de todo o restante. 

 
Artigo 29º - Área de Contabilidade 

1- Executar todas as operações de contabilidade da Escola no âmbito do respetivo Plano 

Oficial (POC-Educação), utilizando para o efeito software certificado pelo Ministério da 

Educação; 

2- Elaborar requisições de fundos de material e respetivo envio em suporte de papel e on-line; 

3- Proceder à aquisição de material e tratar as respetivas Relações de Necessidades/ 

Requisições Oficiais, assim como proceder à sua conferência aquando da sua entrega; 

4- Elaborar os Balancetes mensais; 

5- Apoiar a elaboração dos projetos de orçamento e organizar as contas de gerência (OE); 

6- Organizar os documentos necessários para as reuniões do Conselho Administrativo; 

7- Apoiar a execução financeira de Projetos; 

8- Fazer atendimento ao Público. 

 
Artigo 30º - Área de Tesouraria 

1- Arrecadar, conferir e depositar todas as receitas cobradas; 
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2- Controlar os saldos das várias contas da Escola; 

3- Escriturar as Folhas Cofre (OE/ASE); 

4- Elaborar mapas a fornecer à AT que efetua as Reconciliações Bancárias (ASE/OE); 

5- Preparar os meios de pagamento e validar os respetivos documentos de suporte; 

6- Receber os valores em numerário e respetivos documentos de suporte entregues pela 

funcionária da ASE. 

 
Artigo 31º - Área de Pessoal e Vencimentos 

1- Organizar todos os processos de Pessoal Docente e Não Docente no que diz respeito a 

atualização de Registos Biográficos, Aposentação e contagem de tempo de serviço, 

Inscrição e Cessação de funções na SS e CGA, Progressão na Carreira, Contratos 

Nomeações e/ou Transferências; 

2- Proceder ao envio e receção de processos de Pessoal; 

3- Colaborar nos processos de concurso de Pessoal Docente, nomeadamente na elaboração 

e submissão de contratos. 

4- Processar vencimentos, gratificações, horas extraordinárias e outros e elaborar as 

respetivas requisições de fundos, procedendo ao seu envio em suporte de papel e on-line; 

5- Fazer estatísticas de Pessoal (mapas SIOE); 

6- Elaborar Guias de todos os descontos, controlo dos mesmos e respetiva entrega; 

7- Consultar diariamente os “sites” oficiais (DGPGF, DGAE, DGEstE, etc.) assim como o 

correio eletrónico e divulgar a informação aos interessados; 

8- Colaborar na aquisição de produtos através das plataformas de compras públicas; 

9- Proceder à execução física e financeira dos Projetos no âmbito do FSE; 

10- Fazer atendimento ao Público. 

11- Substituir o Chefe de Serviços de Administração Escolar na sua ausência (AT Maria do 

Carmo Lago Cerqueira); 

 
Artigo 32º Área de Férias, Faltas e Licenças e Expediente Geral 

1- Apoiar o controlo de assiduidade do pessoal docente e não docente e elaborar os 

respetivos mapas de férias; 

2- Executar o Expediente Geral e rececionar o correio diário; 

3- Organizar os processos relativos à ADSE e Acidentes em Serviço do pessoal docente e 

não docente; 

4-Elaborar os processos de junta médica e aposentação; 

5-Receber emolumentos no terminal (kiosk) instalado nos serviços administrativos; 

6-Criar os cartões RDIF de identificação de alunos, professores e funcionários; 

7- Fazer atendimento ao Público. 

 
Artigo 33º - Área de Ação Social Escolar 

1- Organizar os processos de candidatura dos alunos a subsídios ou bolsas de mérito; 

2- Participar na organização dos transportes escolares; 

3- Proceder ao encaminhamento dos alunos em caso de acidente e organizar os respetivos 

processos; 

4- Colaborar na seleção e definição de produtos e material escolar, tratando das respetivas 

Relações de Necessidades e Requisições Oficiais; 

5- Receber e conferir o material adquirido; 
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6- Efetuar a gestão de stocks com controlo mensal dos produtos entrados e saídos de  

armazém; 

7- Colaborar no controlo de serviço de refeições dos alunos; 

8- Proceder diariamente ao fecho dos postos de carregamento dos cartões e venda de 

produtos (kiosks); 

9- Fornecer os produtos ou material em armazém quando requisitado; 

10- Verificar e organizar os documentos de receita e despesa. 

11- Entregar diariamente à tesoureira os valores arrecadados em numerário nos Kiosks e na 

Loja; 

12- Fazer atendimento ao público. 

 
 
CAPÍTULO VI- RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS DOS ASSISTENTES 

OPERACIONAIS (AO) 

 
Artigo 34º - Coordenação dos Assistentes Operacionais 

Os Assistentes Operacionais são coordenados na ESA diretamente por um Encarregado 

Operacional ao qual são cometidas, para além de todas a que respeitam à categoria e 

função, as seguintes competências: 

 
Artigo 35º Competências do Encarregado Operacional (EO) 

1. Constituem responsabilidades funcionais específicas do Encarregado Operacional: 

a) Apresentar, no início do ano letivo, uma proposta de distribuição do pessoal a seu cargo; 

b) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos assistentes operacionais; 

c) Planificar o trabalho da equipa, afetando / distribuindo as atividades a realizar aos 

diferentes membros da equipa de acordo com o Diretor; 

d) Entregar, diariamente, nos Serviços Administrativos, a relação de faltas do pessoal 

docente e não docente; 

e) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo; 

f) Elaborar o mapa de férias do pessoal a submeter ao Diretor; 

g) Controlar o cumprimento das tarefas; 

h) Redistribuir o serviço, quando necessário; 

i) Disponibilizar-se para assumir as tarefas de outro colega, caso seja necessário; 

j) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo; 

k) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo 

soluções; 

l) Recolher, junto dos assistentes operacionais, informações sobre o estado de conservação 

do equipamento e do funcionamento das diferentes estruturas; 

m) Proceder ao levantamento e requisitar, nos Serviços Administrativos, o material 

necessário a nível da limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas aulas, 

responsabilizando-se pelo controlo geral de stocks; 

n) Diligenciar no sentido da conservação e manutenção das instalações e equipamentos 

didáticos; 

o) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento; 

p) Apoiar a direção em tudo quanto esteja ao seu alcance no que respeita aos funcionários; 

q) Dar sugestões para um melhor funcionamento da escola; 
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r) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários e outros. 

 
Artigo 36º Distribuição de serviço aos AO 

Os AO em funções são distribuídos pelos seguintes serviços, tendo em conta, sempre que 

possível, as competências demonstradas e as suas caraterísticas específicas: 

a) Apoio aos blocos/atividades letivas; 

b) Apoio às Atividades Físicas e Desportivas 

c) Portaria/Telefone; 

d) Loja (Reprografia/Papelaria); 

e) Bufete (Alunos e Professores); 

f) Biblioteca Escolar; 

g) Serviços de Informática e Manutenção. 

 
Artigo 37º Apoio aos blocos/atividades letivas 

1- Constituem responsabilidades funcionais específicas do pessoal de apoio aos blocos/ 

atividades letivas: 

a) Garantir o bom funcionamento dos trabalhos escolares, impedindo que os alunos 

permaneçam nas salas, durante os intervalos; 

b) Vigiar eficazmente o interior e áreas circundantes do seu pavilhão; 

c) Impedir a permanência dos alunos nestes espaços, durante os tempos letivos, 

encaminhando-os para espaços adequados; 

d) Assegurar a conservação e manutenção do mobiliário ou material que esteja a seu cargo, 

dando conhecimento imediato ao Encarregado Operacional sempre que se verifique 

qualquer extravio ou estrago do equipamento; 

e) Limpar e arrumar as instalações, zelando pela conservação do setor que lhe estiver 

confiado e da Escola em geral; 

f) Ter em consideração que, para o bom funcionamento das aulas, as salas devem estar 

apetrechadas com os materiais e equipamentos necessários, bem como pelos que tenham 

sido solicitados casualmente pelos professores; 

g) Proceder à limpeza das casas de banho após os intervalos e verificar se nestas existem os 

produtos necessários ao seu funcionamento; 

h) Providenciar junto do Encarregado Operacional a requisição do material necessário ao 

funcionamento das aulas e da limpeza; 

i) Anotar, na respetiva folha de presença, as faltas dos professores e entregá-la ao 

Encarregado Operacional no final do seu turno; 

j) Encaminhar os alunos para a sala de estudo em caso de falta de algum professor; 

k) Prestar assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 

acompanhar o aluno à unidade hospitalar; 

l) Prestar e assegurar funções de apoio aos laboratórios e salas específicas; 

m) Fazer o registo, no documento próprio, de todas as ocorrências significativas do bloco; 

n) Impedir que elementos estranhos às atividades letivas acedam às salas; 

o) Não abandonar o seu local de trabalho sem providenciar a sua substituição; 

p) Demorar o tempo estritamente necessário à execução de tarefas, fora do seu setor. 
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Artigo 38.º - Apoio às atividades físicas e desportivas 

1. Constituem responsabilidades funcionais específicas do pessoal de apoio às atividades 

físicas e desportivas: 

a) Garantir o bom funcionamento dos trabalhos a desenvolver nos respetivos espaços; 

b) Assegurar a limpeza permanente das instalações incluindo balneários e instalações 

sanitárias; 

c) Abrir as portas dos balneários aos alunos, ao toque de entrada e logo que os professores 

derem as aulas por terminadas; 

d) Assegurar a disciplina na entrada e saída dos alunos; 

e) Garantir a ordem nos balneários; 

f) Vigiar as instalações e áreas anexas; 

g) Realizar pequenas tarefas de conservação nas instalações e no material; 

h) Comunicar ao Encarregado Operacional anomalias ou estragos verificados, quer no 

material quer nas instalações; 

i) Assegurar a não utilização dos balneários durante o decorrer das aulas; 

j) Não permitir a entrada de alunos que não estejam em aula; 

k) Guardar o saco de valores quando aplicável; 

l) Entregar, no final da aula, o saco de valores ao respetivo delegado de turma; 

m) Na falta de um professor, indicar aos alunos onde irá decorrer a aula de substituição; 

n) Colaborar com os professores sempre que lhes seja solicitado; 

o) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de utilização das instalações gimnodesportivas; 

p) Fazer o registo de ocorrências significativas acontecidas durante o trabalho da sua 

responsabilidade. 

 
Artigo 39.º - Portaria/Telefone 

1- Constituem responsabilidades funcionais específicas do pessoal ao serviço na portaria/ 

telefone: 

a) Controlar as entradas e saídas de alunos com base nos horários das turmas aí existentes; 

b) Controlar a entrada de visitantes solicitando-lhes, se necessário, um documento de 

identificação e o motivo da visita; 

c) Receber e orientar as visitas até ao local de destino, quando necessário; 

d) Controlar o local para onde os visitantes efetivamente se dirigem; 

e) Informar, imediatamente, o diretor de turma ou o diretor, da entrada/saída não autorizada 

de alunos ou outros elementos; 

f) Relatar a presença de pessoas suspeitas nas imediações da entrada; 

g) Comunicar todas as ocorrências estranhas que possa detetar nas imediações da Escola; 

h) Interagir com todos os elementos da comunidade (pais, professores, alunos, outros) de  

forma correta e assertiva; 

i) Assegurar a receção e realização das chamadas que lhe forem solicitadas, devendo 

para o efeito identificar-se, e à Escola; 

j) Identificar sempre o autor e o assunto da chamada recebida, antes de a encaminhar ao  

setor respetivo; 

k) Articular com os vários setores a passagem de ordens de serviço e avisos; 

l) Manter o asseio e a limpeza da entrada da Escola; 

e) Fazer e comunicar o registo de ocorrências significativas, acontecidas durante o seu 

período de trabalho. 
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Artigo 40.º - Loja (Reprografia/Papelaria) 

1- Constituem responsabilidades funcionais específicas do pessoal da Loja (Reprografia/ 

Papelaria): 

a) Vender o material escolar aos alunos seguindo o preçário afixado em local visível; 

b) Organizar o serviço, tendo listagens dos diferente produtos e preços; 

c) Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos, solicitando as necessárias 

intervenções técnicas quando se justifique; 

d) Assegurar o controlo da gestão de stocks; 

e) Garantir que os produtos armazenados, expostos e servidos se encontrem em bom 

estado de conservação; 

f) Pedir atempadamente o material em falta ao responsável do ASE; 

g) Verificar e gerir os stocks de papel e outros materiais necessários; 

h) Indicar quais os materiais mais vendidos, ajudando na seleção e definição dos produtos e 

materiais a vender, num processo de orientação do consumo; 

i) Manter inventários atualizados, tanto dos produtos consumíveis em armazém como dos 

equipamentos; 

j) Imprimir recibo de fecho de caixa e fazer a sua entrega, juntamente com o dinheiro 

recebido, à funcionária da ASE; 

k) Fazer o carregamento dos cartões de toda a comunidade escolar que lhe sejam 

solicitados. 

l) Reproduzir documentos, de forma diligente, zelando pela sua boa apresentação e 

qualidade; 

m) Respeitar o dever de sigilo profissional face ao material reproduzido (testes, fichas de 

avaliação,…); 

n) Cumprir o prazo estipulado para a entrega dos materiais; 

o) Demonstrar disponibilidade para responder às necessidades urgentes; 

p) Executar todos os trabalhos de replicação de material, encadernações, guilhotinagem, 

plastificação e outros deste setor; 

q) Fazer o registo de ocorrências significativas acontecidas durante o trabalho da sua 

responsabilidade. 

 
Artigo 41.º Bufete 

1- Constituem responsabilidades funcionais específicas do pessoal ao serviço no Bufete: 

a) Assegurar, com a devida antecedência, a requisição dos produtos necessários ao normal 

funcionamento do Bar/ Bufete; 

b) Confecionar sandes e outros produtos destinados ao consumo dos utentes do serviço; 

c) Vender os produtos aos alunos, seguindo o preçário afixado em local visível; 

d) Comunicar qualquer anomalia nos produtos servidos; 

e) Assegurar a conservação, manutenção e higiene das instalações e de todos os  

equipamentos; 

f) Garantir que os produtos em armazém, expostos e servidos se encontrem em bom estado 

de conservação; 

g) Devolver ou inutilizar, informando o funcionário da ASE, os produtos que não se 

apresentem em condições de serem consumidos; 

h) Assegurar as condições de higiene necessárias aos serviços prestados, fazendo uso dos 

meios adequados (luvas, pinças, tenazes,…); 
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i) Comunicar as avarias ao Encarregado Operacional. 

 
Artigo 42.º - Biblioteca Escolar (BE) 

1- Constituem responsabilidades funcionais específicas do pessoal ao serviço da BE: 

a) Vigiar eficazmente o espaço da biblioteca e os seus acessos. 

b) Fazer respeitar as regras de utilização do espaço, comunicando as situações de 

incumprimento que não consiga solucionar ao coordenador do DAOE e/ou professor 

bibliotecário; 

c) Ajudar os utilizadores na procura de livros e documentos; 

d) Colaborar ativamente na realização dos programas e atividades desenvolvidos pela BE; 

e) Apoiar os alunos na pesquisa bibliográfica; 

f) Auxiliar os alunos nas consultas de livros e na utilização da Internet; 

g) Colaborar com o professor bibliotecário no registo do acervo documental; 

h) Informar o professor bibliotecário sobre os documentos desaparecidos e estragados; 

i) Fazer o registo das entradas e saídas de livros e outros documentos; 

j) Comunicar ao utilizador o atraso verificado na devolução dos livros e documentos 

emprestados, informando o professor bibliotecário quando este for demasiado longo; 

k) Executar de forma diligente as tarefas solicitadas pelos professores no âmbito das 

atividades letivas realizadas na BE; 

l) Limpar e arrumar de forma eficaz a biblioteca e restantes espaços, pelos quais é 

responsável; 

o) Diligenciar no sentido da conservação e manutenção das instalações, equipamentos e do 

acervo documental da biblioteca; 

p) Efetuar o registo das faltas dos professores que colaboram com a BE. 

 
Artigo 43.º - Serviços de informática e manutenção 

1- Constituem responsabilidades funcionais específicas do pessoal dos serviços de 

informática e manutenção: 

a) Manter em boas condições de funcionamento as instalações escolares e todos os 

equipamentos nelas instalados; 

b) Apoiar o uso dos meios informáticos e outros equipamentos da Escola pelos seus 

utilizadores sempre que para tal seja solicitado; 

c) Realizar, sempre que para tal disponha de meios/conhecimentos, as reparações 

necessárias ao bom funcionamento de todos os materiais e equipamentos que lhe forem 

solicitadas; 

d) Agir preventivamente para evitar avarias e proceder a pequenas reparações nas 

instalações escolares sempre que para tal disponha das condições necessárias; 

e) Informar o Encarregado Operacional das necessidades de material para o desempenho 

das suas funções, promovendo a sua requisição junto dos serviços administrativos; 

f) Tomar conhecimento das anomalias existentes na sua área de intervenção, solucionando- 

as de imediato se tal for possível ou providenciando a sua posterior regularização; 

g) Realizar outras tarefas que lhe sejam cometidas pelo Encarregado Operacional. 
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CAPÍTULO VII- REGRAS DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ESCOLARES 

 
Artigo 44º - Cartão Escolar 

Reconhecendo a importância que as novas tecnologias representam no quotidiano da 

comunidade educativa, bem como a funcionalidade que as mesmas proporcionam à gestão 

diária da Escola Secundária de Amarante, é implementado o uso de cartão RDIF para todos 

os elementos da comunidade escolar, incorporando as seguintes finalidades: 

1- Identificar os respetivos utilizadores (alunos, funcionários e professores); 

2- Controlar a entrada e saída de alunos da Escola; 

3- Pagamento e acesso aos serviços da Escola, controlo interno de consumos, venda de 

refeições e controlo de acesso ao refeitório; 

4-A aquisição do cartão de utente processa-se nos serviços administrativos, sendo a primeira 

emissão gratuita e suportando o utente o custo de uma segunda via em caso de extravio ou 

deterioração; 

5- A utilização do cartão de utente apenas poderá ser feita pelo respetivo titular; 

6- Sempre que o cartão de um utente que cessou funções ou deixou de frequentar a Escola 

apresente saldo, o seu titular poderá solicitar a devolução da quantia em causa no prazo 

máximo de três meses; 

7- Em todos os serviços onde é possível utilizar o cartão RDIF, é vedada a possibilidade de 

efetuar pagamentos em dinheiro, apenas se excecionando os visitantes no kiosk dos  

serviços administrativos; 

8- No final do ano letivo, e por solicitação do próprio utente ou do encarregado de 

educação, será entregue um documento comprovativo de todos os gastos efetuados. 

 
Artigo 45º - Regras de acesso aos programas informáticos 

O acesso aos Programas Informáticos rege-se, genericamente, pelas seguintes normas: 

1-A gestão da rede e software é da responsabilidade do membro da direção nomeado para   

o efeito que, para tal pode criar uma equipa constituída por professores e funcionários; 

2- Alterações à rede ou configurações passam por pedido aos gestores da rede e  

autorização do Diretor da Escola; 

3- As atualizações dos programas administrativos são realizadas pelos gestores da rede e 

software; 

4- Os equipamentos ativos de rede e os servidores encontram-se alojados em locais com 

acesso restrito e fechado. Os servidores estão colocados num bastidor e ligados a uma UPS 

para evitar quebras em caso de falha de energia. Os servidores estão configurados em RAID 

5 de 3 ou 4 discos. No servidor foi instalado um controlador de domínio AD 

(esamarante.local) no qual estão criados os utilizadores e os computadores; 

5-A escola possui um servidor RADIUS (instalado no âmbito do PTE e localizado no bastidor) 

para controlo de acesso à rede (Wired e Wireless) e utiliza várias VLAN de acordo com o 

estipulado pela matriz de coletividade do plano PTE; 

6- Todos os computadores da escola estão ligados ao Domínio; 

7- Existe um utilizador Administrador do Domínio que o controla; 
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8- Cada Funcionário tem um nome de utilizador e uma palavra-passe para acesso ao 

computador, entrando como utilizador autenticado no Active Directory; 

9- Os computadores estão protegidos com programas antivírus; 

10- As bases de dados dos programas administrativos e de gestão pedagógica estão 

alojados nos servidores; 

11- Existe um utilizador Administrador dos programas JPM que controla este e gere os 

respetivos acessos; 

12- Existe uma base de dados que contém as palavras passe de administrador dos diferentes 

programas. No cofre encontra-se, à responsabilidade do Diretor, a chave de acesso  à 

mesma 

13- Anualmente (ou sempre que se revelar necessário) os acessos dos professores e diretores 

de turma são atualizados de acordo com a distribuição de serviço; 

14-O acesso pelos AT aos programas, bem como os privilégios de que dispõem, depende 

do serviço que lhes é atribuído pelo CSAE e, é-lhes concedido, a qualquer momento, 

mediante informação fornecida pelo mesmo. 

14- Os acessos criados anualmente nos programas para os Diretores de turma e professores, 

assim como nos dos Serviços Administrativos, são entregues pessoalmente; 

15- As cópias de segurança dos programas são feitas automaticamente pelos programas e 

alojadas no servidor. Simultaneamente são realizadas cópias de segurança dos servidores 

para um NAS; 

16- Não existe permissão para alojar nem instalar programas nos computadores da Escola. 

Tal acesso passa por pedido aos gestores da rede; 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 46.º - Violação do Sistema de Controlo Interno 

Por atos que contrariem o presente Sistema de Controlo Interno e os Procedimentos nele 

previstos respondem, diretamente, os responsáveis pelos respetivos serviços, por si e pelo 

pessoal sob a sua responsabilidade, sem prejuízo de posterior responsabilização pessoal e 

disciplinar do(s) autor(es) do(s) ato(s) nos termos legais. 

 
Artigo 47.º - Alterações e casos omissos 

1. O Sistema de Controlo Interno pode ser alterado/revisto por deliberação do órgão de 

Administração e Gestão sempre que razões de eficiência e eficácia o justifiquem; 

2. As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação do 

Diretor ouvido o Conselho Administrativo. 

 
Artigo 48.º - Entrada em vigor 

O presente Sistema de Controlo Interno considera-se em vigor a partir do dia seguinte ao   

da sua homologação pelo Conselho Geral e divulgação na página da Escola. 

 
Escola Secundária de Amarante, janeiro de 2017 
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Artigo 1.º - Definição 
 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 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.  

 

 

Artigo 2.º - Constituição da Equipa 
 

1- Elementos permanentes: 

a) Um dos docentes que coadjuva o Diretor e que, na ausência deste, por motivos 

de impedimento legais, o substituirá, que é a Coordenadora do Departamento 

de Apoio e Orientação Educativa, professora Helena Carvalho. 

b) Um docente de Educação Especial; 

c) Três membros do Conselho Pedagógico com funções de Coordenação 

Pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino; 

d) Um Psicólogo. 

 

2- Elementos variáveis: 

a) O Diretor de Turma e outros docentes do aluno; 

b) Assistentes operacionais; 

c) Assistentes Sociais; 

d) Técnicos que intervêm com o aluno; 

e) Pais ou Encarregados de Educação. 

 

Artigo 3.º - Competências da Equipa 
 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de suporte à 

aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas; 

e) Elaborar o Relatório Técnico - Pedagógico, previsto no artigo 21º e, se aplicável, 

o Programa Educativo Individual e Plano Individual de Transição previstos, 

respetivamente, nos artigos 24º e 25º; 

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem; 

g) Solicitar mais informações ou documentos junto do responsável pela 
referenciação, sempre que necessário. 
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Artigo 4.º - Âmbito de Ação 
 

Os alunos pertencentes à Escola Secundária de Amarante. 

 

Artigo 5.º - Funcionamento 
 

1. A EMAEI funciona na Escola Secundária de Amarante. 

2. Tem autonomia técnica e reunirá, sempre que necessário, em horário a definir. 

3. O processo de encaminhamento das situações para a equipa obedece a 

critérios previamente definidos: 

a. Formulário de referenciação devidamente preenchido; 

b. Evidências da aplicação sistemática e do grau de eficácia das medidas na 

resposta às necessidades educativas do aluno referenciado. 

c. Registos/ fichas de avaliação/ trabalhos do aluno realizados, que 

fundamentem a referenciação. 

d. Caso existam e se justifique, relatórios médicos e/ou psicológicos que já 

constem do processo do aluno;  

e. Parecer do encarregado de educação. 

 
 

Artigo 6.º - Coordenação 
 

1. O coordenador é designado pelo Diretor da escola, ouvidos os elementos 

permanentes da EMAEI. 

2. Compete ao coordenador: 

a. Identificar os elementos variáveis referidos no nº. 4 do artigo 12º; 

b. Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c. Dirigir os trabalhos; 

d. Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação 

dos pais ou encarregados de educação nos termos do artigo 4º do 

Decreto-Lei n.º54/2018, de 6 de julho, consensualizando respostas para 

as questões que se coloquem; 

e. Tomar e dar conhecimento aos demais elementos de toda a 

documentação, legislação e correspondência destinada à Equipa; 

f. Promover a eficaz articulação dos/ entre os serviços; 

g. Representar a Equipa em reuniões para as quais seja solicitado; 

h. Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelo 

Regulamento Interno ou pela lei geral. 
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Artigo 7.º - Convocatórias 
 

A convocatória para as reuniões será transmitida, com a antecedência de 48 

horas, aos membros da Equipa Multidisciplinar através de correio eletrónico, 

devendo nela constar sempre o dia, a hora, o local, bem como a respetiva 

ordem de trabalhos. 

 

Artigo 8.º - Registos 
 

De tudo o que ocorrer nas reuniões da Equipa Multidisciplinar será feita uma ata. As 

decisões tomadas e as propostas apresentadas vigoram, de imediato, a seguir à 

reunião. 

 

 

Artigo 9.º - Deliberações 
 

As deliberações são tomadas por consenso. Na ausência deste, as deliberações serão 

tomadas por maioria absoluta. 

 

 

Artigo 10.º - Disposições finais 
 

1. As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento são 

apresentadas à Coordenadora que tomará as providências que considerar 

adequadas. 

2. O presente regimento poderá ser revisto, mediante proposta do Diretor, da 

Coordenadora, ou de um terço dos membros da EMAEI.  

3. As alterações ao presente regimento carecem da aprovação, por maioria 

absoluta, dos membros da EMAEI. 

4. Em tudo o que fica omisso a este regimento, aplica-se a lei vigente. 

 

Legislação de Referência 

 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

Anexo I 
 

Checklist para monitorização da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem. 
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Nome: __________________________________________________________________ Nº ___________ Ano: _______ Turma: __________ 

(1) Assinalar com X, por disciplina e por período qual a medida aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIDAS UNIVERSAIS 
DISCIPLINA (PREENCHER) Português         

SEMESTRE 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Medidas (1)                   

a) Diferenciação Pedagógica                   

b) Acomodações curriculares                   

c) Enriquecimento curricular                   

d) Promoção do comportamento pró-
social 

                  

e) Intervenção com foco Académico 
ou comportamental em pequeno 
grupo 

                  

Eficácia da aplicação 
das medidas 
Universais 

Semestre 1º 2º       

Eficazes    

Decisão  

Semestre 1º 2º 

Pouco Eficazes    A manter   

Não Eficazes    A alterar   

OBS. 
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Nome: __________________________________________________________________ Nº ___________ Ano: _______ Turma: __________ 

(1) Assinalar com X, por disciplina e por período qual a medida aplicada. 

 

 

 

 

 

 
   (2) No caso de se verificar a necessidade de alteração, deve a mesma ser fundamentada em ata e encaminhada para a EMAEI 

 

 

 

 
 
Nome: __________________________________________________________________ Nº ___________ Ano: _______ Turma: __________ 

MEDIDAS SELETIVAS 
DISCIPLINA (PREENCHER) Português         

SEMESTRE 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Medidas (1)                   

a) Os percursos curriculares 
diferenciados; 

                  

b) As adaptações curriculares não 
significativas; 

                  

c) O apoio psicopedagógico;                   

d) A antecipação e o reforço das 
aprendizagens; 

                  

e) O apoio tutorial.                   

Eficácia da aplicação 
das medidas 
Universais 

Semestre 1º 2º       

Eficazes    

Decisão  

Semestre 1º 2º 

Pouco Eficazes    A manter   

Não Eficazes    A alterar   

OBS. 
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Nome: __________________________________________________________________ Nº ___________ Ano: _______ Turma: __________ 

 

(1) Assinalar com X, por disciplina e por período qual a medida aplicada. 

Eficácia da aplicação 
das medidas 

Adicionais 

Semestre 1º 2º       

Eficazes    
Decisão 

(2) 

Semestre 1º 2º 

Pouco Eficazes    A manter   

Não Eficazes    A alterar   
(2) No caso de se verificar a necessidade de alteração, deve a mesma ser fundamentada em ata e encaminhada para a EMAEI 

 

 

 

MEDIDAS ADICIONAIS 
DISCIPLINA (PREENCHER) Português         

SEMESTRE 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Medidas (1)                   

a) A frequência do ano de 
escolaridade por disciplinas 

                  

b) As adaptações curriculares 
significativas; 

                  

c) O plano individual de transição;                   

d) O desenvolvimento de 
metodologias e estratégias de ensino 
estruturado; 

                  

e) O desenvolvimento de 
competências de autonomia pessoal e 
social. 

                  

OBS. 
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