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INTRODUÇÃO
O presente Regulamento Interno (RI) inscreve-se numa ampla moldura legislativa cujos diplomas
estão em consulta no sítio www.dge.mec.pt e https://www.dgae.mec.pt/.
O RI do Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo (AETCF) é um instrumento
de exercício da autonomia, de construção identitária e de integração dos estabelecimentos de educação e de ensino que o compõem.
O RI é um documento que define o regime de funcionamento do AETCF, de cada um dos seus
órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos Serviços Administrativos
(SA), dos técnicos e técnico-pedagógicos, bem como dos direitos e dos deveres dos membros da
comunidade que lhe dá corpo.
É um documento que visa a execução de uma política educativa coerente e integradora, à escala
local e regional, potenciadora de um processo integrador das escolas do Agrupamento, no sentido
de uma sã sequencialidade e articulação entre diferentes níveis de educação e de ensino que vão
da educação pré-escolar ao 12.º ano.
Não se trata de um normativo rígido que impede a capacidade inovadora e criativa dos membros
de cada comunidade escolar, em particular, e da comunidade educativa, em geral, diretamente
intervenientes no processo educativo. Mais importante do que as normas, é a necessidade de que
todos incorporem um conjunto de princípios e de valores, para que o Agrupamento possa atingir
os objetivos fundamentais, sendo estes a razão primeira da sua existência: ajudar a formar pessoas
autónomas, cidadãos ativos e participativos e profissionais competentes.
Deste modo, este documento é, antes de mais, um instrumento que procura harmonizar os diversos
setores de cada estabelecimento do Agrupamento, de forma a torná-los eficazes e atuantes, criando, assim, um código ético-axiológico que ajude a promover o sucesso educativo. Integram este
Agrupamento os seguintes estabelecimentos de educação e de ensino:

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
Jardins de Infância














Adiça
Alvarim
Botulho
Canas de Santa Maria
Lajeosa do Dão
Lobão da Beira
Molelos
Parada de Gonta
Sabugosa
São Miguel do Outeiro
Tonda
Tondela

Escolas do 1.º ciclo









Adiça

Canas de Santa
Maria
Lobão da Beira
Molelos
São Miguel do
Outeiro
Tonda
Tondela

Escola com 1.º e
2.º ciclos

Escola com 1.º,
2.º e 3.º ciclos

Escola com 3.º ciclo e
secundário

Escola Básica de

Tondela

Escola Básica

Dr. Carlos Mota
Pinto

Escola Secundária
de Molelos
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CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto
1. O presente RI tem por objeto a definição do regime de funcionamento do AETCF, de cada
um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços de
apoio educativo, bem como dos direitos e dos deveres dos membros da comunidade escolar,
ao abrigo da legislação em vigor sobre a matéria. Vigorará a partir do dia 01 de setembro de
2019, com as atualizações entretanto introduzidas, salvaguardando-se a possibilidade de se
proceder a outras revisões consideradas necessárias.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
1. Este RI aplica-se a toda a comunidade escolar do AETCF, a outros serviços com ela relacionados, aos utilizadores das instalações e dos espaços escolares e aos visitantes.

Artigo 3.º
Divulgação
1. O RI do AETCF é divulgado na página do Agrupamento (www.aetcf.pt) e está disponível
para consulta na Escola Sede. No início do ano letivo, através do professor responsável pela
turma, os pais/Encarregados de Educação (EE) e os alunos subscrevem uma declaração anual
com a tomada de conhecimento e aceitação do RI. A legislação utilizada na elaboração deste
RI é a que está em vigor à data da sua elaboração.

Artigo 4.º
Agrupamento de escolas
1. O AETCF é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão,
constituída pelos seguintes estabelecimentos de educação e de ensino: jardins de infância,
escolas dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos de Ensino Básico (CEB) e secundário. Estes partem de um
Projeto Educativo (PE) comum, com vista à realização das finalidades definidas no artigo 6.º,
nos pontos 1, 2 e 3, do Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelo Decreto Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

Artigo 5.º
Autonomia
2. Autonomia é a faculdade reconhecida pela Lei e pela Administração Educativa ao Agrupamento de escolas, de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica e curricular,
da gestão dos recursos humanos e da Ação Social Escolar (ASE), e ainda da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos
que lhe estão atribuídos.
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Artigo 6.º
Instrumentos de autonomia
1. De acordo com a legislação em vigor, artigo 9.º, do Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, são
instrumentos de autonomia do Agrupamento:
a) Projeto Educativo;
b) Regulamento Interno;
c) Plano Anual de Atividades (PAA);
d) Orçamento.
2. Para efeitos da respetiva prestação de contas, são ainda instrumentos do exercício da autonomia:
a) Relatório anual de atividades;
b) Conta de gerência;
c) Relatório de autoavaliação.

Artigo 7.º
Princípios gerais de autonomia
1. A autonomia, a administração e a gestão do Agrupamento orientam-se pelos princípios da
igualdade, da participação e da transparência, de forma subordinada aos princípios e objetivos
consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema Educativo, tal como está previsto no
Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, artigo 3.º, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo Decreto Lei n.º 137/2012, de 2 de julho:
a) Integrar as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do ensino
e das atividades económicas, sociais, culturais e científicas;
b) Contribuir para o desenvolvimento do espírito e da prática democrática;
c) Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo, nomeadamente os professores, alunos, famílias, Autarquias e entidades representativas (atividades e instituições económicas, sociais, culturais e científicas), tendo em conta as
características específicas dos vários níveis e tipologias de educação e de ensino;
d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, garantida pela eleição democrática de representantes da comunidade educativa.

Artigo 8.º
Princípios orientadores e objetivos
2. No quadro dos princípios gerais referidos no artigo anterior, as escolas do Agrupamento organizam-se, no sentido de levar a cabo o que está definido no Decreto Lei n.º 75/2008, de 22
de abril, artigo 4.º, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei n.º
137/2012, de 2 de julho:
a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do serviço público de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados
escolares, em particular;
b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de
oportunidades para todos;
c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento pessoal e profissional;
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d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e deveres constantes das leis, normas ou regulamentos e manter a disciplina;
e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa, nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para
o desenvolvimento da sua missão;
f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, designadamente através dos adequados meios de comunicação e informação;
g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e
promover a sua iniciativa.
1. O Agrupamento, no exercício da sua autonomia organizacional, pode e deve adotar soluções
organizativas, no sentido de poder alcançar os objetivos previstos.

Artigo 9.º
Princípios gerais de ética
1. Aos titulares dos cargos previstos neste RI, no exercício das suas funções, cabe observar os
seguintes princípios: legalidade, justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade,
proporcionalidade, transparência e boa-fé.

CAPÍTULO II
Regime de Administração e Gestão
Artigo 10.º
Administração e gestão
1. A administração e gestão do Agrupamento são asseguradas por órgãos próprios, aos quais
cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e objetivos referidos nos artigos 7.º e 8.º, do presente RI.

Artigo 11.º
Garantia do serviço público
1. Os órgãos de Direção, de Administração e de Gestão, a todo o momento, podem ser dissolvidos, na sequência de processo de avaliação externa ou de ação inspetiva que comprovem:
a) Prejuízo manifesto para o serviço público;
b) Manifesta degradação ou perturbação da gestão do Agrupamento.
2. A dissolução é efetuada através de despacho fundamentado do membro do Governo responsável pela área da educação, que, por sua vez, designa também uma Comissão Administrativa
encarregada da gestão do Agrupamento.
3. À Comissão Administrativa compete organizar um novo procedimento para a constituição do
Conselho Geral (CG), cessando o seu mandato com a eleição do Diretor, a realizar no prazo
máximo de 18 meses a contar da sua nomeação.

Artigo 12.º
Órgãos
1. São órgãos de Direção, Administração e Gestão do Agrupamento:
___
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a)
b)
c)
d)

O Conselho Geral;
O Diretor;
O Conselho Pedagógico (CP);
O Conselho Administrativo (CA).

SECÇÃO I
Conselho Geral
Artigo 13.º
Conselho Geral
1. O CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da
atividade do Agrupamento, assegurando a participação e a 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.
3. A articulação com o Município faz-se através da Câmara Municipal, no respeito pelas competências do respetivo Conselho Municipal de Educação, estabelecidos pelo Decreto Lei n.º
7/2003, de 15 de janeiro ( Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelo Decreto Lei n.º 137/2012, de 2 de julho).

Artigo 14.º
Representantes
1. O CG é ainda o órgão de participação e de representação da comunidade escolar, estando
salvaguardada a participação dos seguintes representantes:
a) Pessoal docente (docentes de carreira com vínculo contratual com o Ministério da
Educação e Cultura (MEC));
b) Pessoal não docente (funcionários com vínculo contratual com o MEC);
c) Pais/EE;
d) Alunos (maiores de 16 anos de idade/representantes do ensino secundário);
e) Município;
f) Comunidade local (individualidades, instituições, organizações e atividades de caráter cultural, artístico, científico, ambiental e económico).

Artigo 15.º
Composição
1. O CG é constituído por um total de 21 elementos, não podendo o número de representantes do
pessoal docente e não docente, no seu conjunto, ser superior a 50% da totalidade dos membros. Tem a seguinte composição:
a) Pessoal docente – 7 representantes;
b) Pessoal não docente – 2 representantes;
c) Pais/EE – 5 representantes;
d) Alunos – 1 representante;
e) Autarquia local – 3 representantes;
f) Comunidade local – 3 representantes;
2. O Diretor participa nas reuniões do CG, sem direito a voto.

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 10 de 153

Regulamento Interno

Artigo 16.º
Competências
1. As competências do CG estão definidas no artigo 13.º, nos pontos de 1 a 5, do Decreto Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei n.º
137/2012, de 2 de julho.

Artigo 17.º
Designação de representantes
1. Os representantes do pessoal docente, não docente e alunos constituem-se em listas separadas
e são eleitos por distintos corpos eleitorais, nos seguintes termos:
a) Pessoal docente:
i) Os representantes, constituídos em listas, devem ter vínculo plurianual;
ii) São eleitos por todos os docentes e formadores (técnicos com funções docentes)
em exercício de funções no Agrupamento;
iii) As listas candidatas deverão integrar, sempre que possível, a representação dos
diferentes níveis e ciclos de ensino.
b) Pessoal não docente:
i) Os representantes, constituídos em listas, devem ter vínculo plurianual;
ii) São eleitos por todos os funcionários (técnicos sem funções docentes, assistentes técnicos e operacionais) com vínculo ao MEC ou ao Município, em exercício de funções no Agrupamento.
c) Alunos:
i) Os representantes, constituídos em lista, devem ser maiores de 16 anos e frequentar o ensino secundário;
ii) São eleitos por todos os alunos do ensino secundário.
2. Os representantes dos pais/EE são eleitos em Assembleia Geral de pais/EE do Agrupamento,
sob proposta das respetivas organizações representativas.
3. Os representantes do Município são designados pela Câmara Municipal, sendo comunicado
ao Presidente do CG no prazo de 10 dias úteis, podendo este delegar tal competência nas
Juntas de Freguesia que constituem o Agrupamento.
4. Os representantes da comunidade local (individualidades ou representantes das atividades de
caráter cultural e científico) deverão ser cooptados pelos demais membros, de acordo com a
sua relevância para a consecução do PE, nos seguintes termos:
a) Na 1.ª reunião do CG, os representantes efetivos, eleitos e designados, decidem os
representantes da comunidade local a cooptar;
b) O Presidente cessante, no prazo de 5 dias úteis, convida os representantes propostos,
a integrar o CG;
c) Os representantes propostos pelo CG, sempre que se trate de instituições ou organizações, serão indicados por estas.

Artigo 18.º
Processos eleitorais
1. O Presidente do CG cessante, ou quem legalmente o substitua, nos 60 dias anteriores ao termo
do respetivo mandato, desencadeia todos os procedimentos, a fim de constituir o novo CG, de
modo a estar concluído até ao dia 31 de março.

___
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2. A Comissão Eleitoral deve ser designada, de entre os seus membros, constituída pelo Presidente e mais dois membros, designados em reunião do CG, para acompanhar e verificar o
cumprimento dos requisitos legais.
3. O Presidente do CG cessante solicita aos órgãos competentes a designação dos representantes
da Autarquia local e dos pais/EE.
4. As Assembleias Gerais distintas de pessoal docente, não docente e alunos do ensino secundário devem realizar-se a fim de:
a) Prestar informações e esclarecimentos (calendarização e procedimentos a seguir);
b) Eleger os membros das respetivas mesas eleitorais.
5. Para a designação do pessoal docente e não docente devem ser seguidos os seguintes procedimentos:
a) A nota informativa (a afixar em locais de estilo) deverá mencionar as normas práticas
do processo eleitoral, locais de afixação das listas de candidatos, hora e local ou locais
de escrutínio;
b) As candidaturas, quer para o pessoal docente e não docente, quer para os alunos,
deverão ser formalizadas em impresso próprio, a requisitar nos SA da Escola Sede
ou na Escola Secundária de Molelos e Escola Básica da Lajeosa, estando também
disponível na página do Agrupamento;
c) Os representantes do pessoal docente, não docente e alunos constituem-se em listas
separadas, contendo, cada uma, a indicação ordenada dos candidatos:
i) Membros efetivos (número igual ao dos respetivos representantes no CG);
ii) Membros suplentes (número igual ao dos efetivos).
d) Entrega das listas:
i. A calendarização do processo deverá respeitar 7 dias úteis para essa fase;
ii. As listas deverão ser entregues nos SA da Escola Sede, sendo-lhes dada entrada oficial com data e hora de entrega, a fim de serem:
 Ordenadas com letras A, B,... (ordem de entrada);
 Rubricadas pelo Presidente do CG cessante;
 Afixadas em todos os estabelecimentos de educação e de ensino;
 A afixação das listas deve ser feita no dia útil seguinte à data limite de
entrega das mesmas.
e) O ato eleitoral decorrerá 4 dias úteis após a afixação das listas;
f) Cada lista poderá indicar até 2 representantes (delegados à mesa) para acompanharem
todos os atos da eleição;
g) Deverá ser constituída apenas uma mesa da Assembleia Eleitoral para pessoal docente e não docente, constituída por 2 docentes e 1 representante do pessoal não docente, sendo um o Presidente e dois secretários, com outros tantos suplentes, eleitos
em Assembleia Geral (ponto 4 do presente artigo). Será constituída uma mesa eleitoral para o processo eleitoral dos alunos;
h) O Presidente da mesa da Assembleia Eleitoral é o elemento mais votado do pessoal
docente e dos alunos.
6. Cadernos eleitorais:
a) Devem ser distintos para docentes, não docentes e alunos;
b) Devem conter todos os eleitores, ordenados por ordem alfabética;
c) Deverão ser afixados, em local de estilo, até 10 dias úteis antes da eleição, na Escola
Sede, na Escola Secundária de Molelos e na Escola Básica da Lajeosa;
d) As reclamações deverão ser apresentadas ao Presidente do CG cessante, até 8 dias
úteis, antes da Assembleia Eleitoral;
___
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e) A afixação definitiva deverá ocorrer até 6 dias úteis antes da Assembleia Eleitoral.
7. Ato eleitoral:
a) Realiza-se por sufrágio secreto e presencial;
b) As urnas, uma para o pessoal docente e não docente e outra para os alunos, manterse-ão abertas durante 8 horas (das 09:00h às 17:00h), a menos que antes tenham
votado todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais;
c) O ato de abertura e de encerramento das urnas é efetuado pelos membros da respetiva
mesa eleitoral, perante os membros da comissão eleitoral, se existir, e os delegados
à mesa, se houver;
d) Os boletins de voto do pessoal docente e não docente serão distinguidos pela cor e
inscrição;
e) A contagem dos votos será realizada pelos membros da mesa, na presença dos delegados à mesa, se indicados pelas listas, e também dos membros da comissão eleitoral, se assim o desejarem.
8. A conversão dos votos em mandatos, caso haja mais que uma lista, faz-se de acordo com o
método de representação proporcional da média mais alta de Hondt.
9. Os resultados das Assembleias Eleitorais serão transcritos nas respetivas atas, depois assinadas
pelos membros da mesa, bem como pelos delegados à mesa das listas concorrentes, se os houver e se assim o desejarem.
10. Para a seleção dos representantes dos alunos do ensino secundário são adotados os mesmos
procedimentos.

Artigo 19.º
Mandato
1. O mandato dos membros do CG tem a duração de 4 anos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2. O mandato dos representantes dos pais/EE será de 1 ano e o dos alunos de 2 anos, salvo se,
entretanto, perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação.
3. Qualquer membro do CG que venha a perder a qualidade que determinou a respetiva eleição
ou designação será substituído no exercício do cargo.
4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo 1.º
candidato não eleito, segundo a ordem de precedência na lista a que pertencia o titular do
mandato, do mesmo nível de ensino.
5. Os titulares membros do CG eleitos ou designados, em substituição de anteriores titulares,
terminam os mandatos na data prevista para a conclusão do mandato dos membros substituídos.

Artigo 20.º
Disposições finais
1. No exercício das respetivas funções, os membros do CG respondem perante a Administração
Educativa, nos termos gerais do direito.
2. Inelegibilidade:
a) O pessoal docente e não docente, a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior
a multa, não pode ser eleito ou designado para o CG, durante o cumprimento da pena
e nos 4 anos posteriores ao seu cumprimento, salvo se reabilitado nos termos do Estatuto Disciplinar dos funcionários e agentes da administração central, regional e local;

___
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b) Os alunos a quem tenha sido aplicada, nos últimos 2 anos escolares, medida disciplinar
sancionatória superior à de repreensão registada, sejam ou tenham sido, no mesmo
período, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos por excesso de
faltas, não podem ser eleitos ou designados para o CG.
3. Não se pode verificar o desempenho simultâneo de mais do que um cargo ou função a que se
refere o regime de autonomia e gestão, nos seguintes termos:
a) É incompatível a representação no CG de um membro que faça parte do CP;
b) Sem prejuízo da participação do Diretor, os membros da Direção, os Coordenadores
de estabelecimento, bem como os assessores da Direção, não podem ser membros
do CG.

Artigo 21.º
Regime de funcionamento
1. As reuniões do CG devem ser marcadas em horário que permita a participação de todos os
2.

3.

4.
5.

seus membros.
Periodicidade:
a) As reuniões ordinárias são uma vez por trimestre;
b) As reuniões extraordinárias são efetuadas sempre que se justifique (por iniciativa do
Presidente, a requerimento de 1/3 dos seus membros em efetividade de funções ou
por solicitação do Diretor).
As convocatórias são dadas a conhecer através de:
a) Afixação na Escola Sede e divulgadas na página do Agrupamento;
b) Envio por email, a todos os membros efetivos do órgão;
c) Envio em suporte papel, pelos meios mais expeditos.
Quanto ao quórum, O CG só poderá reunir e deliberar quando estiver presente a maioria absoluta dos seus membros efetivos (50% + 1).
Regimento Interno:
a) Compete ao CG definir, elaborar, aprovar ou rever o seu próprio regimento, definindo
as respetivas regras de organização e de funcionamento, em conformidade com o presente RI;
b) A definição, elaboração, aprovação ou revisão do regimento interno do CG deve ocorrer nos primeiros 30 dias do seu mandato.

SECÇÃO II
Diretor
Artigo 22.º
Diretor
1. O Diretor é o Órgão de Administração e Gestão do Agrupamento de escolas, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.
Artigo 23.º
Subdiretor e Adjuntos do Diretor
1. O Diretor é coadjuvado, no exercício das suas funções, por 1 Subdiretor e por 1 a 3 Adjuntos.
2. O número de adjuntos é fixado respeitando os critérios definidos na legislação em vigor, em
função da dimensão do Agrupamento e diversidade da sua oferta educativa (número de alunos,

___
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de estabelecimentos, tipologia dos cursos e níveis e ciclos de ensino).
Artigo 24.º
Competências
1. Compete ao Diretor submeter à aprovação do CG a proposta de PE do Agrupamento elaborado pelo CP.
2. Compete também ao Diretor, ouvido o CP:
a) Elaborar e submeter à aprovação do CG:
i) As alterações ao RI;
ii) O PAA;
iii) O relatório anual de atividades;
iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia.
b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente (para
estes, ouvido também o Município).
3. As competências específicas do Diretor são as previstas no artigo 20.º, nos pontos de 3 a 8, do
Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo
Decreto Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
Artigo 25.º
Recrutamento
1. O Diretor é eleito pelo CG após procedimento concursal.
2. Podem ser opositores ao procedimento concursal, os docentes que se encontrem nas situações
previstas no artigo 21.º, no ponto 3, do Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
3. O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre docentes dos quadros do
Agrupamento que tenham, pelo menos, 5 anos de serviço e se encontrem em exercício de
funções no Agrupamento de escolas.
Artigo 26.º
Procedimento concursal e eleição
1. O procedimento concursal e a eleição regem-se por regras próprias, estabelecidas nos artigos
de 21.º a 23.º, do Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação dada pelo
Decreto Lei n.º137/2012, de 2 de julho.
Artigo 27.º
Tomada de posse
1. A posse do Diretor rege-se pelo artigo 24.º, pontos 1, 2 e 3, da legislação referida no artigo
anterior.
Artigo 28.º
Mandato
1. O mandato do Diretor tem a duração de 4 anos e fundamenta-se nos princípios do artigo 25.º,
nos pontos de 1 a 9, dos mesmos documentos.
Artigo 29.º
Regime de exercício de funções
1. O Diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço e nos termos definidos pelo
artigo 26.º da mesma legislação.
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Artigo 30.º
Direitos do Diretor
1. Os direitos gerais do Diretor estão salvaguardados no artigo 27.º, dos referidos decretos lei.
Artigo 31.º
Deveres do Diretor
1. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas aplicáveis ao
pessoal docente, o Diretor e os Adjuntos estão sujeitos aos deveres específicos, descritos no
artigo 29.º, dos decretos lei supra.
Artigo 32.º
Assessoria da Direção
1. Para apoio à atividade do Diretor, e mediante proposta deste, o CG pode autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes em exercício
de funções no Agrupamento.
2. Os critérios para a constituição e dotação de assessorias são definidos de acordo com a legislação vigente.

SECÇÃO III
Conselho Pedagógico
Artigo 33.º
Conselho Pedagógico
1. O CP é o órgão de coordenação, de supervisão pedagógica e de orientação educativa do
Agrupamento, nomeadamente, nos domínios pedagógico-didático, de orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente.
Artigo 34.º
Composição
1. O CP é constituído por 16 membros, nomeadamente:
a) Diretor;
b) Coordenador da educação pré–escolar;
c) Coordenador do Departamento do 1.º CEB;
d) Coordenador do Departamento de línguas;
e) Coordenador do Departamento de ciências sociais e humanas;
f) Coordenador do Departamento de matemática e de ciências experimentais;
g) Coordenador do Departamento de expressões;
h) Coordenador do 2.º CEB;
i) Coordenador do 3.º CEB;
j) Coordenador do ensino secundário;
k) Representante da educação especial;
l) Coordenador da Biblioteca Escolar (BE);
m) Coordenador de projetos;
n) Coordenador da Escola Básica da Lajeosa;
o) Coordenador da Escola Secundária de Molelos;
p) Representante da equipa de autoavaliação.
2. Entre os elementos do CP não deve haver acumulação de cargos, para evitar a redução do
número de elementos efetivamente representados.

___
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Artigo 35.º
Competências
1. As competências do CP são as definidos pelo artigo 33.º, nas alíneas de a) a n), do Decreto
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto Lei n.º137/2012, de
2 de julho.
2. São ainda competências do CP:
a) Decidir, em caso de retenção de um aluno nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade,
sobre a sua eventual integração, até final do ciclo de escolaridade, na turma a que já
pertencia, nos termos enunciados no ponto 10, do artigo 21.º, Despacho Normativo
n.º 1-F/2016, de 5 de abril;
b) Emitir um parecer sobre a decisão do professor titular de turma/Conselho de Turma
(CT), em caso de pedido de reapreciação dos resultados de avaliação no 3.º período,
se o Diretor o solicitar, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 25.º, do referido
Despacho Normativo;
c) Deliberar sobre os casos especiais de progressão, previstos no artigo n.º 28.º, do
mesmo documento;
d) Aprovar as modalidades e as matrizes das provas ou trabalhos, bem como as datas e
os prazos de realização;
e) Aprovar os dispositivos de avaliação, na educação pré-escolar e por disciplina, para
cada ano e ciclos de escolaridade;
f) Aprovar, nos termos do Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º
116/2019, de 13 de setembro o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), o Programa
Educativo Individual (PEI) e o Plano Individual de Transição (PIT);
g) Estabelecer critérios específicos para a progressão do aluno, em anos não terminais
de ciclo;
h) Constituir secções para acompanhamento de processos e/ou elaboração de documentos específicos;
i) Fazer e aprovar o seu regimento de funcionamento e das suas estruturas de orientação
educativa;
j) Cumprir as disposições legais em vigor, as constantes no RI e no seu regimento interno.
Artigo 36.º
Mandato
1. O mandato dos membros do CP tem a duração de 4 anos, cessando com o mandato do Diretor,
sem prejuízo do disposto nos pontos seguintes.
2. Os membros do CP entram em funções, ou continuarão o exercício do seu mandato, a 1 de
setembro de cada ano letivo.
3. Os membros do CP designados ao longo do mandato entram em funções imediatamente após
essa designação.

Artigo 37.º
Direitos e deveres dos seus membros
1. Direitos dos membros do CP:
a) Apresentar, em geral, requerimentos, pareceres, recomendações e propostas;
b) Solicitar informações ao Diretor e aos outros membros do CP;
c) Recorrer ao regimento e apresentar reclamações;

___
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d) Propor alterações ao regimento;
e) Ter acesso ao expediente que faz parte do CP;
f) Efetuar declaração de voto.
2. Deveres dos membros do CP:
a) Sigilo:
i) Os membros do CP ficam obrigados ao dever de sigilo de nomes e assuntos
tratados;
ii) Os assuntos sigilosos apenas podem ser divulgados ou esclarecidos pelos representantes legais;
b) Desempenhar as tarefas que lhe forem confiadas e os cargos para que forem designados;
c) Participar nas discussões e votações.
Artigo 38.º
Presidente do Conselho Pedagógico
1. O Diretor é, por inerência do cargo, Presidente do CP.
2. O Presidente do CP, nas suas faltas ou impedimentos, é substituído pelo Subdiretor.

1.

2.

3.
4.

5.

Artigo 39.º
Regime de funcionamento
O CP reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo Presidente, de acordo com o artigo 34.º, do Decreto Lei n.º 75/2008, de 22
de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho.
Convocatórias:
a) As convocatórias para o CP deverão ser afixadas em placar próprio, na sala de convívio de professores na Escola Sede, na Escola Secundária de Molelos e na Escola Básica da Lajeosa, com, pelo menos, 48h de antecedência;
b) Enviadas, através de email, a todos os membros efetivos, com 48h de antecedência.
O CP só poderá reunir e deliberar quando estiver presente a maioria absoluta dos seus membros efetivos;
Formas de votação:
a) As votações que tenham lugar nas reuniões de CP serão feitas nominalmente, não
sendo permitidas abstenções, podendo, no entanto, ser acompanhadas por declarações
de voto;
b) Em caso de empate, na votação nominal, o Presidente terá voto de qualidade;
c) O sufrágio secreto só é permitido quando previsto na Lei;
d) Se houver empate em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á, imediatamente, a
nova votação e se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. Se na 1.ª votação dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-á à votação
nominal.
Regimento:
a) Compete ao CP definir, elaborar, aprovar ou rever o seu próprio regimento;
b) A definição, elaboração, aprovação ou revisão do regimento do CP deve ocorrer nos
primeiros 30 dias do seu mandato.
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SECÇÃO IV
Conselho Administrativo
Artigo 40.º
Conselho Administrativo
1. O CA é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do Agrupamento, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 41.º
Composição
1. O CA 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 SA ou quem o substitua.
Artigo 42.º
Competências
1. O CA exerce as competências nos termos definidos pelo artigo 38.º, alíneas de a) a d), do
Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto Lei n.º
137/2012, de 2 de julho.
Artigo 43.º
Mandato
1. O mandato dos membros do CA coincide, no tempo, com o mandato do Diretor, nos termos
da legislação em vigor.
Artigo 44.º
Regime de funcionamento
1. O CA reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o Presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer um dos restantes membros.
2. Compete ao CA definir, elaborar, aprovar ou rever o seu próprio regimento, devendo ocorrer
nos primeiros 30 dias do seu mandato.

SECÇÃO V
Coordenação de Escola/Estabelecimento
Artigo 45.º
Coordenação de escola
1. A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola integrada no
Agrupamento é assegurada por um Coordenador.
2. Na escola em que funciona a sede do Agrupamento, bem como nas que tenham menos de três
docentes em exercício efetivo de funções, não há lugar à designação de Coordenador, sendo
designado um Representante.
3. O Coordenador é designado pelo Diretor, de entre os professores em exercício efetivo de
funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-escolar.
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4. O mandato do Coordenador de estabelecimento tem a duração de 4 anos e cessa com o mandato do Diretor.
5. Pode cessar no final do ano escolar, ou a todo o momento, por despacho fundamentado do
Diretor.
6. Nos estabelecimentos com um docente, a representação cabe ao próprio.
7. Para as Escola Básica da Lajeosa e Escola Secundária de Molelos, o Diretor designa um Coordenador de estabelecimento que tem assento no CP.
Artigo 46.º
Coordenador
1. Competências do Coordenador:
a) Coordenar as atividades educativas do estabelecimento, em articulação com a Direção
do Agrupamento e com as estruturas de coordenação e de supervisão intermédias;
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que lhe
forem delegadas;
c) Veicular as informações relativas ao pessoal docente, não docente e alunos;
d) Promover e incentivar a participação dos pais/EE nas atividades educativas, de interesse local e da Autarquia.
2. Competências do Representante:
a) O Representante de escola ou de estabelecimento (com 1 ou 2 docentes) exerce as
funções de Coordenador.

CAPÍTULO III
Estruturas de Coordenação e Supervisão
Artigo 47.º
Definição e finalidades
1. As estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica são estruturas de nível
intermédio da gestão escolar que colaboram com o CP e com o Diretor, com vista ao desenvolvimento do PE.
2. São finalidades das estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica:
a) Assegurar a coordenação, a supervisão e o acompanhamento das atividades escolares;
b) Promover o trabalho colaborativo;
c) Realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente.

Artigo 48.º
Estruturas de coordenação e de supervisão
1.

Estas estruturas encontram-se elencadas nas secções I, II e III.

SECÇÃO I
Estruturas de Articulação e Gestão Curricular
SUBSECÇÃO I
Departamentos Curriculares

___
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Artigo 49.º
Composição
1. Os Departamentos Curriculares são estruturas de orientação educativa que visam o reforço
da articulação curricular, na aplicação dos planos de estudo definidos a nível nacional, bem
como o desenvolvimento da componente curricular.
2. Os Departamentos Curriculares do Agrupamento, num total de 6, são constituídos por todos
os docentes em exercício de funções em cada ano letivo, pertencentes aos grupos de recrutamento existentes.
DEPARTAMENTO

GRUPO RECRUTAMENTO

Ed. Pré-Escolar
1.º CEB

100
110

Educadores de Infância
Docentes do 1.º CEB

Línguas

120
200
210
220
300
320
330
350

Inglês
Português/HGP
Português/Francês
Português/Inglês
Português
Francês
Inglês
Espanhol

Ciências Sociais
e Humanas

Matemática e Ciências
Experimentais

Expressões

1.º CEB
2.º CEB
2.º CEB
2.º CEB
3.º CEB/Sec.
3.º CEB/Sec.
3.º CEB/Sec.
3.º CEB/Sec.

2.º CEB
Educação Moral Religiosa 2.º/3.º CEB /Sec.
3.º CEB/Sec.
Católica (EMRC)
Sec.
História
3.º CEB/Sec.
Filosofia
i. Geografia
230
500 Matemática/Ciências Naturais 2.º CEB
3.º CEB /Sec.
510 Matemática
3.º CEB /Sec.
520 Física e Química
3.º CEB /Sec.
Ciências Naturais (Biologia/
2.º/3.º CEB /Sec.
Geologia)
550 Informática
Ed. Visual/Ed. Tecnológica
2.º CEB
2.º CEB
240 Ed. Musical
2.º CEB
250 Ed. Física
3.º CEB
260 Ed. Tecnológica
3.º CEB
530 Ed. Visual (Artes Visuais)
3.º CEB
600 Música
Ed.
Física
3.º CEB /Sec.
610
Educação pré-es620 Ed. Especial
colar/
910
/1.º/2.º/3.º/Sec.
200
290
400
410
420

Português/Est. Sociais/História
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Competências do Departamento
1. São competências gerais dos Departamentos Curriculares:
a)
b)
c)
d)

Promover a cooperação entre os docentes do Agrupamento;
Adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos;
Promover o reforço curricular e a interdisciplinaridade no Agrupamento;
Definir, elaborar, aprovar ou rever o seu próprio regimento, nos primeiros 30 dias do
mandato do novo Coordenador.

2. São competências específicas dos Departamentos Curriculares:
a) Coordenar todas as atividades pedagógicas a desenvolver pelos docentes do Departamento;
b) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo
estabelecidos a nível nacional;
c) Aprovar, anualmente, critérios, modalidades e instrumentos de avaliação, definidos
para as diferentes disciplinas lecionadas pelo Departamento, a ratificar pelo CP;
d) Propor as metas anuais para a melhoria dos resultados escolares;
e) Analisar, colaborar e sugerir propostas de alteração/revisão do RI, do PE e do PAA,
sempre que se justifique;
f) Elaborar e avaliar as atividades do PAA, propostas pelo Departamento, que levem à
concretização do PE;
g) Colaborar com o CP na identificação de necessidades de formação do pessoal docente
e não docente do Agrupamento e na elaboração e execução do plano de formação dos
docentes do Departamento;
h) Elaborar estudos e pareceres, no que se refere a programas, métodos, organização
curricular, processos e critérios de avaliação dos docentes e discentes;
i) Colaborar na inventariação das necessidades de equipamentos e de material didático,
bem como na rentabilização dos mesmos, e promover a interdisciplinaridade;
j) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, de acordo com
os recursos da escola, ou através da colaboração com outras escolas e entidades;
k) Assegurar, de forma articulada com as outras estruturas de orientação educativa do
Agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento,
quer dos planos de estudo, quer das componentes de âmbito local do currículo;
l) Coordenar a planificação das atividades pedagógico-didáticas relativas aos programas das disciplinas e às atividades letivas e não letivas;
m) Assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo e o desenvolvimento de componentes curriculares, por iniciativa do Agrupamento;
n) Promover e assegurar a articulação curricular (vertical e horizontal), de modo a desenvolver atividades, com vista à prossecução do PE;
o) Discutir problemáticas de natureza pedagógica que digam respeito a cada Departamento;
p) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;
q) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos
de alunos;
r) Colaborar com o CP na conceção de programas e na apreciação de projetos;
s) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação, nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens;
___
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t)
u)
v)
w)

x)

Promover a aplicação de novas metodologias e estratégias conducentes ao sucesso
educativo e a troca de experiencias entre docentes;
Produzir materiais de apoio à atividade letiva;
Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica;
Desenvolver, em articulação com os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) e
com os Diretores de Turma (DT), programas específicos e medidas de apoio educativo, de acordo com o sistema de avaliação dos alunos;
Aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas.

Artigo 51.º
Coordenação do Departamento
1. Os Departamentos Curriculares do Agrupamento são coordenados e presididos por um Coordenador, eleito de acordo com o artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

2. Mandato do Coordenador:
a) Tem a duração de 4 anos e cessa com o mandato do Diretor;
b) Pode ser exonerado:
i) A todo o momento, por despacho fundamentado do Diretor, após consulta do
respetivo Departamento;
ii) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor, fundamentado em motivos
devidamente justificados.
c) Ausência curta ou prolongada:
i) Em caso de ausência curta ou prolongada o Coordenador de Departamento será
substituído por um representante de disciplina/área disciplinar.
d) A cessação do mandato de qualquer Coordenador determina a sua substituição através
de novo processo de designação.

Artigo 52.º
Competências do Coordenador
1. Competências específicas, no âmbito pedagógico e curricular, inerentes ao Departamento
Curricular:
a) Assegurar as reuniões de Departamento e respetiva presidência;
b) Representar os professores do departamento no CP, atuando como transmissor entre
este órgão e os docentes do seu Departamento;
c) Veicular as propostas do seu Departamento, para o CP;
d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respetivo
Departamento;
e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do Agrupamento, com vista
ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;
f) Coordenar a prática científico-pedagógica dos docentes das disciplinas, áreas disciplinares ou nível de ensino, consoante os casos;
g) Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do Departamento;
h) Propor ao CP o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de
medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;
i) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia
do Agrupamento;
j) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a
melhoria da qualidade das práticas educativas;
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k) Intervir no processo de avaliação do desempenho dos docentes das disciplinas, área
disciplinar ou nível de ensino, sem prejuízo da delegação de competências, nos termos da legislação em vigor;
l) Intervir (ou designar) como avaliador interno no processo de avaliação do desempenho dos docentes das disciplinas, área disciplinares ou nível de ensino, nos termos da
legislação aplicável.

Artigo 53.º
Regime de funcionamento
1. Cada Departamento Curricular reúne, de acordo com o seu regimento:
a) Ordinariamente, no início e final do ano escolar e uma vez por período letivo;
b) Extraordinariamente, sempre que se justifique.
2. Participação nas reuniões:
a) Os docentes que pertençam, em simultâneo, a dois departamentos poderão optar por
um (opção concertada, desde o início do mandato, entre docentes e Coordenadores),
assegurando, no entanto, a sua presença nas reuniões dos grupos disciplinares que
leciona.
3. Nos termos da legislação em vigor, o Coordenador de Departamento, no exercício das suas
funções, beneficia da atribuição de horas (letivas ou não letivas), não lhe podendo ser abonada
qualquer retribuição por serviço docente extraordinário.

SUBSECÇÃO II
Grupos Disciplinares/Disciplinas
Artigo 54.º
Composição
1. Constituição:
a) Na educação pré-escolar os docentes reúnem em Departamento;
b) No 1.º CEB os docentes reúnem em Departamento e por anos de escolaridade;
c) Nos 2.º, 3.º CEB e ensino secundário os grupos disciplinares (subdepartamentos) são
constituídos por todos os docentes em exercício de funções que lecionam uma mesma
área, disciplina ou grupo de disciplinas.

2. Nos 2.º, 3.º CEB e secundário, os Representantes são nomeados pelo Coordenador, de entre
os docentes com perfil adequado, que constituem cada disciplina/grupo disciplinar.

Artigo 55.º
Competências dos Representantes/Subcoordenadores
1. São competências dos Representantes/Subcoordenadores:
a) Convocar e presidir às reuniões de cada grupo disciplinar;
b) Coordenar o trabalho de planificação e execução das componentes do currículo de
cada disciplina/grupo disciplinar;
c) Colaborar com o Coordenador de Departamento em todos os aspetos relevantes para
o trabalho escolar;
d) Estabelecer comunicação entre o Coordenador de Departamento e os elementos da
sua disciplina/grupo disciplinar;
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e) Apoiar pedagogicamente os restantes elementos, no que diz respeito a questões específicas da sua disciplina/grupo disciplinar;
f) Assegurar a articulação entre o Grupo Disciplinar e o respetivo Departamento Curricular, no que respeita aos conteúdos programáticos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;
g) Organizar o dossier de disciplina;
h) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares nas turmas, referentes às respetivas disciplinas/áreas disciplinares/funções;
i) Assegurar a participação do Grupo Disciplinar na análise e crítica da orientação pedagógica, bem como no desenvolvimento do PE, PAA e RI;
j) Colaborar com o Coordenador do Departamento Curricular na organização das várias
atividades do Departamento;
k) Coordenar e assegurar o serviço respeitante às provas de equivalência à frequência;
l) Elaborar e aplicar medidas de reforço, no domínio das didáticas específicas das disciplinas ou áreas disciplinares.

Artigo 56.º
Mandato
1. O mandato do Representante corresponde ao dos Coordenadores.
2. O mandato pode cessar:
a) A todo o momento, por decisão fundamentada do Diretor (ouvido o Coordenador);
b) No final do ano letivo, nas mesmas situações do Coordenador de Departamento.
3. Nos termos da legislação em vigor, o Representante, no exercício das suas funções, beneficia
da atribuição de horas, de acordo com a Lei vigente.
4. O regimento integra-se no do respetivo Departamento Curricular.

SECÇÃO II
Organização das Atividades de Grupo/Turma
Artigo 57.º
Objeto e âmbito
1. Tendo em consideração a dimensão e a complexidade organizacional do Agrupamento, as
atividades de grupo/turma são feitas por setores de educação e de ensino.
2. As estruturas de organização das atividades de grupo/turma são asseguradas por estruturas de
coordenação de turma da responsabilidade:
a) Dos educadores titulares de grupo, na educação pré-escolar;
b) Dos professores titulares de turma, no 1.º CEB;
c) Dos Conselhos de Coordenação dos Diretores de Turma (CCDT);
d) Dos docentes da educação especial que prestam apoio aos alunos, em cada ciclo de
ensino.

SUBSECÇÃO I
Docentes Titulares de Grupo/Turma
Artigo 58.º
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Docentes titulares de grupo/turma
1. Os docentes titulares de grupo/turma, na educação pré-escolar e 1.º CEB, são as estruturas de
orientação educativa responsáveis pela organização das atividades dos grupos/turmas e pelo
acompanhamento e avaliação das crianças e dos alunos.

Artigo 59.º
Educação pré-escolar
1. Na educação pré-escolar, as atividades de grupo/turma e respetiva coordenação são asseguradas pelo educador titular de grupo, em colaboração com o Departamento Curricular da educação pré-escolar.

Artigo 60.º
Competências do educador titular de grupo
1. Compete ao educador titular de grupo:
a) Planificar as atividades, de acordo com as orientações curriculares para a educação
pré-escolar, tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças;
b) Promover as melhores condições de aprendizagem em articulação com a família;
c) Planear e supervisionar o desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF);
d) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, com base em experiências
de vida democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania;
e) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
f) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso na
aprendizagem;
g) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
h) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
i) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
j) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente,
no âmbito da saúde individual e coletiva;
k) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a
melhor orientação e encaminhamento da criança;
l) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
efetiva colaboração com a comunidade;
m) Divulgar o RI junto dos pais/EE, no início do ano letivo;
n) Promover a articulação com o 1.º CEB, nomeadamente, na partilha de informações no
início de cada ano letivo, de modo a alcançar uma adequada transição entre os dois
níveis de ensino;
o) Colaborar na elaboração dos documentos das crianças que necessitem de medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão;
p) Reunir e presidir às reuniões com os docentes da educação especial e outros técnicos
que apoiam crianças que apresentam dificuldades.
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Artigo 61.º
1.º Ciclo do Ensino Básico
1. No 1.º CEB, as atividades da turma e respetiva coordenação são asseguradas pelo professor
titular de turma, em colaboração com o respetivo Departamento Curricular.

Artigo 62.º
Competências do professor titular de turma
1. Compete ao professor titular de turma:
a) Exercer as funções inerentes às componentes letiva e não letiva, nos termos da legislação em vigor;
b) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos, a considerar no processo de ensino e de aprendizagem;
c) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas, relativamente aos alunos da turma,
bem como a criação de condições para a realização de atividades interdisciplinares;
d) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de
sala de aula;
e) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e dificuldades dos alunos, promovendo
a articulação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)
e/ou outros técnicos em ordem à sua superação;
f) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas;
g) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos
alunos;
h) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
i) Elaborar, implementar e avaliar o Plano Curricular de Turma (PCT)/Plano de Trabalho
de Turma (PTT) (9.ºe 12.º anos);
j) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar e
educativa, mantendo os alunos e os pais/EE informados da sua existência;
k) Elaborar e preservar o processo individual do aluno, facultando apenas a sua consulta
aos respetivos pais/EE e ao aluno;
l) Proceder à implementação, desenvolvimento e avaliação das atividades curriculares
não disciplinares;
m) Dar parecer, quando solicitado ou por iniciativa própria, sobre todas as questões de
natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito;
n) Acompanhar a progressão das atividades inerentes à concretização dos projetos e proceder à sua avaliação;
o) Estabelecer medidas relativas a apoios e a complementos educativos a proporcionar
aos alunos;
p) Divulgar o RI junto dos alunos e pais/EE, no início do ano letivo;
q) Analisar situações de insucesso e/ou indisciplina, ocorridas com alunos da turma, e
colaborar no estabelecimento de medidas de apoio ajustadas;
r) Preparar e entregar aos pais/EE a informação adequada, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos;
s) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e
a comunidade;
t) Zelar pela supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das Atividades de
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Enriquecimento Curricular (AEC);
u) Coordenar e articular o seu trabalho com o respetivo Conselho de Docentes;
v) Promover a articulação com o 2.º CEB, nomeadamente, na partilha de informações,
no início de cada ano letivo, de modo a alcançar uma adequada transição entre os dois
níveis de ensino;
w) Coordenar e elaborar, com outros intervenientes, o RTP e o PEI dos alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais, respetivamente;
x) Reunir e presidir às reuniões com os docentes da educação especial e outros técnicos
que apoiam os alunos abrangidos poe medidas do Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de
junho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro.

SUBSECÇÃO II
Conselho de Coordenação de Diretores de Turma/Ciclo
Artigo 63.º
Conselho de Coordenação de Diretores de Turma/Ciclo
1. Os CCDT são estruturas de apoio ao CP, responsáveis por:
a) Orientar e executar a política de intervenção pedagógica dos DT;
b) Articular e harmonizar as atividades a desenvolver pelas turmas dos 2.º, 3.º CEB e
secundário.

Artigo 64.º
Competências
1. Compete aos CCDT:
a) Proceder à coordenação pedagógica dos 2.º, 3.º CEB e secundário;
b) Promover iniciativas que ajudem a informar e a orientar os alunos em torno de possíveis percursos educativos, após o 9.º ano (no caso do 3.º CEB);
c) Cumprir as orientações e as recomendações dos órgãos de direção do Agrupamento;
d) Colaborar, sempre que solicitado, com o CG, Diretor e CP;
e) Planificar as atividades e os projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as
orientações do CP;
f) Analisar as propostas dos CT e submetê-las, através do respetivo Coordenador, ao
CP;
g) Dinamizar e acompanhar a realização de projetos interdisciplinares das turmas;
h) Promover a interação entre a escola e o meio;
i) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais/EE, visando uma crescente aproximação destes à escola;
j) Conceber e concretizar estratégias da atuação comum;
k) Promover a uniformização de critérios, no tocante a questões do foro administrativo;
l) Articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas de um mesmo ano
de escolaridade ou planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de
acordo com as orientações do CP;
m) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas
pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;
n) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma.

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 28 de 153

Regulamento Interno

Artigo 65.º
Coordenador dos Diretores de Turma/Ciclo
1. A coordenação pedagógica, nos 2.º, 3.º CEB e secundário, com representação em CP, é assegurada por três Coordenadores de DT/ciclo, tendo por finalidade a articulação das atividades
das turmas:
a) Coordenador do 2.º CEB;
b) Coordenador do 3.º CEB;
c) Coordenador do ensino secundário.
3. Designação:
Cada Coordenador de DT/ciclo e secundário é nomeado pelo Diretor, de entre os DT dos 2.º
e 3.º CEB e secundário, tendo em conta:
a) O perfil para o cargo;
b) Ser DT do ciclo correspondente;
c) Possuir, preferencialmente, formação especializada para o efeito.
4. Mandato:
a) O mandato dos Coordenadores de DT/ciclo, sempre que possível, é de 4 anos, coincidente com o mandato do Diretor;
b) Em caso de cessação do mandato, haverá lugar a uma nova designação.

Artigo 66.º
Competências
1. Compete ao Coordenador dos DT:
a) Presidir às reuniões, por delegação do Diretor;
b) Articular e coordenar as ações dos respetivos CT, articulando estratégias e procedimentos;
c) Exercer a coordenação pedagógica das turmas existentes no ciclo respetivo;
d) Solicitar ou propor ao Diretor a marcação de reuniões;
e) Representar os DT do respetivo ciclo, no CP;
f) Apreciar e submeter à ratificação do CP as propostas do CCDT;
g) Dar cumprimento às decisões dos órgãos pedagógicos do Agrupamento;
h) Ao Coordenador dos DT do 2.º, 3.º CEB e secundário, compete ainda:
i)
Organizar a sala de DT e coordenar a organização, no início de cada ano
letivo, do dossiê dos DT com as informações necessárias, a legislação em vigor, respeitante ao aluno e ao DT e as fichas e normas utilizadas no Agrupamento;
ii) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoiar
os DT menos experientes;
iii) Colaborar na construção e no desenvolvimento do PE;
iv) Preparar e orientar as reuniões dos CCDT.

Artigo 67.º
Funcionamento
1. Os CCDT de ciclo e secundário reúnem, de acordo com o seu regimento:
a) Ordinariamente, pelo menos, antes do início e no final do ano escolar e uma vez por
período letivo;
b) Extraordinariamente, sempre que se justifique.
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2. Compete aos CCDT definir, elaborar, aprovar ou rever o seu próprio regimento nos primeiros
30 dias do seu mandato.

SUBSECÇÃO III
Conselhos de Turma
Artigo 68.º
Conselhos de Turma
1. Os CT são, nos 2.º, 3.º CEB e secundário, estruturas de orientação educativa responsáveis
pela organização das atividades das turmas e pelo acompanhamento e avaliação dos alunos.

Artigo 69.º
Competências do Conselho de Turma
1. É da responsabilidade do CT:
a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter
em conta no processo de ensino e aprendizagem, bem como interesses e hábitos de
trabalho dos mesmos;
b) Analisar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, colaborando com os serviços de apoio existentes no Agrupamento, nos domínios psicológico e socioeducativo, de forma a superar as dificuldades;
c) Acompanhar e avaliar as atividades a desenvolver com os alunos elaborando, implementando e avaliando o PCT/PTT;
d) Articular as atividades dos professores da turma com as dos Departamentos Curriculares, designadamente no que se refere ao planeamento e coordenação de atividades
interdisciplinares a nível da turma;
e) Proceder à implementação, desenvolvimento, coordenação e avaliação das atividades, no âmbito das áreas a desenvolver no seio da turma;
f) Dar um parecer, quando solicitado ou por iniciativa própria, sobre todas as questões
de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito;
g) Acompanhar a progressão das atividades inerentes à concretização dos projetos, convocando para o efeito as reuniões que se tornarem necessárias, procedendo à avaliação dos mesmos;
h) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos
e a comunidade;
i) Aprovar as propostas de avaliação apresentadas por cada professor da turma, de
acordo com os critérios aprovados pelo CP;
j) Estabelecer medidas relativas a apoios e a complementos educativos a proporcionar
aos alunos;
k) Analisar situações de insucesso e/ou indisciplina ocorridas com alunos da turma e
colaborar no estabelecimento de medidas (de apoio/disciplinares) que entenda ajustadas;
l) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos, em contexto de
sala de aula;
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m) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas, de modo a
promover a melhoria das condições de aprendizagem;
n) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam a aprendizagem dos
alunos e desenvolvam a sua consciência cívica; alínea t)
o) Conceber e delinear atividades para complemento do currículo proposto;
p) Promover a articulação escola/família;
q) Preparar a informação adequada, a disponibilizar aos pais/EE, relativa ao processo de
aprendizagem e avaliação dos alunos;
r) Analisar os problemas de inadaptação de alunos e apresentar propostas de resolução;
2. A composição de um CT, nos 2.º, 3.º CEB e secundário pode divergir, em função da sua
natureza.
a) Os CT ordinários têm a seguinte composição:
i) Professores titulares de disciplina/turma;
ii) Docente da educação especial (se necessário);
iii) 2 representantes dos pais/EE;
iv) 1 representante dos alunos, apenas nas turmas do 3.º CEB e secundário;
b) Técnicos especializados, se convocados.
c) Os CT de avaliação poderão integrar os professores de educação especial e outros
técnicos.
3. Nos 2.º, 3.º CEB e secundário, as reuniões de turma são presididas pelo respetivo DT, ou pelo
Diretor, se este assim o entender, quando se trata de um CT para emissão de parecer disciplinar.

Artigo 70.º
Regime de funcionamento
1. Os CT reúnem, de acordo com o calendário escolar estabelecido, anualmente, pela legislação
e pelo CP.
2. Quando um CT reúne para audição sobre assuntos de natureza disciplinar, participam na reunião todos os seus membros.
3. Em reuniões de avaliação ou de caráter estritamente pedagógico, os CT são constituídos apenas pelos docentes de cada turma, podendo neles participar professores que prestam apoios
educativos a alunos da turma.
4. Para cumprimento do número 2, e sempre que o(s) membro(s) discente(s) que integra(m) o
CT sejam arguidos no processo, serão substituídos por outros, eleitos para o efeito pela Assembleia de Turma (AT).

Artigo 71.º
Designação dos representantes de turma
1. Nos 2.º e 3.º CEB, a coordenação das atividades do CT é realizada pelo respetivo DT.
2. Os representantes dos pais/EE serão eleitos, ou designados de entre os mesmos, na primeira
reunião do ano letivo.
3. Os representantes dos alunos, nos 2.º, 3.º CEB e secundário, são o Delegado e o Subdelegado
de Turma, eleitos pelos alunos da turma, sob coordenação do DT, no início de cada ano letivo.

Artigo 72.º
Diretor de Turma
___
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1. Os CT são coordenados e presididos por um DT.
2. O DT coordena o PCT/PTT.
3. Designação:
a) O DT é designado pelo Diretor;
b) A designação do DT deve ter em conta um conjunto de critérios:
i) Ser preferencialmente um professor profissionalizado e com o perfil desejado,
tendo em conta a sua competência pedagógica e relacional, de modo a assegurar
a presidência e a coordenação do CT;
ii) Lecionar, preferencialmente, a totalidade dos alunos da turma.
c) Sem prejuízo do disposto na alínea a), deverá, preferencialmente, ser nomeado DT o
professor que, no ano anterior, exerceu tais funções na turma a que pertenceram os
alunos;
d) Nas situações de falta do DT, deve o Diretor nomear, de entre os docentes da turma,
um professor substituto, sendo-lhe atribuídos os mesmos direitos e obrigações, previstas na Lei Geral e no presente RI;
e) Numa situação de falta pontual do DT, preside à reunião de CT o docente com mais
tempo de serviço.

Artigo 73.º
Competências do Diretor de Turma
1. Enquanto Coordenador do PCT/PTT:
a) Preparar e coordenar as reuniões do CT;
b) Articular as atividades dos professores que compõem o CT, com vista à interdisciplinaridade, em colaboração com os Departamentos Curriculares;
c) Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos e os pais/EE;
d) Adotar medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção
de um bom ambiente educativo;
e) Garantir aos professores da turma a existência de meios, de documentos de trabalho
e a orientação necessária ao desempenho das atividades próprias da ação educativa;
f) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa, garantindo o seu caráter
globalizante e integrador;
g) Dar cumprimento às decisões dos órgãos pedagógicos da escola;
h) Apresentar ao Coordenador de DT de ciclo:
i) O relatório dos resultados da avaliação final e o balanço do aproveitamento
escolar, por período, das medidas implementadas;
ii) O PCT/PTT e as reformulações efetuadas, em formato digital, cumprindo os
prazos estabelecidos.
i) Em tudo o mais que não esteja previsto nestas competências, sobreleva a legislação
em vigor.
2. Em relação aos alunos:
a) Conhecer o percurso escolar dos alunos;
b) Conhecer os alunos, bem como a forma como se organizam na turma, para melhor
compreender e acompanhar o seu desenvolvimento intelectual e socioafetivo;
c) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na vida
escolar;
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d) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos
professores da turma as informações necessárias à adequada orientação educativa dos
mesmos;
e) Sensibilizar os alunos para a importância do Delegado e Subdelegado de Turma;
f) Estabelecer contactos frequentes com o Delegado de Turma, para se manter ao corrente de todos os assuntos relacionados com a turma;
g) Preparar e organizar a AT, quando surjam problemas entre alunos e alunos/docentes/não docentes, de forma a resolver os conflitos e a favorecer o desenvolvimento
pessoal e social dos discentes;
h) Coordenar o RTP, o PEI e o PIT (caso existam) dos alunos com medidas seletivas e
adicionais.
3. Em relação aos pais/EE:
a) Comunicar o dia e a hora de atendimento, por escrito, no início do ano letivo;
b) Receber individualmente os pais/EE, em dia e hora indicados, sem prejuízo de outras
diligências que junto destes se tornem necessárias;
c) Convocar e presidir às reuniões com pais/EE, preferencialmente, em horário pós-laboral;
d) Dar a conhecer as regras básicas do funcionamento diário da Escola/Agrupamento,
do RI, do serviços da ASE e da legislação em vigor;
e) Articular as atividades da turma com os pais/EE, promovendo a sua participação;
f) Sensibilizar os pais/EE no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos;
g) Definir estratégias específicas que potenciem uma aproximação aos pais/EE que contactam com o Agrupamento raramente;
h) Promover e acompanhar a eleição do Representante dos pais/EE dos alunos da turma;
i) Disponibilizar informação atualizada junto dos pais/EE sobre o aproveitamento e
comportamento escolares, incluindo todas as medidas educativas implementadas;
j) Garantir o conhecimento e/ou autorização dos pais/EE das referidas medidas;
k) Envolver os pais/EE, na realização de atividades educativas com os alunos e os professores da turma, no âmbito dos projetos de desenvolvimento educativo, sempre que
pertinente;
l) Definir com os pais/EE estratégias, no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem.
4. Em relação aos professores da turma:
a) Organizar e coordenar a dinâmica criada pelos docentes do CT;
b) Caracterizar a turma no início do ano letivo, a partir dos dados recolhidos, e fornecer
aos docentes da turma as informações consideradas necessárias sobre os alunos e suas
famílias, preservando a privacidade/confidencialidade desses dados;
c) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre docentes e alunos;
d) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, de
conteúdos, de estratégias e de métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à
especificidade de cada aluno;
e) Favorecer a coordenação interdisciplinar dos docentes da turma, no âmbito de projetos de desenvolvimento educativo;
f) Participar na elaboração das propostas de apoio pedagógico aos alunos;
g) Propor e discutir, com os docentes da turma, formas de atuação que favoreçam o
diálogo entre a escola e os pais/EE;
h) Coordenar a elaboração do PCT/PTT;
5. Em relação às tarefas organizacionais e administrativas:
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a) Organizar o dossier da direção de turma, no qual se inclui o processo individual do
aluno;
b) Efetuar o registo de faltas dos alunos na plataforma digital;
c) Organizar, em colaboração com o secretário designado, as atas das reuniões dos CT;
d) Verificar pautas, termos e fichas de registo dos alunos;
e) Efetuar a matrícula/renovação de matrícula dos alunos da turma, no final de cada ano
letivo.
6. Nos termos da legislação em vigor, os Coordenadores de DT de ciclo, bem como os DT, no
exercício das suas funções, beneficiam da atribuição de horas.

SECÇÃO III
Outras Estruturas de Coordenação Técnico-Pedagógica
(Com assento no CP)
SUBSECÇÃO I
Projetos em Desenvolvimento
Artigo 74.º
Projetos em desenvolvimento
1. O Agrupamento é uma unidade organizacional constituída por estabelecimentos que abrangem a educação pré-escolar, os três CEB e secundário, abrangendo um território educativo
com especificidades próprias e diferenciadas.
2. Para a concretização das metas, objetivos e finalidades, numa lógica de articulação vertical e
horizontal dos diferentes níveis de educação e de ensino, o PE define as orientações para a
elaboração do PAA. Assim:
a) O PAA, tendo em conta o espaço físico de cada escola do Agrupamento, é constituído
por um conjunto de atividades e projetos, de natureza eminentemente lúdica, recreativa, cultural e formativa;
b) O PAA visa refletir uma educação para os valores humanos, culturais, artísticos, comunitários e ambientais, de forma a proporcionar e a facilitar o desenvolvimento integral, a realização pessoal, cultural e social dos jovens, de forma a consolidar e a
complementar as aprendizagens curriculares.
3. A valorização do Agrupamento, como centro de políticas educativas, exige que os membros
da comunidade escolar se envolvam na resolução dos problemas que lhes dizem respeito,
criando um ambiente de bem-estar, de partilha, de responsabilidade e de solidariedade, que
favoreça a qualidade da educação.

Artigo 75.º
Coordenador de projetos
1. No cumprimento do PAA do Agrupamento, as iniciativas levadas a cabo nas diversas escolas
devem ser devidamente orientadas e coordenadas.

2. A cada Escola/Departamento do Agrupamento cabe:
a) Propor, organizar e desenvolver projetos, quer ao nível do PAA, quer ao nível do
trabalho de valorização artística, ambiental, tradicional ou outras;
b) Valorizar os espaços educativos e a perpetuação de símbolos e de referências culturais locais.
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3. Os projetos em desenvolvimento no Agrupamento, consubstanciados no PAA, são coordenados e representados em CP pelo Coordenador de projetos.

4. O Coordenador de projetos é designado pelo Diretor, mediante a sua disponibilidade e perfil,
de entre os docentes profissionalizados do quadro de Agrupamento.
5. Mandato:
a) O Coordenador de projetos é designado por 4 anos (de acordo com o mandato do
Diretor e tem assento no CP);
b) O mandato do Coordenador de projetos pode cessar, a todo o momento, com fundamentação, por decisão do Diretor ou a pedido do interessado (com justificação).
6. Na educação pré-escolar e no 1.º CEB, os projetos em desenvolvimento, e que constam do
PAA, são coordenados pelos respetivos Coordenadores de Departamento, que, por inerência
do cargo, são os representantes legais, em CP.

Artigo 76.º
Competências do Coordenador
1. Compete ao Coordenador:
a) Recolher e compilar os projetos apresentados para o PAA, procedendo à sua coordenação;
b) Elaborar e apresentar, no final de cada ano escolar, ao Órgão de Gestão, as propostas
para o PAA do ano letivo seguinte;
c) Dar um parecer sobre os projetos apresentados, aferindo a sua conformidade com o
PE;
d) Cumprir e fazer cumprir o PAA, depois do parecer do CP e aprovado pelo CG;
e) Servir de elo de ligação entre os professores dinamizadores de projetos, o Órgão de
Gestão e o CP;
f) Presidir às reuniões com os dinamizadores de projetos;
g) Elaborar, periodicamente, relatórios das atividades desenvolvidas;
h) Responsabilizar-se pelo bom desenvolvimento de todos os projetos, apresentando um
relatório final, anotando os aspetos negativos existentes e o contributo para o sucesso
dos objetivos referidos.
2. Regime de exercício de funções:
O Coordenador de projetos, bem como os Subcoordenadores, no exercício das suas funções,
beneficiam da atribuição de horas, de acordo com a Lei vigente.

SUBSECÇÃO II
Bibliotecas Escolares
Artigo 77.º
Bibliotecas escolares
(De acordo com a da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho)
1. O AETCF integra, de forma articulada, as seguintes Bibliotecas Escolares (BE): biblioteca
da Escola Sede, biblioteca da Escola Secundária de Molelos, biblioteca da Escola Básica da
Lajeosa e as bibliotecas das Escolas Básicas de Canas de Santa Maria, de Molelos e de Tonda.

Artigo 78.º

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 35 de 153

Regulamento Interno

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Objeto e âmbito
As BE são uma estrutura pedagógica integrada no processo educativo, essencial ao desenvolvimento da missão da escola e funcionam sob as orientações da Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE);
Em sintonia com as grandes linhas orientadoras e metas do PE, e integradas e concretizadas
no PAA, os serviços das BE pretendem promover, junto dos alunos e de toda a comunidade
escolar informação, aprendizagem, cultura, animação e lazer;
As BE são um espaço privilegiado para estudar, ler, pesquisar, aprender e promover literacia;
As BE trabalham em parceria com os Departamentos Curriculares e outras componentes do
currículo, nomeadamente no apoio ao estudo e na cidadania e desenvolvimento, nas AEC,
clubes e projetos, sempre que solicitadas;
As BE apresentam-se como um polo dinamizador de novas práticas pedagógicas e protagonistas de utilização de recursos digitais;
Por iniciativa própria, e/ou em colaboração com entidades locais, designadamente Biblioteca
Municipal, as BE do Agrupamento têm competência para organizar e/ou participar em ações
de extensão educativa, difusão cultural e animação sociocomunitária;
O seu funcionamento está assegurado por regimento próprio.

Artigo 79.º
Princípios das bibliotecas escolares do Agrupamento, integradas na rede de bibliotecas escolares
1. As bibliotecas do Agrupamento regem-se, fundamentalmente, pelos seguintes princípios:
a) Constituir a BE como centro de recursos educativos de toda a comunidade escolar,
dotando as escolas de um fundo documental, adequado às necessidades curriculares
e aos vários projetos de trabalho;
b) Adaptar a escola aos novos desafios colocados pela sociedade do conhecimento;
c) Desenvolver nos alunos competências a nível da gestão, tratamento e produção de
informação, promovendo a autonomia nas aprendizagens;
d) Estimular e fomentar nos alunos a apetência para a aprendizagem, criando condições
para a descoberta do prazer de ler e de escrever, o interesse pelas ciências, pela arte e
pela cultura;
e) Apoiar os professores na planificação e na criação de situações de aprendizagem,
divulgando e incentivando o uso e a integração dos recursos materiais e de informação na atividade pedagógica, de forma a promover o desenvolvimento das literacias
cruciais à construção do conhecimento e à progressão nas aprendizagens;
f) Oferecer aos utilizadores, em especial aos alunos, recursos para ocupação dos tempos
livres;
g) Promover a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a literacia da informação;
h) Alargar o âmbito de funcionalidade da BE às escolas que integram o Agrupamento,
de modo a criar um serviço de itinerâncias documentais, disponibilizando aos Jardins
de Infância (JI) e escolas do 1.º CEB um serviço de biblioteca;
i) Proporcionar à comunidade escolar oportunidades de utilização e de produção de informação, que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, a imaginação, baseados na consulta, na investigação, no tratamento e na produção de informação;
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j)

Criar espaços para exposições alusivas a datas comemorativas de relevo, destaques
de livros, notícias de interesse escolar/comunitário e trabalhos elaborados pelos alunos e outros elementos da comunidade escolar.
2. Documentos normativos de atuação:
a) As BE regem-se pelos seguintes documentos normativos: Plano de Ação (PA), Regimento, Política de Desenvolvimento e Gestão da Coleção, Manual de Procedimentos
(articulado com a RBE de Tondela) e PAA;
b) A elaboração destes documentos é da responsabilidade dos professores bibliotecários,
em articulação e com a colaboração dos respetivos elementos da equipa;
c) Os direitos e os deveres dos utilizadores são os que constam do regimento que, oportunamente, aquando de uma visita guiada à biblioteca, devem ser dados a conhecer
aos alunos através da divulgação do “Guia do Utilizador”.

Artigo 80.º
Plano de ação da biblioteca escolar
1. As BE do Agrupamento devem dispor de um PA a longo prazo, que apresente as linhas de

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ação estratégica a desenvolver ao longo desse período. O PA é feito com base nos seguintes
domínios: A – Currículo, literacias e aprendizagem; B – Leitura e literacia; C – Projetos e
parcerias; D – Gestão da biblioteca escolar.
O PA das BE é elaborado com base nos resultados obtidos na aplicação do modelo de autoavaliação, que faz o diagnóstico dos pontos fortes e fracos das bibliotecas.
O PA da BE é apresentado pelo Coordenador das BE e aprovado pelo CP.
O PA da BE deve contribuir para a consecução dos objetivos do PE, articular-se e enquadrarse no PAA.
No final de cada ano letivo, deve ser elaborado um relatório anual de atividades, no qual
constará a avaliação de todo o trabalho desenvolvido na BE.
No seu regimento constam as regras de utilização, organização do espaço e funcionamento
próprio, bem como o regulamento dos utilizadores, explicitando os seus direitos e deveres, de
acordo com os princípios orientadores do presente RI.
Política de Desenvolvimento e Gestão da Coleção e Manual de Procedimentos:
a) A política documental deve ter em conta a missão e os objetivos das BE, sendo
definida depois de ouvidos o Diretor do Agrupamento, o CP, os professores, os alunos e a restante comunidade escolar e deve estar de acordo com o PE e com o PAA;
b) Para a sua consecução deve seguir-se o estipulado no Documento Política de Desenvolvimento e Gestão da Coleção e o respetivo plano de aquisições e desbaste,
aprovado em CP;
c) Os professores bibliotecários, com o apoio das equipas da BE e ouvidos os diferentes utilizadores, são os principais responsáveis pela execução da política documental definida e decidem, em última instância, as aquisições documentais, de acordo
com a dotação orçamental anual consignada pelo Agrupamento para o efeito.

Artigo 81.º
Organização e gestão das bibliotecas escolares
1. A organização e gestão das BE é da responsabilidade dos professores bibliotecários, com a
coadjuvação das respetivas equipas (professores e assistentes operacionais), em articulação
com o Diretor;
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2. O Coordenador da equipa das BE, com assento no CP, é designado pelo Diretor, de entre os
professores bibliotecários existentes;

3. O Coordenador é coadjuvado diretamente por uma equipa de trabalho multidisciplinar.

Artigo 82.º
Professor bibliotecário
1. Designação:
a) Para o AETCF é designado o número de professores bibliotecários, de acordo com o
artigo 2 .º, da Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho;
b) Os procedimentos de designação do professor bibliotecário estão contemplados na
mesma portaria, nos artigos de 5.º a 11.º;
c) O período de duração da designação de professor bibliotecário é o que consta no artigo 13.º da referida portaria;
d) Na elaboração do horário dos docentes que se encontram no exercício de funções de
professor bibliotecário deve ter-se em conta o estipulado no ponto 3, do artigo 3.º do
mesmo documento.

Artigo 83.º
Competências do professor bibliotecário
1. As competências do professor bibliotecário constam do artigo 3.º (conteúdo funcional), da
Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho.

Artigo 84.º
Equipa da biblioteca escolar
1. A equipa da BE é constituída de acordo com o previsto no artigo 4.º, da Portaria n.º 1922.

3.

4.

2.

A/2015, de 29 de junho.
A equipa multidisciplinar da BE deve ser constituída por dois professores bibliotecários,
sendo um deles nomeado Coordenador, pelo Diretor, pessoal docente, pessoal não docente
(mínimo 1 e máximo 2 elementos) e um técnico de informática (docente ou não docente).
Nas BE das escolas básicas, o Coordenador Bibliotecário deve envolver todos os docentes
afetos ao respetivo estabelecimento e solicitar a colaboração do outro bibliotecário do Agrupamento.
Designação:
a) No início do ano letivo é criada uma equipa para coadjuvar cada professor bibliotecário;
b) Os elementos que constituem a equipa da BE são designados pelo Diretor, mediante
a sua disponibilidade e perfil, ouvido o professor bibliotecário;
c) Na constituição de uma equipa, deve tentar garantir-se, o mais possível, a continuidade dos seus elementos, de modo a dar coerência e estabilidade à gestão da BE e
permitir a definição de um plano de formação, tendo em conta o conjunto dos seus
membros.
Perfil dos membros:
a) Os elementos que constituem a equipa da BE devem ser docentes profissionalizados,
do quadro do Agrupamento, preferencialmente com formação especializada em biblioteconomia e com competências nos domínios pedagógico, de gestão de projetos,
de gestão da informação e comunicação;
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b) O principal critério de seleção dos membros da equipa deve basear-se na formação e
experiência dos seus membros, sem descurar o gosto e a dedicação;
c) Na constituição da equipa responsável pela BE deverão ser também tidas em conta
as diferentes áreas do conhecimento, de modo a permitir uma efetiva complementaridade de saberes.
3. Competências/funções:
a) Colaborar na elaboração do RI, PE, PAA, PA da BE e regimento da biblioteca;
b) Desenvolver uma política documental, em consonância com a escola/Agrupamento;
c) Organizar e gerir o fundo documental;
d) Promover a leitura e a formação dos utilizadores, com vista ao desenvolvimento da
literacia;
e) Promover um ambiente atrativo, acolhedor e estimulante;
f) Cooperar e estabelecer parcerias a nível interno e externo;
g) Colaborar na dinamização da BE;
h) Responder às necessidades dos utilizadores;
i) Ser responsável pelo apoio e orientação dos utilizadores;
j) Empenhar-se na concretização dos objetivos gerais e específicos da BE, nomeadamente na criação e/ou desenvolvimento, nos alunos, de competências de informação
que contribuam para a aquisição de conhecimentos e para a afirmação do setor como
um centro de iniciativas relevantes na vida pedagógica da escola e do Agrupamento;
k) Cumprir e fazer cumprir o RI e o regimento da BE;
l) Zelar pelo património e pelo bom funcionamento da BE;
m) Colaborar com o professor bibliotecário, na preparação, planificação e implementação das atividades e projetos a desenvolver;
n) Executar as funções que lhe sejam destinadas pelo professor bibliotecário;
o) Proceder a uma atualização permanente, privilegiando a participação em ações de
formação específicas que, eventualmente, venham a ser dinamizadas na área de influência da escola/Agrupamento;
p) Desenvolver um trabalho assertivo junto dos utentes, com vista à promoção de uma
maior e melhor utilização da BE, por parte da comunidade escolar.

4. A equipa da BE é designada anualmente.
5. A equipa da BE, presidida pelo Coordenador dos professores bibliotecários, deve reunir:
a) Ordinariamente, no início e final do ano escolar;
b) Extraordinariamente, sempre que se torne necessário, por iniciativa do respetivo Coordenador, ou a pedido de dois terços dos membros.

Artigo 85.º
Assistentes operacionais da biblioteca escolar
1. A BE dispõe de Assistentes Operacionais (AO) afetos ao seu serviço, em número consonante
com as necessidades dos seus utilizadores, com os recursos humanos existentes e com as
recomendações da RBE.
2. Os AO devem, preferencialmente, ter formação específica, ou experiência comprovada, nesta
na área das BE.
3. Competências:
a) Realizar as tarefas atribuídas pelo professor bibliotecário;
b) Fazer o atendimento;
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c) Colaborar no desenvolvimento das atividades da BE;
d) Identificar e descrever quaisquer situações anómalas que possam prejudicar ou favorecer o bom funcionamento da BE;
e) Assegurar o bom funcionamento da BE, cumprindo e fazendo cumprir o regimento
das BE bem como o RI;
f) Controlar a leitura presencial e proceder ao registo dos empréstimos domiciliário ou
para as aulas;
g) Informar o requisitante dos prazos de entrega e fornecer a obra pretendida, sempre
que algum utente pretenda requisitar uma publicação;
h) Comunicar ao bibliotecário os casos difíceis de devolução de publicações requisitadas e promover o seu retorno à BE;
i) Dar conhecimento ao bibliotecário de todas as obras entradas para proceder ao seu
registo;
j) Tratar tecnicamente os documentos;
k) Cumprir as tarefas adicionais de limpeza e de arrumação necessárias na BE;
l) Permanecer na BE, durante o seu período de serviço.

Artigo 86.º
Rede de bibliotecas de Tondela, rede interconcelhia de bibliotecas
1. As BE estão integradas no grupo de trabalho concelhio, que funciona de acordo com o estipu2.
3.
4.
5.
6.

lado em regulamento próprio, e fazem parte da rede de bibliotecas de Tondela.
As BE estabelecem laços de parceria técnico-pedagógica com o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, sediado na Biblioteca Municipal.
Existe, ainda, um trabalho conjunto na construção e atualização da base de dados concelhia,
disponível num catálogo coletivo online, que permite e facilita as requisições interbibliotecas.
A rede de bibliotecas de Tondela dispõe de um PA concretizado no desenvolvimento do PAA.
A BE integra, ainda, um grupo interconcelhio de bibliotecas, do qual fazem parte os concelhos,
para além de Tondela, de Santa Comba Dão, Mortágua e Carregal do Sal.
Este grupo interconcelhio reúne regularmente sob a orientação do Coordenador Interconcelhio
das Bibliotecas Escolares, para definir estratégias de atuação e atividades comuns.

SUBSECÇÃO III
Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão
Artigo 87.º
Objeto e âmbito
1. O Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro,
identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares específicas, bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às necessidades educativas
de todas e de cada uma das crianças e jovens, ao longo do seu percurso escolar, nas diferentes
ofertas de educação e formação.
2. As medidas de suporte à aprendizagem encontram-se elencadas no capítulo II:
a) Medidas universais (artigo 8.º);
b) Medidas seletivas (artigo 9.º);
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c) Medidas adicionais (artigo 10.º).

Artigo 88.º
Recursos específicos de apoio à aprendizagem
1. De acordo com o Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de
13 de setembro, os recursos específicos de apoio à aprendizagem, nomeadamente os humanos, organizacionais, específicos existentes na comunidade, e passíveis de serem mobilizados
para apoio à aprendizagem e à inclusão, constam do capítulo III, concretamente nos artigos
do 11.º ao 13.º. Outras medidas encontram-se elencadas nos artigos subsequentes, do 14.º ao
18.º.

Artigo 89.º
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
1. A EMAEI funciona na Escola Sede do AETCF. Tem um regimento e autonomia técnica,
obedecendo ao estipulado no artigo 12.º, do Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho alterado
pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro.
2. A EMAEI constitui, de acordo com o Manual de Apoio à Prática (DGE, 2018), um recurso
organizacional específico de apoio à aprendizagem e à inclusão, tendo em vista uma leitura
alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo,
nomeadamente dos pais/EE, em prol do sucesso educativo, reforçando a pertença, a
participação e o progresso de todos e de cada um dos alunos.

Artigo 90.º
Funções do Coordenador da EMAEI
As funções do Coordenador da EMAEI encontram-se determinadas no ponto 7, do artigo 12.º
da mesma Lei.
As competências da EMAEI estão definidas no ponto 9, do artigo 12.º, do documento referido
anteriormente.

Artigo 91.º
Centro de Apoio à Aprendizagem
1. O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio agregadora de recursos
humanos e materiais, de saberes e de competências da escola.
2. No AETCF, a sede do CAA funciona na EB de Tondela, estendendo-se à Escola Se-

cundária de Molelos e à EB da Lajeosa. Esta organização justifica-se devido à distância existente entre as várias escolas pertencentes ao Agrupamento.
3. A ação educativa promovida pelo CAA é subsidiária da ação desenvolvida na turma
do aluno, inserindo-se num continuum de respostas que envolvem a abordagem multinível, articuladas com os demais serviços e estruturas do Agrupamento, nomeadamente a Direção e a EMAEI, conforme o regulamentado no artigo 13.º, do decreto
referido anteriormente.
4. O CAA tem por base os referenciais de avaliação em vigor, nomeadamente, o Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de
cada disciplina.
Artigo 92.º
___
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Intervenção precoce
3. A Intervenção Precoce na Infância (IPI), atualmente legislada pelo Decreto Lei n.º 281/2009,
de 6 de outubro, e Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de
13 de setembro, consiste num conjunto organizado de entidades institucionais e de natureza
familiar, com vista a garantir condições de desenvolvimento das crianças, com funções ou
estruturas do corpo que limitam o seu crescimento pessoal, social, e a sua participação nas
atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso no
desenvolvimento.
1. A IPI é um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na família,
incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da
educação, da saúde e da ação social.
2. O AETCF é Agrupamento de referência para a IPI. Atualmente existe um acordo de
cooperação entre a Associação de Solidariedade Social de Lafões (ASSOL), a Segurança Social e os serviços de saúde para os concelhos que integram a área de influência deste
Agrupamento de referência.

Artigo 93.º
Competências da intervenção precoce
Para além das competências definidas no ponto 4, do artigo 7.º, do decreto-lei referido no
artigo anterior, compete, ainda, reforçar as competências familiares como suporte da sua progressiva capacitação e autonomia, face à problemática da deficiência.

SUBSECÇÃO IV
Centro de Recursos para a Inclusão
Artigo 94.º
ASSOL
1. A ASSOL é o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) afeto ao Agrupamento.
2. É um serviço especializado acreditado pelo MEC, que contribui para o apoio e reforço
da capacidade do Agrupamento, na promoção do sucesso educativo de todos os alunos.
3. O CRI disponibiliza uma equipa técnica constituída por um psicólogo, um psicomotricista, um terapeuta da fala e um monitor de transição para a vida pós-escolar, com o
objetivo de favorecer um trabalho colaborativo que contribua para a participação efetiva dos alunos nos vários contextos.
4. O seu papel baseia-se em quatro modalidades: avaliação, consultoria, apoio em grupo
e apoio individual.
Artigo 95.º
Serviços de Psicologia e Orientação
1. O SPO assume um papel fundamental no desenvolvimento de um clima relacional de trabalho
positivo que promove o desenvolvimento global harmonioso das crianças e jovens. A sua
ação especializada, no trabalho das equipas educativas, contribui para que os alunos desenvolvam atitudes positivas face à aprendizagem, condição base para o sucesso educativo e para
a construção de uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos.
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2. A intervenção do SPO contribui para a promoção do bem-estar dos alunos e da comunidade
escolar desenvolvendo, desta forma, competências nos domínios cognitivos e socio-emocionais e, enquanto agente ativo na inclusão, atuando na prevenção de comportamentos de risco
e de violência escolar.

Artigo 96.º
Domínios de intervenção
1. Apoiar técnica e cientificamente os profissionais da escola, designadamente na definição e

2.

3.

4.

5.

operacionalização dos objetivos estratégicos da escola, na tomada de decisões pedagógicas e
na capacitação dos mesmos.
Colaborar com as famílias e com outros elementos e parceiros da comunidade, designadamente, no estabelecimento de parcerias e na capacitação dos diferentes intervenientes, visando a criação de um ambiente de aprendizagem positivo, seguro e saudável, aumentando a
possibilidade do envolvimento de todos no processo de tomadas de decisão da escola.
Avaliar e intervir no domínio psicológico e psicopedagógico, propondo medidas e respostas
educativas adequadas ao desenvolvimento do aluno, designadamente nas áreas pessoal, socioemocional, comportamental e académica, entre outras.
Desenhar intervenções de orientação vocacional, de forma a apoiar os alunos no desenvolvimento de estratégias para a gestão da formação e carreira e nas transições entre e dentro da
educação e da formação.
Propor, elaborar, participar/coordenar e avaliar projetos e/ou atividades programadas no âmbito do PAA e demais projetos educativos da escola.

CAPITULO IV
Estruturas de Apoio Educativo
Artigo 97.º
Objeto e âmbito
1. As estruturas de apoio educativo são todas as estruturas de nível intermédio que contribuem
para prevenir o absentismo e o abandono e promover o sucesso escolar, com vista ao desenvolvimento do PE.
2. De acordo com o regime de autonomia, administração e gestão, ao Agrupamento, no domínio
do apoio, orientação e acompanhamento dos alunos, compete:
a) Promover atividades de informação e orientação escolar/vocacional;
b) Esclarecer os alunos e pais/EE, quanto às opções curriculares oferecidas pelas escolas
da área e às possibilidades das mesmas quanto ao prosseguimento de estudos ou inserção na vida ativa;
c) Desenvolver mecanismos que permitam detetar, o mais precocemente possível, dificuldades de base, diferentes ritmos de aprendizagem, ou outras necessidades dos alunos que exijam medidas de compensação ou formas de apoio adequado, nos domínios
psicológico, pedagógico e socioeducativo;
d) Organizar e gerir modalidades de apoio educativo, como resposta às necessidades
identificadas, que potenciem o sucesso escolar dos alunos, nomeadamente:
i)
Diferenciação pedagógica;
ii)
Programas de tutoria para apoio ao desenvolvimento de estratégias de estudo;
iii)
Atividades de compensação;
iv)
Aulas de recuperação;
v)
Apoio tutorial específico;
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vi)
Apoio ao estudo;
vii)
Ensino da língua portuguesa para alunos estrangeiros;
viii)
Acomodações curriculares;
ix)
Atividades de enriquecimento e complemento curricular.
e) Estabelecer regras de convivência na comunidade escolar, de modo a poder resolver
todas as situações perturbadoras do regular funcionamento das atividades escolares e
a aplicação de sanções a infrações cometidas;
f) Encaminhar os alunos para outros serviços de apoio, ouvidos os pais/EE, sempre que
tal se revele pertinente.
3. Para levar a cabo o exercício das competências referidas, deve o Agrupamento considerar
um conjunto estruturado de apoios pedagógicos e serviços educativos, nomeadamente:SEC-

ÇÃO I
a) Serviços de Apoio Pedagógico;
b) Estruturas de Apoio Técnico;
c) Outros Serviços de Apoio Educativo.

SECÇÃO I
Serviços de Apoio Pedagógico
SUBSECÇÃO I
Projeto de Educação para a Saúde
Artigo 98.º
Objeto e âmbito
1. O Projeto Educação para a Saúde (PES) (Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril), visa, entre
as diferentes áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, nomeadamente, em áreas
prioritárias como a alimentação e a atividade física, entre outras, prevenir o consumo de substâncias psicoativas, doenças infetocontagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, como o
VIH, violência escolar, saúde mental e promover a educação sexual.
2. Coordenação:
a) Para responsável pela equipa do PES, o Diretor designa um professor Coordenador,
de entre os docentes do Agrupamento, tendo em conta a sua formação, bem como a
experiência no desenvolvimento de projetos e/ou atividades, no âmbito da educação
para a saúde, na qual se inclui a educação sexual;
b) Tendo em conta a dispersão do Agrupamento, em função da disponibilidade de recursos humanos, é uma equipa da qual fazem parte docentes das 3 escolas polo;
c) Na educação pré-escolar e 1.º CEB, a função fica a cargo dos docentes nomeados
pelo Diretor.
3. Competências do Coordenador:
O papel predominante do professor Coordenador do PES é atuar junto da comunidade escolar
e, prioritariamente, dos alunos, sendo de destacar:
a) Organizar atividades, referentes a diversas temáticas. nas áreas da educação para a
saúde e educação sexual, identificadas no PAA;
b) Promover, em meio escolar, a educação para a saúde, para a sexualidade e para os
afetos;
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c) Promover a articulação com estruturas ligadas à saúde, associações científicas, escolas/faculdades que formem técnicos de saúde, institutos que apoiem jovens, organizações não-governamentais e de utilidade pública, e outros, com quem o Agrupamento possa estabelecer parcerias ou, simplesmente, usufruir de contribuições pontuais ou outras;
d) Promover a participação ativa dos alunos, a consulta de opinião e a colaboração dos
respetivos pais/EE, assim como de outros elementos da comunidade escolar e de outras entidades;
e) Promover a obtenção de recursos diversificados, através dos quais seja possível mobilizar as capacidades dos alunos para a procura autónoma permanente do saber;
f) Promover e/ou dinamizar ações de formação e espaços de debate e de reflexão abertos
a todos os alunos e respetivos pais/EE;
g) Submeter ao CP as propostas dos projetos, atividades de enriquecimento curricular e
atividades extracurriculares que coordena, dando conhecimento deles ao Coordenador de projetos;
h) Propor ao Diretor o estabelecimento de parcerias com estruturas da comunidade para
o desenvolvimento e dinamização de atividades relativas à educação para a saúde e à
educação sexual;
i) Procurar a colaboração e o envolvimento dos pais/EE, no desenvolvimento de atividades;
j) Prevenir, sinalizar e encaminhar situações de risco;
k) Desenvolver e apresentar ao CP a avaliação do resultado da atividade no Agrupamento.

SUBSECÇÃO II
Projeto de Segurança
Artigo 99.º
Projeto de segurança
1. Os espaços educativos das escolas e dos JI que integram o Agrupamento, dada a sua especificidade e o facto de, maioritariamente, serem frequentados por crianças e jovens, carecem de
princípios orientadores em matéria de segurança.
2. A fim de garantir a segurança desta comunidade escolar, o Agrupamento, de acordo com a
legislação em vigor, deverá elaborar um plano de emergência/plano de evacuação, que contemple os objetivos seguintes:
a) Sensibilizar para uma cultura de segurança;
b) Dotar os estabelecimentos de educação e ensino de normas eficazes de segurança;
c) Fazer o levantamento das instalações e dos espaços envolventes e analisar as consequências que as suas características poderão ter em matéria de segurança;
d) Conhecer as vias normais e alternativas de acesso e de saída das instalações;
e) Prevenir o desencadear de uma catástrofe ou limitar e reduzir as suas consequências.
3. Segurança das instalações escolares:
a) O Diretor deverá nomear, de entre os Adjuntos, um responsável por tudo o que diga
respeito a questões de segurança;
b) A segurança das escolas é da responsabilidade de toda a comunidade escolara, implicando a manutenção das boas condições de higiene, funcionalidade das instalações e
dos equipamentos;
___
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4.

5.

6.

7.

c) A segurança nas Escola Sede, EB da Lajeosa e Escola Secundária de Molelos é da
responsabilidade da Direção do Agrupamento e é assegurada pelo rigoroso cumprimento das determinações e das normas de execução permanente, do Gabinete de Segurança do MEC;
d) A segurança, nos restantes espaços escolares do Agrupamento, é da responsabilidade
de um docente, responsável por cada espaço escolar, e da Autarquia.
Normas de segurança:
a) Cada estabelecimento de educação do Agrupamento tem um plano de emergência e
de evacuação;
b) Todos os elementos da comunidade escolar estão sensibilizados para a necessidade
de conhecer e pôr em prática os procedimentos de autoproteção, em caso de acidente,
incêndio, ameaça de bomba, sismo ou qualquer outra situação anómala;
c) Estão afixadas em locais bem visíveis a planta de segurança e as normas gerais de
evacuação do respetivo espaço escolar;
d) Nas salas de aula, junto à porta, estão afixadas as normas básicas de evacuação.
Plano de emergência e de evacuação:
a) Este, obrigatoriamente, contempla a evacuação geral de cada um dos estabelecimentos de educação, assim como planos específicos de evacuação de todos os espaços;
b) Cada espaço escolar tem o seu próprio plano, cuja conceção e atualização cabe aos
docentes nomeados como delegados de segurança.
Coordenador da segurança:
a) O Diretor nomeia um Coordenador da segurança em cada uma das três escolas polo
que, sob orientação dos Serviços de Proteção Civil, organiza e mantem atualizados
os planos de emergência e de evacuação;
b) Nos JI e escolas EB1, a segurança é da responsabilidade do docente responsável pelo
respetivo espaço escolar.
Competências e atribuições:
São competências dos responsáveis pela segurança dos estabelecimentos de educação e ensino:
a) Centrar nas escolas do Agrupamento a prevenção e a procura das respostas mais pertinentes para a resolução dos problemas de segurança diagnosticados (desde comportamentos de risco, atos ilícitos dentro da escola ou áreas envolventes, situações de
emergência, etc.);
b) Sensibilizar para uma preocupação comum, tentando envolver todos os membros da
comunidade educativa (pessoal docente e não docente, alunos, pais/EE e representantes autárquicos) para a segurança escolar;
c) Promover e/ou dinamizar ações de formação, no âmbito do conhecimento e informação da segurança escolar, segundo uma perspetiva de educação, socialização, prática
da cidadania e formação cívica, em detrimento de uma outra qualquer orientação repressiva;
d) Criar uma cultura de segurança, nomeadamente interiorizando procedimentos e comportamentos e adotando as necessárias medidas de prevenção;
e) Promover e coordenar a elaboração dos planos de prevenção e de emergência, envolvendo a comunidade educativa, no sentido de uma maior abrangência e corresponsabilização;
f) Prevenir situações de risco (sismo, incêndio, explosão ou outros perigos naturais ou
provocados nas instalações escolares);
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g) Promover e acompanhar as vistorias a realizar pelo Serviço Nacional de Bombeiros
e de Proteção Civil às instalações, sempre que necessário;
h) Promover a realização de exercícios de evacuação (simulacros) para treino e fazer a
sua avaliação, a fim de corrigir todas as situações anómalas detetadas;
i) Desencadear, no caso de ocorrência de uma situação perigosa, as ações previstas no
plano de prevenção;
j) Zelar pela manutenção das instalações e dos equipamentos.
8. Procedimentos de prevenção:
a) No início de cada ano letivo, os educadores de infância, professores do 1.º CEB e DT
devem esclarecer as crianças e os alunos sobre a problemática da segurança, assegurando os seguintes procedimentos:
i)
Eleger ou nomear um chefe e subchefe de fila;
ii) Sensibilizar as crianças e os alunos, em caso de evacuação da sala de aula, para
se deslocarem em fila indiana, seguindo o chefe de fila, ordeiramente e em silêncio, para o local de concentração previsto;
iii)
Fazer o reconhecimento do local de concentração previsto para o
grupo/turma.
b) Ao longo de cada ano letivo, deverão ser realizados exercícios de evacuação, visando
criar rotinas de comportamento e de atuação e testar a eficácia dos meios disponíveis
e dos planos de segurança, para treino de todos os elementos da comunidade escolar:
c) Um simulacro no 1.º período e outro no 2.º período;
d) Após a realização dos exercícios de evacuação, é elaborado um relatório a apresentar
à Direção do Agrupamento, no prazo de 5 dias úteis;
e) Em cada um dos estabelecimentos de educação e de ensino do Agrupamento, há um
sinal sonoro, perfeitamente audível por toda a comunidade escolar, para efeitos de
evacuação dos diferentes espaços, sendo utilizado do seguinte modo:
i) Cinco toques de campainha, interrompidos por pausas de 1 segundo, em situação
de evacuação (por motivo de incêndio, sismo, ameaça de existência de engenho
explosivo).
9. Procedimentos em caso de emergências/acidentes:
a) Em caso de emergência ou acidente, o Diretor do Agrupamento (Escola Sede) ou o
Coordenador de estabelecimento ou outro responsável dever ser, imediatamente, informado da ocorrência;
b) Em caso de acidente pessoal, não considerado grave, os primeiros socorros são prestados no local, pelo pessoal adulto presente;
c) Em caso de acidente pessoal considerado grave, os procedimentos são os seguintes:
i)
Os primeiros socorros são prestados no local, pelo pessoal adulto presente;
ii)
Ligar para o 112;
iii)
Afetar um assistente operacional para acompanhar o discente;
iv)
Dar conhecimento ao Diretor do Agrupamento ou a outro elemento da Direção;
v)
Informar os pais/EE.

SUBSECÇÃO III
Desporto Escolar
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Artigo 100.º
Desporto Escolar
1. O Clube do Desporto Escolar (DE) funciona sobre orientações contidas no Programa Nacio-

2.

3.

4.
5.

nal do Desporto Escolar (PNDE), elaborado pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e de acordo com o projeto
bianual apresentado pela área disciplinar de Educação Física (EF).
O DE dinamiza atividades de complemento curricular com a finalidade de aquisição de hábitos que contribuam para um estilo de vida saudável, do desenvolvimento da condição física,
do desempenho motor, do sentido de responsabilidade, do fortalecimento dos laços de camaradagem, da promoção da saúde, do bem-estar social e da cidadania.
O Clube do DE dinamiza e organiza:
a) Atividades internas que se consubstanciam em atividades desportivas realizadas dentro da escola;
b) Atividades externas que se consubstanciam em atividades desportivas, realizadas no
âmbito dos quadros competitivos intraescolas.
Todas as atividades realizadas no âmbito do DE devem fazer parte do PAA do Agrupamento,
apresentadas anualmente pelo respetivo Coordenador, ao CP, para aprovação.
As saídas para as atividades externas devem reger-se de acordo com regulamentação própria.

Artigo 101.º
Equipa de coordenação
6. O clube do DE é presidido pelo Diretor ou por um dos membros da Direção do Agrupamento,
em sua substituição.
7. O Coordenador é nomeado pelo Diretor, devendo ser um docente de EF.
8. O professor responsável pela atividade interna e pelo grupo/equipa tem que ser um docente
qualificado, de acordo com o previsto no PNDE.
9. As competências de cada um dos cargos referidos nos pontos anteriores estão definidas no
PNDE.

SUBSECÇÃO IV
Atividades de Complemento Curricular
Artigo 102.º
Atividades de animação e apoio à família
(Educação pré-escolar)
Objeto e âmbito

1.
As AAAF compreendem os serviços de refeição e/ou prolongamento de horário, proporcionando, em função das necessidades das famílias devidamente comprovadas, as atividades de
animação socioeducativas para além das 25 horas letivas. Eventualmente, poderá funcionar nas
interrupções letivas.
2. Cooperação/responsabilidade das AAAF:
a) As AAAF resultam da responsabilidade partilhada entre o Município e o Agrupamento, na gestão do processo administrativo e financeiro;
b) O Agrupamento, através da sua Direção e do pessoal docente (educadores de infância,
titulares de grupo, Coordenador de Departamento e Coordenador de estabelecimento), apoia o desenvolvimento e a supervisão das atividades;
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c) A colocação e a gestão do pessoal caberá ao Município, em parceria com o Agrupamento, visando o controlo da qualidade e do bom funcionamento das atividades;
d) De acordo com o Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de setembro, esta componente
é comparticipada pelos pais /EE.
3. Funcionamento:
a) Compete ao Departamento da Educação Pré-escolar definir e elaborar, para aprovação, o regimento de acordo com as normas orientadoras gerais, emanadas pela Autarquia;
b) Compete ao educador definir e elaborar, no regimento interno, as normas específicas
do funcionamento da AAAF no JI, de acordo com o regimento do Departamento da
Educação Pré-escolar, atendendo às necessidades das famílias, manifestadas na primeira reunião do ano letivo.

Artigo 103.º
Atividades de enriquecimento curricular
(1.º CEB)
Objeto e âmbito

1.
a) As AEC, de acordo com a Portaria n.º 644/2015, de 24 de agosto, destinam-se aos
alunos do 1.º CEB, tendo em vista:
i) O alargamento e a generalização da escola a tempo inteiro;
ii) Tornar os horários dos estabelecimentos de educação e de ensino mais compatíveis com as necessidades das famílias;
iii) Proporcionar novas oportunidades de aprendizagem aos alunos deste nível de
ensino.
b) O objetivo é que as escolas disponham de uma margem de autonomia para gerir as
10 horas semanais de prolongamento de horário, tirando partido dos recursos existentes a nível local, nomeadamente, escolas de dança, teatro ou música, clubes recreativos ou associações culturais;
c) As referidas atividades são selecionadas de acordo com os objetivos definidos no PE
e devem constar no respetivo PAA.
4. Regras de funcionamento:
a) As AEC devem desenvolver-se, preferencialmente, para além do tempo curricular.
Não sendo possível garantir esta condição todos os dias, poderão realizar-se em duas
manhãs e no início e final da tarde;
b) Os horários devem salvaguardar, o mais possível, o tempo letivo da manhã para a
lecionação do currículo pelos professores titulares;
c) Embora possam ser promotores das AEC as Autarquias Locais, as Associações de
pais/EE, as Instituições Particulares de Solidariedade Social e os Agrupamentos de
Escolas, estas têm sido promovidas pela Autarquia;
d) A planificação das AEC deve ser feita em colaboração com o professor titular da
turma, tendo em conta as atividades do PAA;
e) A supervisão destas atividades é feita pelos professores titulares de turma (por supervisão entende-se: programação, acompanhamento e avaliação das atividades), através
de reuniões com os docentes das AEC;
f) Podem ser utilizados para o desenvolvimento das AEC todos os espaços da escola;
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g) O material necessário para o desenvolvimento das atividades é da responsabilidade
da entidade promotora;
h) A oferta das AEC deve ser comunicada no início do ano letivo aos pais/EE;
i) A frequência das AEC carece de inscrição prévia;
j) A inscrição nas atividades implica a frequência das mesmas até ao final do ano escolar e a não inscrição impossibilita a permanência dos alunos na escola, depois das
atividades letivas;
k) A não comparência às atividades, quando inscritos, implicará a marcação de falta;
l) Quando os alunos atingirem 10 faltas injustificadas, os pais/EE serão informados por
escrito;
m) O não cumprimento das regras de funcionamento das AEC pode implicar repercussões na sua avaliação.
5. Articulação curricular:
Os docentes deverão participar e promover a supervisão e a articulação curricular vertical e
horizontal:
a) Articulação horizontal:
Articulação entre os docentes das AEC que lecionam a mesma área no concelho e/ou
Agrupamento;
i)
Quanto à forma, é uma reunião concelhia;
ii)
Quanto à periodicidade, ocorre no início e fim do ano e, pelo menos, uma vez
por período;
b) Supervisão pedagógica:
i) Articulação entre os docentes das AEC e os titulares de turma, por estabelecimento e em Departamento;
ii) Quanto à periodicidade, realiza-se mensalmente, de preferência, ou, pelo menos, uma vez por período, podendo haver também contactos informais;
c) Articulação vertical:
i) Articulação entre os docentes das AEC e os respetivos grupos disciplinares do
segundo ciclo;
ii) Quanto à forma, são reuniões específicas para o efeito (organizadas pelo Coordenador do 1.º CEB);
iii) Quanto a periodicidade, realiza-se no início e no fim do ano, pelo menos, e uma
vez por período, se possível.

Artigo 104.º
Atividades de complemento e enriquecimento curricular
2.º, 3.º CEB e secundário
Objeto e âmbito
1.As Atividades de Complemento e Enriquecimento Curricular dos 2.º, 3.º CEB e secundário
são um conjunto de atividades não curriculares, concretizadas através de clubes ou de outros
projetos, desenvolvidas fora do tempo curricular dos alunos, sendo de frequência facultativa.
2.Os clubes são espaços físicos com recursos humanos e materiais próprios, vocacionados para
desenvolver projetos e atividades de natureza eminentemente lúdico-recreativos, culturais e
formativos, visando proporcionar e facilitar a formação integral, a realização pessoal, a consolidação de aprendizagens e a complementaridade de aprendizagens e de direção pedagógica.
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6.

7.

8.

9.

3.As Atividades de Complemento e Enriquecimento Curricular, disponíveis em cada escola
polo do Agrupamento, deverão basear-se num conjunto de objetivos gerais constantes do
PAA, devendo caracterizar-se, nomeadamente:
a) Por serem de caráter facultativo, revestindo-se de natureza lúdico-cultural e visando
a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos;
b) Por apresentarem uma organização que pode ocorrer segundo várias modalidades, ou
programas de nível local, mas não poderão nunca confundir-se, pela sua natureza, ou
pelos seus objetivos, com modalidades específicas de apoio pedagógico, desenvolvidas no âmbito da recuperação do aluno;
c) Por serem organizadas pelos vários intervenientes no processo educativo, sendo aprovadas pelo CP, dando resposta ao PE e fazendo parte integrante do PAA;
d) Cada proposta de atividade a apresentar ao CP deve conter, basicamente, os seguintes
elementos:
i)
Professor responsável pelo projeto;
ii)
Designação, descrição da natureza e objetivos do projeto;
iii)
Forma interna de organização e de funcionamento;
iv)
Atividades a desenvolver;
v)
Duração semanal e período de desenvolvimento;
vi)
Número de participantes a admitir;
vii)
Formas e momentos de avaliação das atividades.
Funcionamento:
a) As Atividades de Complemento e Enriquecimento Curricular funcionam, anualmente, no Agrupamento, tendo em conta:
i)
O PE;
ii)
As necessidades dos alunos;
iii)
Os recursos humanos disponíveis;
iv) A valência pedagógico-recreativa dos projetos apresentados para aprovação, no
início de cada ano letivo.
b) Cada clube/atividade rege-se por normas próprias, devendo respeitar as orientações
emanadas do CP.
Horário de funcionamento e modalidades de frequência:
a) Tanto quanto possível, deverá o Agrupamento garantir o financiamento dos clubes,
sempre que estes não possuam meios próprios de autofinanciamento;
b) O horário de funcionamento obedece aos tempos livres dos alunos;
c) Em termos de assiduidade, as faltas injustificadas ao triplo das atividades de complemento curricular, em que tenha havido inscrição, implicam a suspensão da frequência
do clube.
Avaliação do projeto/clube:
A avaliação deve ter em linha de conta os seguintes parâmetros: adesão, n.º de alunos inscritos, assiduidade e as repercussões na comunidade escolar.
Outras atividades de complemento educativo:
a) Para além da existência dos projetos/clubes, em todos os JI e escolas do Agrupamento
desenvolvem-se outras atividades de complemento educativo que visam a promoção
sociocultural dos alunos, como por exemplo: exposições, visitas de estudo, torneios
escolares, concursos, campeonatos e outras atividades de caráter pontual;
b) Estas atividades têm projetos próprios e desenvolvem-se no âmbito dos Departamentos Curriculares.
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SUBSECÇÃO V
Apoios e Complementos Educativos
Artigo 105.º
Apoios e complementos educativos
1. Os apoios e complementos educativos visam suprir as dificuldades dos alunos decorrentes de
problemas de integração, aprendizagem e/ou da ausência do discente ou do docente.
2. Modalidades:
a) Diferenciação pedagógica;
b) Programas de tutoria;
c) Atividades de compensação;
d) Atividades de recuperação;
e) Atividades de ensino específico de Língua Portuguesa;
f) Apoio ao estudo;
g) Sala de estudo;
h) Acomodações curriculares;
i) Atividades de enriquecimento;
j) Outras modalidades de apoio educativo: grupos de nível, estudo dirigido ou orientado, aprendizagem cooperativa ou ensino mútuo, estudo autónomo, etc.

Artigo 106.º
Serviços de tutoria
Objeto e âmbito

1.
a) A tutoria é uma modalidade de apoio ao aluno e desenvolve-se no âmbito da orientação escolar (Despacho Normativo n.º 1-F/2016, 5 de abril);
b) O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 4 de julho, no seu artigo 12.º, prevê a implementação da medida de apoio tutorial específico. Esta é destinada aos alunos dos
2.º e 3.º CEB que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções.
Tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades educativas, nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do seu processo de
aprendizagem;
c) Para acompanhamento do processo educativo dos alunos, por proposta do CT pode o
Diretor designar professores tutores.
3. Objetivos dos programas de tutoria:
O plano tutorial é o dispositivo pedagógico especialmente orientado para o acompanhamento
dos alunos e tem como objetivos:
a) Promover o sucesso educativo;
b) Contribuir para a valorização da imagem do aluno perante si e na comunidade escolar;
c) Consolidar a relação entre a escola/família e comunidade;
d) Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos
de estudo e de rotinas de trabalho;
e) Ajudar e orientar o aluno na construção de um projeto pessoal de aprendizagem;
f) Responder a problemas de inserção na comunidade educativa;
g) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
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4.

5.

6.

7.

8.

h) Apoiar o aluno nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares de maior insucesso escolar.
Professor tutor:
a) O professor tutor é um docente responsável pelo acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo de alunos, de preferência ao longo do seu percurso
escolar;
b) A figura do professor tutor deve ser entendida como a de um profissional que, conhecendo bem os currículos e as opções escolares dos alunos e das suas famílias, promove as ações necessárias para ajustar posições e expectativas.
Competências do tutor:
A ação do tutor não se restringe ao aluno, pois deve constituir-se como um elemento de mediação entre aluno/professor, aluno/pais, pais/professor, pelo que lhe compete:
a) Ajudar a integrar o aluno na turma e na escola;
b) Aconselhá-lo e orientá-lo no estudo e nas tarefas escolares;
c) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades
formativas;
d) Ajudar no processo de maturidade vocacional, bem como na orientação escolar e profissional do aluno.
Metodologias de implementação:
Para levar a cabo os objetivos, o professor tutor deve desenvolver um conjunto multifacetado
de iniciativas, entre elas:
a) Inteirar-se do percurso escolar do aluno;
b) Procurar que o aluno se conheça melhor quanto aos seus pontos fortes/fracos, interesses e motivações;
c) Sugerir ao aluno comportamentos e atitudes com vista à sua integração;
d) Apoiar o aluno ao nível das técnicas de trabalho e de estudo;
e) Analisar, com o aluno, os resultados escolares, procurando retirar conclusões e obtendo o seu compromisso, no sentido da melhoria.
Designação:
a) O professor tutor é designado pelo Diretor, mediante a sua disponibilidade e perfil,
sob proposta do CT;
b) O professor tutor deve, preferencialmente, fazer parte do CT a que pertence o aluno
a apoiar, podendo mesmo ser o próprio DT.
Regime do exercício de funções:
O professor tutor, no exercício das suas funções, preferencialmente, deve acompanhar um
reduzido número de alunos.

Artigo 107.º
Apoio ao estudo
Objeto e âmbito
1.O Apoio ao Estudo (AE) aplica-se, prioritariamente, aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem.
2. O apoio a Português é prioritário para alunos provenientes do estrangeiro.
9. Funcionamento:
a) As propostas de AE são da responsabilidade dos CT e elaboradas pelo professor da
disciplina, conjuntamente com o DT;
b) Os alunos propostos para AE deverão obedecer cumulativamente aos seguintes requisitos:
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i)
Revelarem dificuldades na disciplina proposta;
ii)
A medida a aplicar seja a mais indicada para a recuperação.
c) O CT deverá ponderar sempre cada proposta, tendo em conta as possíveis implicações
de cada apoio no progresso e na recuperação de cada aluno proposto;
d) O DT deve dar conhecimento ao aluno e aos pais/EE da proposta e das regras que
presidem ao funcionamento das atividades;
e) Os pais/EE tomam conhecimento e devem comprometer-se a acompanhar e a ajudar
o seu educando no cumprimento do plano;
f) As atividades de apoio são de frequência obrigatória, quando autorizados pelos
pais/EE.
10. Na educação pré-escolar e 1.º CEB, os apoios são para as crianças e alunos com dificuldades
de integração ou aprendizagem, assim:
a) Na educação pré-escolar, o apoio é articulado e serve de reforço nas aprendizagens
das crianças;
b) No 1.º CEB, poderá haver também apoio individualizado, na sala de aula, para alunos
que revelem dificuldades de aprendizagem.

SECÇÃO II
Estruturas de Apoio Técnico
Artigo 108.º
Absentismo e abandono escolar
Promover o sucesso e prevenir o absentismo e o abandono escolar dos alunos, bem como desenvolver a qualidade do serviço público de educação, é a missão da escola.

Artigo 109.º
Serviços de Ação Social Escolar
Objeto
1.
A ASE é regulada pelo Despacho n.º 8485-A/2015, de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho n.º 7255/2018, de 31 de
julho, que em conformidade com o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e a Lei do Orçamento de Estado anual responde às seguintes áreas.
2. Composição:
A ASE desenvolve atividades no âmbito de:
a) Serviço de refeitório escolar;
b) Serviço de papelaria;
c) Serviço de bar;
d) Serviço de transportes escolares;
e) Serviço de auxílios socioeducativos;
f) AAAF (educação pré-escolar);
g) Componente de Apoio à Família (CAF) no 1.º CEB.
3. Competências:
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Sob a responsabilidade direta da Direção (Adjunto do Diretor nomeado para o efeito) e do
respetivo Coordenador Técnico, compete aos serviços de ASE dar apoio social aos alunos e
superintender os serviços anteriormente referidos, devendo para o efeito:
a) Inventariar as carências e os recursos necessários, no domínio do apoio socioeducativo aos alunos;
b) Mobilizar recursos locais e suscitar a solidariedade da comunidade, para ações de
apoio socioeducativo;
c) Informar os alunos e os pais/EE, da existência de serviços de apoio socioeducativo
na escola e do seu âmbito e esquema de funcionamento;
d) Estabelecer protocolos com as autoridades, ou outras entidades que possam prestar
apoio socioeducativo em diferentes domínios, designadamente na solução de problemas de transportes;
e) Desenvolver atividades de apoio socioeconómico;
f) Organizar, zelar e melhorar todos os serviços.
4. Funcionamento:
a) Os serviços de ASE funcionam nos SA da Escola Sede do Agrupamento, sob a responsabilidade direta de pessoal designado para o efeito;
b) Os serviços são prestados pelos elementos que aí desempenham funções específicas,
coordenados por um Coordenador Técnico e um dos Adjuntos do Diretor indigitado
para essas funções;
c) O horário de funcionamento corresponde ao horário de funcionamento dos SA;
d) Nos JI e escolas do 1.º CEB, os serviços de ASE são da responsabilidade da Autarquia, mas geridos, em parte, pela Escola Sede do Agrupamento, em regime de cooperação.

Artigo 110.º
Serviços de refeitório escolar
Objeto e âmbito
Os serviços de refeitório são assegurados por uma empresa na Escola Sede e Escola
Secundária de Molelos;
b) O Diretor pode autorizar, pontualmente, a utilização do refeitório, por razões que o
justifiquem (refeições de convívio, reuniões, atividades extracurriculares, etc.).
5. Funcionamento:
a) O horário de funcionamento é definido pela Direção e divulgado no início de cada
ano letivo;
b) Estes espaços são apoiados por AO, nas horas das refeições, para verificar o cumprimento integral da refeição;
c) Na falta de AO, ou por razões de ordem pedagógica, podem ser concedidas a docentes, horas de componente não letiva para auxiliarem no acompanhamento dos alunos
durante a refeição (situação sempre acordada com o docente);
d) Todos os materiais e equipamentos utilizados, assim como as instalações próprias,
devem ser alvo de cuidados permanentes, a fim de prolongar a sua utilização em boas
condições de conservação e de higiene;
e) A fim de contabilizar o número de refeições a confecionar e os alimentos a adquirir,
estas devem ser adquiridas no dia anterior;
f) Excecionalmente, com o pagamento de uma coima, poderá ser adquirida no próprio
dia, até às 10 horas;
a)
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g) O preço das refeições para alunos e pessoal docente e não docente é, anualmente,
fixado por despacho da tutela, em Diário da República;
h) As ementas das refeições são afixadas, semanalmente, em lugares de uso na Escola
Sede de Agrupamento, bem como publicadas na página da escola.
6. Deveres dos utentes:
a) Todos devem aguardar a sua vez de entrar e de ser servido;
b) A apresentação do cartão é obrigatória à entrada;
c) Devem respeitar as regras de higiene, civismo e respeito;
d) Atitudes incorretas poderão levar ao impedimento da utilização destes serviços (processo sumário), durante um período a determinar, dependendo da gravidade da ocorrência;
e) Os alunos não devem abandonar a mesa sem terminar a refeição;
f) Todo o material deve ser cuidado e utilizado corretamente;
g) No fim de cada refeição, os utensílios utilizados devem ser colocados em lugar próprio;
h) Os custos de quaisquer estragos no mobiliário ou equipamentos de serviço, feito propositadamente ou por negligência, serão suportados pelo infrator;
i) Depois de terminar a refeição e de sair, não é permitido voltar a entrar;
j) O Agrupamento debate-se, diariamente, com um problema que corresponde à falta
de aquisição da refeição por um número elevado de alunos, por descuido ou esquecimento, o que acarreta problemas de gestão e compromete as restantes refeições, tendo
em conta que a esses alunos nunca é negada a refeição. Atendendo a esta situação, decidiu-se que, depois de devidamente avisados os pais/EE, caso persista esta situação,
à quarta vez, será a mesma reportada aos responsáveis sociais competentes.

Artigo 111.º
Serviços de papelaria
1. Os serviços de papelaria têm por função dar apoio, em materiais escolares, à comunidade
escolar do Agrupamento.

2. Nas três escolas polo, as papelarias destinam-se a vender artigos com o objetivo de disponibilizar todo o material necessário à prática letiva.
3. Funcionamento:
a) Os horários de funcionamento são definidos no início de cada ano letivo e afixados
nos referidos locais.

Artigo 112.º
Serviços de bar
1.Ao serviço de bar aplica-se o estipulado no artigo 6.º, do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de
julho, bem como a circular de 18/10/2012, que apresenta o documento “bufetes escolares - orientações”.
1. Nos serviços de bar podem ser adquiridos, pela comunidade escolar, alimentos e bebidas.
2. Funcionamento:
a) O horário e as normas de funcionamento do bar constam de um regulamento próprio
que se encontra afixado em local próprio.
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Artigo 113.º
Serviços de transportes escolares
1. Os serviços de transportes escolares gratuitos destinam-se aos alunos que vivem a 3km, ou
mais, do estabelecimento a que pertencem.
2. Funcionamento:
a) Os transportes escolares são da competência da Autarquia, que pode estabelecer parcerias com o Agrupamento;
b) O Agrupamento colabora na organização do horário e na distribuição dos passes dos
alunos do ensino básico e secundário.

Artigo 114.º
Serviços de auxílios socioeducativos
1. Os serviços de auxílios socioeducativos prestam apoio aos alunos carenciados do pré-escolar,
1.º, 2.º e 3.º CEB e secundário:
a) Às crianças carenciadas da educação pré-escolar, com 4 e 5 anos, é assegurado o
apoio no domínio da alimentação, de acordo com o escalão do abono de família;
b) Aos alunos carenciados do 1.º CEB são prestados, pela Autarquia, apoios no âmbito
do programa de refeições e de material pedagógico;
c) Aos alunos carenciados dos 2.º e 3.º CEB e secundário são prestados, entre outros, os
seguintes apoios: suplemento alimentar e bolsa de mérito.

Artigo 115.º
Manuais escolares
Objeto e âmbito
1.De acordo com o Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, e com o que está previsto
nos artigos 127.º da Lei n.º 7- A/2016, de 30 de março, 156.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro, e 170.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, passa a haver a distribuição
gratuita dos manuais escolares a todos os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede pública do MEC. O programa de gratuidade e de reutilização de manuais escolares não inclui os cadernos de atividades/fichas, nem os restantes componentes dos
chamados packs pedagógicos.
2. Funcionamento:
a) A atribuição de manuais escolares gratuitos, que podem ser novos ou usados, é feita
pela plataforma online MEGA, através de um sistema de vales;
b) Para terem acesso a estes, os pais/EE devem registar-se na plataforma MEGA;
c) Depois do registo feito, são emitidos os vales, associados ao Número de Identificação
Fiscal do pai/EE do aluno, que permitem o levantamento dos manuais escolares em
qualquer uma das livrarias aderentes, caso sejam novos, ou na escola, se forem usados;
d) Cada vale inclui um código único e tem indicado o manual correspondente.
3. Regras de utilização:
a) Os manuais escolares distribuídos gratuitamente devem ser entregues às escolas, em
bom estado, pelos pais/EE, no final do ano letivo, ou no final do ciclo de estudos,
quando se trate de disciplinas sujeitas a exame. Neste último caso, os manuais têm de
ser entregues três dias após a realização do respetivo exame;
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b) Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais relativos ao
ciclo ou às disciplinas em causa até à sua conclusão;
c) Independentemente do seu estado, todos os manuais escolares distribuídos gratuitamente devem ser devolvidos às escolas.
4. Medidas de penalização:
A não restituição dos manuais ou a sua devolução em mau estado de conservação, que impossibilite a sua reutilização (por causa imputável ao aluno) implica:
a) Impossibilidade de receber manuais gratuitos, no ano letivo seguinte;
b) Pagamento dos mesmos, tendo em conta o valor da capa.

SECÇÃO III
Regime do Exercício de Funções
Artigo 116.º
Regime do exercício de funções
Em todas as estruturas de apoio das secções I e II, os docentes envolvidos no exercício das suas
funções, e de acordo com a legislação em vigor, beneficiam de um crédito de horas (letivas ou
não letivas), não lhes podendo ser abonada qualquer retribuição por serviço docente extraordinário.

SECÇÃO IV
Outros Serviços de Apoio Educativo
Artigo 117.º
Serviços administrativos
1. Os SA funcionam na Escola Sede do Agrupamento, com extensões nas outras duas escolas
polo e exercem competências no que diz respeito à área de alunos, apoio às turmas, à direção
de turma, avaliação de alunos e alguns procedimentos relativos ao pessoal docente e não docente, dentro do princípio da subordinação hierárquica.
2. Competências:
a) Aos SA compete o bom e regular funcionamento da parte burocrática de apoio às
escolas do Agrupamento, devendo primar sempre pelo bom atendimento ao público,
reforçando, assim, uma relação estreita com a comunidade escolar.
b) São competências gerais a prestação de serviços nas áreas de pessoal, alunos, contabilidade, tesouraria, expediente, serviços de ASE, etc..
3. Funcionamento:
c) Os SA, pela sua especificidade, regem-se, inseridos no regulamento geral, por normas
próprias, cujo responsável direto é um chefe de serviços da administração escolar;
d) O horário de funcionamento e de atendimento ao público, assim como, o seu regulamento, deverão estar afixados, de forma visível, em local próprio, de modo a contribuir para o seu pleno respeito por parte dos utentes;
e) Em termos de horário, funcionam em jornada contínua, assegurada pela rotatividade
entre os seus funcionários, entre as 8:30h e as 17:00h.
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Artigo 118.º
Serviços de reprografia
Objeto e âmbito
1. Os serviços de reprografia têm como finalidade prestar apoio à atividade docente e discente,
administrativa e ao Órgão de Gestão.
4. Competências:
a) Reproduzir material de apoio didático e pedagógico para as atividades de ensino e de
aprendizagem e para o normal funcionamento de todos os serviços no Agrupamento,
nomeadamente: impressos, fotocópias e encadernações;
b) Reproduzir materiais de interesse educativo a pedido dos elementos da comunidade
escolar.
5. Funcionamento:
a) Os serviços de reprografia funcionam, nas três escolas, no mesmo espaço da papelaria, com trabalho estipulado de acordo com a disponibilidade dos recursos humanos
e as necessidades da comunidade escolar do Agrupamento;
b) Os serviços são garantidos por AO destacados pela Direção, tendo em conta a sua
competência técnica exigida para a função;
c) Os horários serão definidos pela Direção e afixados, no início de cada ano letivo, em
local próprio, nas respetivas escolas.
6. Normas:
a) Os serviços a executar deverão ser requeridos, com a antecedência mínima de 48
horas, salvo em caso de força maior, de forma a permitir a sua execução em tempo
útil;
b) O requisitante docente deverá, no ato de receção dos trabalhos executados, rubricar a
ficha de requisição;
c) O balcão de entrada da reprografia não deve ser ultrapassado por ninguém, excetuando-se os elementos da Direção e os funcionários devidamente autorizados a fazer
serviços na ausência do responsável;
d) Todos os serviços prestados que não revistam interesse para o processo de ensino e
de aprendizagem serão pagos à tabela vigente na escola (afixada no local);
e) Os serviços requisitados, destinados ao ensino, aprendizagem e avaliação dos alunos
(serviço pedagógico) são gratuitos;
f) Os restantes serviços destinados a uso pessoal, adquiridos por alunos, professores e
funcionários, são pagos pelo requisitante ao preço afixado;
g) Os trabalhos de reprografia requisitados para o 1.º CEB e educação pré-escolar são
suportados por verbas próprias;
h) O funcionário de serviço deverá salvaguardar o sigilo relativamente aos documentos
que lhe são entregues, sendo ele o único responsável enquanto estiverem na sua posse;
i) Serão salvaguardados os direitos de autor, não se permitindo a reprodução abusiva (a
responsabilidade da infração é sempre de quem solicita a reprodução).

Artigo 119.º
Serviços de receção
A receção é o local privilegiado onde se deverão dirigir todos os visitantes (pais/EE e outros),
sempre que queiram contactar com os serviços ou com alguém em particular.
1. Funcionamento:
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a) O visitante, após comunicada a sua pretensão, será encaminhado por um funcionário,
que solicitará a presença da pessoa em questão ou o acompanhará ao local pretendido,
depois de se fazer anunciar e obter autorização para o efeito;
b) Em caso algum poderão pessoas estranhas à escola circular livremente pelos corredores ou outros locais, incluindo as salas de aula.

Artigo 120.º
Serviços de telefone
Os serviços de telefone fazem parte de uma infraestrutura de apoio aos serviços e à organização
do Agrupamento.
As três escolas polo do Agrupamento possuem centrais telefónicas.
1. Funcionamento:
a) O serviço de telefone destina-se às comunicações oficiais de cada escola e à receção
de chamadas que serão encaminhadas pelo operador (AO) para os locais respetivos;
b) Para além do telefone fixo, existem também telemóveis que se destinam a comunicações móveis oficiais;
c) A utilização dos telefones não deverá ser feita por períodos muito longos, desnecessariamente, nem perturbar o normal funcionamento de cada escola, sob pena de lhe
ser impedido o acesso.
2. Competências do operador:
a) Exercer as funções de telefonista e respetivo controlo de recebimento, envio e encaminhamento de chamadas oficiais, assim como o controlo das entradas e saídas de
pessoas pela porta principal (visitantes) do edifício escolar ou da porta/portão exterior, na ausência do AO (guarda à portaria);
b) Nas chamadas telefónicas feitas ou recebidas, o operador deve identificar-se com o
nome da escola e o seu nome pessoal;
c) Deverá identificar quem atende o telefone ou de quem recebe uma chamada;
d) Encaminhar as chamadas telefónicas para os seus destinatários e, caso não estejam,
registar tal facto para informar o interessado;
e) De acordo com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, não é permitida a cedência de quaisquer dados pessoais da comunidade escolar.

CAPÍTULO V
Estruturas Organizacionais
Artigo 121.º
Estruturas organizacionais
1. O Agrupamento possui outras estruturas organizacionais, das quais se destacam:
a)
b)
c)
d)

Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE);
Associação de estudantes;
Assembleia de delegados de turma;
Comissão de finalistas.

Artigo 122.º
Associação de Pais e Encarregados de Educação
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1. É o órgão de representação dos pais/EE e constitui o interlocutor principal para os Órgãos de

2.
3.
4.

5.

Direção, Administração e Gestão do Agrupamento, no desenvolvimento de ações na comunidade e na representação nos órgãos que a Lei prevê.
Participa na vida do Agrupamento e em todas as atividades, no âmbito das suas competências.
Pode utilizar instalações do Agrupamento, para nelas reunir, e usar os meios necessários.
Deveres:
a) Participar ativamente, com o número de elementos previstos na Lei, nas reuniões do
CG;
b) Designar os seus representantes no órgão referido na alínea anterior;
c) Colaborar com os Órgãos de Gestão do Agrupamento;
d) Acompanhar e participar na organização de atividades de complemento curricular, de
ação social e de ligação escola/meio.
Direitos:
a) A APEE tem direito a dispor, dentro dos recursos materiais existentes, de um espaço
cedido pelo Diretor, onde deverá constar o horário de funcionamento e o nome dos
órgãos sociais;
b) Aos pais/EE, particularmente constituídos em associação, é reconhecido o direito de
emitir pareceres sobre as linhas gerais da política educativa.

Artigo 123.º
Associação de Estudantes
1. A Associação de Estudantes é, nos termos da Lei, a organização representativa de todos os
alunos da Escola Secundária com 3.º CEB de Molelos.
2. Participam na vida da escola em todas as atividades, no âmbito das suas competências.
3. A Associação de Estudantes goza de personalidade jurídica e rege a sua atividade de acordo
com estatutos próprios (artigo 8.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro).
4. Constituição:
a) A direção da Associação é eleita no primeiro trimestre de cada ano letivo, de acordo
com os estatutos, com um mandato de um ano;
b) Podem apresentar candidatura todos os alunos que o desejem, devendo para tal constituir uma lista para os vários Órgãos da Direção (Mesa da Assembleia Geral de Alunos, Direção e Conselho Fiscal), de acordo com o disposto nos Estatutos da Associação;
c) Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas
da escola, aqueles a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos 2 anos escolares,
medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou sejam, ou tenham sido nos últimos 2 anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso de faltas, nos termos do
Estatuto dos Alunos e da Ética Escolar.
5. Direitos:
a) Receber apoio e colaboração dos Órgãos de Gestão;
b) Dispor de espaço (sala própria) e equipamentos para as suas atividades;
c) Promover atividades, autorizadas pelo CP, para a obtenção de verbas próprias;
d) Solicitar ao Diretor do Agrupamento a realização de reuniões para apreciação de
matérias relacionadas com o funcionamento da escola.
6. Direitos dos dirigentes associativos (estudantes eleitos para a Associação de Estudantes):
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a) Relevação de faltas às aulas (motivadas pela comparência em reuniões dos órgãos a
que pertencem, no caso de estas coincidirem com o horário letivo);
b) Relevação de faltas às aulas (motivo de presença em atos de manifesto interesse associativo);
c) A relevação de faltas referida na alínea anterior não pode exceder 1/3 do limite legalmente estabelecido para cada disciplina e depende da apresentação, ao DT, de documento comprovativo da presença nas atividades acima aludidas;
d) Os dirigentes associativos que cessem ou suspendam o exercício da sua atividade,
seja qual for o motivo, perdem o direito às condições específicas de que usufruíam.
7. Deveres:
a) Divulgar os estatutos;
b) Colaborar com os Órgãos de Gestão na dinamização de atividades;
c) Promover atividades de caráter artístico, cultural e desportivo;
d) Contribuir para a preservação e embelezamento do espaço escolar;
e) Promover o bom relacionamento entre os elementos da comunidade escolar.
8. Espaço:
a) Os alunos da Associação poderão aceder a uma sala sempre que necessitem, sendolhes permitido o livre acesso;
b) É da responsabilidade dos dirigentes que constituem o órgão, afixar o horário de funcionamento deste espaço em local visível, bem como elaborar e afixar o regulamento
e normas específicas de utilização, depois de verificados e aprovados pelo Diretor;
c) Só é permitida a permanência neste espaço, de acordo com o horário definido no
número anterior;
d) Anualmente, deverá ser feito o inventário do material existente, nesse espaço, com
indicação do seu estado de conservação;
e) O espaço deve ser mantido limpo e cumpridas as regras de uma correta utilização.

Artigo 119.º
Assembleia de Delegados de Turma
1. É um órgão de representação dos alunos dos 2.º e 3.º CEB, nas escolas polo onde não funcionar Associação de Estudantes (EB de Tondela e da Lajeosa).
2. É constituída pelos Delegados ou Subdelegados de cada turma, nos termos do artigo 8.º do
Estatuto do Aluno e Ética Escolar, definido na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
3. A coordenação é feita por um Presidente e um Vice-presidente eleitos, por voto secreto, de
entre os seus membros.
4. Competências:
a) Eleger, de entre os seus membros, um Presidente e um Vice-presidente;
b) Estabelecer as regras de funcionamento da própria Assembleia;
c) Debater assuntos relacionados com a vida escolar;
d) Apresentar propostas de atividades a incluir no PAA;
e) Pronunciar-se sobre o PE e RI do Agrupamento;
f) Analisar situações problemáticas e trabalhar em conjunto com os outros órgãos da
comunidade escolar, no sentido de encontrar soluções;
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g) Nomear uma comissão de estudantes que se encarregará de elaborar, no início de cada
ano escolar, um plano de atividades a dinamizar pelos alunos (sujeito à aprovação da
Assembleia de Delegados);
h) Transmitir, através do Presidente da reunião, todas as resoluções, oriundas da Assembleia de Delegados, ao Diretor, para encaminhamento, autorização e/ou homologação;
i) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por Lei.
5. Quanto ao funcionamento, reúne, mediante convocatória, com o aval do Diretor:
a) Ordinariamente, uma vez por período, com o Coordenador dos DT do respetivo ciclo
de ensino ou com o Diretor;
b) Extraordinariamente:
i) Sempre que a maioria dos Delegados decidir e o solicitar;
ii) Sempre que o Presidente da Assembleia de Delegados o entenda ou o Coordenador dos DT do respetivo ciclo de ensino ou Diretor o solicitem.
6. O mandato da Assembleia de Delegados, bem como qualquer comissão de estudantes, termina
no final de cada ano letivo.

Artigo 120.º
Comissão de finalistas
1. A comissão de finalistas, caso exista, é uma organização representativa e legítima dos alunos
finalistas (12.º Ano – Escola Secundária de Molelos);
2. Tem por objetivo a organização de atividades e/ou outros recursos, com o apoio dos respetivos DT e outros, para angariar fundos para a sua festa e viagem de finalistas.

CAPITULO VI
Espaços e outros recursos
SECÇÃO I
Organização e Gestão
Artigo 121.º
Organização
Objeto e âmbito
1. O património que constitui o Agrupamento (EB de Tondela, Escola Secundária de Molelos,
EB da Lajeosa, JI e escolas do 1.º CEB) é composto pelos edifícios principais, edifícios anexos,
espaços, equipamentos fixos e móveis, mobiliário, material didático e administrativo.
2. A inventariação e o regime de utilização do material didático é da responsabilidade específica
dos professores e educadores titulares de grupo/turma (JI/1.º CEB) e dos representantes de
cada grupo/disciplina, dos responsáveis pelas instalações específicas e, na generalidade, pelo
responsável das instalações (Diretor de instalações) e da Direção.
3. A utilização de alguns espaços e serviços existentes no Agrupamento rege-se por normas específicas de funcionamento, de acordo com as orientações gerais expressas neste RI.
4. Diariamente, muitas crianças do 1.º CEB chegam às escolas muito tempo antes do início das
atividades letivas e permanecem, também na escola, muito tempo após o final dessas atividades. Assim, decidiu-se que as crianças que não frequentam o prolongamento de horário só
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devem entrar na escola 15 minutos antes das atividades letivas, devendo ser recolhidas pelas
famílias até 20 minutos após o termo das atividades letivas. As situações cuja reincidência
contrarie estas decisões, a partir da quarta vez, serão comunicadas aos responsáveis sociais
competentes.

Artigo 122.º
Gestão das instalações e equipamentos
1. Gestão:

2.

a)
b)

3.

a) A gestão das instalações escolares do Agrupamento é da responsabilidade da Direção;
b) O Diretor, sempre que se justifique, pela dimensão ou especificidade dos equipamentos ou das instalações afetos a determinadas disciplinas, poderá nomear responsáveis
das instalações específicas, a fim de colaborar diretamente com a Direção e com o
respetivo grupo disciplinar (Diretores de instalações).
Conservação:
A conservação das instalações e a conservação ou aquisição de equipamentos são da responsabilidade:
As escolas polo do Orçamento de Estado próprio;
Os JI e escolas do 1.º CEB da Autarquia.
Competências:
Em termos de instalações e de equipamentos, compete ao Órgão de Gestão:
a) Participar na definição da rede escolar;
b) Zelar pela conservação dos edifícios escolares;
c) Solicitar os equipamentos necessários;
d) Adquirir o material escolar necessário;
e) Manter funcionais os equipamentos;
f) Proceder à substituição do material irrecuperável ou obsoleto;
g) Manter atualizado o inventário de cada escola;
h) Ceder as instalações escolares, a título gratuito ou oneroso, à comunidade, para
a realização de atividades culturais, desportivas, cívicas, ou de reconhecida
necessidade, nos termos definidos neste RI.
,.

Artigo 123.º
Utilização de instalações escolares (entidades exteriores à escola)
1. As instalações escolares do Agrupamento podem ser cedidas a entidades exteriores, a título
gratuito, através de empréstimo ou protocolos, ou pecuniário, por períodos contínuos ou não,
desde que não decorram em simultâneo com atividades escolares ou não as prejudiquem, total
ou parcialmente.
2. Os espaços escolares passíveis de cedência são o auditório/sala polivalente, refeitórios, cozinhas, salas de informática, salas de aula, salas de convívio dos alunos, pavilhões gimnodesportivos, instalações desportivas, etc..
3. A cedência de instalações será feita, preferencialmente, dentro da comunidade local ou da área
de influência do Agrupamento para os seguintes fins: reuniões, formação, convívios, festas,
atividades recreativas e culturais, prática de atividades desportivas, atos eleitorais ou políticos.
4. A autorização da cedência das instalações mencionadas no ponto 1 é da responsabilidade exclusiva do Diretor e terá de obedecer a um contrato, sob a forma de protocolo (que versará os
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direitos e os deveres dos outorgantes) ou de forma simples (compromisso verbal), em função
das situações.
5. As instalações podem ser cedidas a entidades particulares, associações culturais e recreativas
e a entidades públicas ou de utilidade pública.
6. A cedência das instalações mencionadas, quando não é gratuita, implica a cobrança de uma
importância a determinar pelo CA e calculada para cada tipo de atividade.
7. As receitas que resultarem da cedência das instalações concorrem, em termos orçamentais,
para inscrever no orçamento de despesas com compensação em receita.
8. No caso de pessoal docente e não docente ligados ao Agrupamento (professores e funcionários), entidades sem fins lucrativos (Associações Culturais e Recreativas) e/ou públicas ou de
utilidade pública (Bombeiros, GNR, Juntas de Freguesia, Paróquias e outros), poderá o Diretor
decidir aplicar uma taxa reduzida (cobertura apenas dos custos) ou, em casos especiais, isentálos de qualquer pagamento.
9. A não utilização do espaço previamente marcado, sem aviso prévio ao funcionário responsável, implica, por parte da entidade locatária, o pagamento da verba equivalente ao da utilização
efetiva.
10. Qualquer locação implica sempre a supervisão de, pelo menos, um responsável pelas instalações da escola, cujo encargo é da responsabilidade exclusiva do tomador do contrato.
11. Do aluguer de instalações escolares não poderá resultar qualquer dano patrimonial na escola
(instalações ou equipamentos), caso contrário, os responsáveis terão de suportar os danos causados.
12. A limpeza dos espaços ficará a cargo da entidade locatária, salvo se ficar expressa no contrato,
outra alternativa.
13. A escola poderá ainda fornecer serviços de alimentação a entidades ligadas à educação e ao
desporto, mediante o pagamento dos custos reais dos serviços prestados, incluindo, nestes, os
encargos com pessoal e despesas de funcionamento.
14. Eventuais aspetos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Diretor (legislação
em vigor).

Artigo 124.º
Diretor de instalações
1. Diretor de instalações:
a) O Diretor de instalações é uma estrutura de apoio ao Órgão de Gestão e ao CP, no
domínio patrimonial.
2. Justificação:
a) Para o bom funcionamento das escolas polo do Agrupamento é necessária uma constante supervisão, conservação e reparação do edifício, espaços, equipamentos e materiais, bem como a aquisição de outros bens;
b) A tarefa anterior é da responsabilidade da Direção, apoiada pelo Diretor de instalações.
3. Designação:
a) Sempre que se justifique, o Diretor poderá nomear um Diretor de instalações que, em
colaboração direta, assume as respetivas tarefas;
b) As instalações, para as quais poderão ser nomeados responsáveis, são as salas de tecnológicas (Educação Visual (EV) e Educação Tecnológica (ET)), laboratórios (Ciências, Biologia e Físico-Químicas (FQ)), audiovisuais, informática, BE, Música, EF e
desporto;
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c) Sempre que não seja nomeado o responsável de uma instalação específica, este é o
representante da respetiva disciplina ou o AO afeto ao setor.
4. Competências do Diretor de instalações:
a) Organizar o inventário do material existente nas respetivas instalações e zelar pela
sua conservação;
b) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material
e equipamento, depois de ouvidos os utilizadores do espaço/material;
c) Coresponsabilizar-se, conjuntamente com os representantes das disciplinas em causa
e os responsáveis pelas instalações específicas (diretamente responsáveis pelo material específico), por todo o material existente, pela sua manutenção e correta utilização;
d) Dar conhecimento ao Órgão de Gestão de qualquer anomalia no material à sua responsabilidade;
e) Gerir a requisição do material existente, de modo a garantir a sua correta distribuição;
f) Responsabilizar cada utilizador pela devolução do material nas mesmas condições
em que lhe foi entregue;
g) Elaborar um inventário atualizado e um relatório a apresentar, no final de cada ano
letivo, ao Diretor.
5. Mandato:
a) O Diretor de instalações é designado anualmente pelo Diretor;
b) O mandato do Diretor de instalações pode cessar, a todo o momento, por decisão do
Diretor ou a pedido justificado do interessado.
6. Regime de exercício de funções:
Os Diretores de instalações, no exercício das suas funções, e de acordo com a legislação em
vigor, beneficiam de um crédito de horas (não letivas), não lhes podendo ser abonada qualquer
retribuição por serviço docente extraordinário.

Artigo 125.º
Gestão das instalações e equipamentos
JI e 1.º CEB
1. Para o bom funcionamento dos outros estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento é também necessária uma constante supervisão, conservação e reparação dos edifícios,
espaços, equipamentos e materiais, bem como a aquisição de outros bens.
2. A tarefa anterior é da responsabilidade do Coordenador ou Representante do respetivo estabelecimento.
3. Os encargos são da responsabilidade da Autarquia.

SUBSECÇÃO
Instalações e Equipamentos
Artigo 126.º
Fundamentação
1. As instalações e os equipamentos dos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento regem-se por normas próprias, tendo por base os princípios estabelecidos no presente
RI.
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2. As instalações são pertença:
a) As escolas polo do MEC;
b) Os JI e escolas do 1.º CEB da Autarquia.

Artigo 127.º
Jardins de infância e escolas do 1.º CEB
1. Os JI e as escolas do 1.º CEB são estabelecimentos de educação e ensino pertença da Autarquia e estão distribuídos pelas diferentes localidades da área de influência do Agrupamento.
2. A sua constituição não é uniforme (depende objetivamente da tipologia) e o funcionamento
depende da frequência (número de crianças e alunos).
3. Os serviços de refeição, transportes e ASE estão dependentes da Autarquia.

Artigo 128.º
Escola Básica de Tondela
1. Constituída por bloco único, funciona como EB2 e é constituída pelos seguintes espaços:
a) As salas números 3, 6, 7 e 8 estão organizadas prioritariamente em função da disciplina de EV e ET, onde a disposição das mesas de trabalho, dos materiais e restante
equipamento específico deverá ser mantida, no caso de essas salas serem utilizadas
para outros fins que nada tenham a ver com as disciplinas em causa. O mesmo é
válido para as salas números 17 e 23, específicas da disciplina de Educação Musical
(EM).
b) A sala número 21 está apetrechada com equipamento informático, pelo que a sua
utilização está sujeita a uma requisição prévia de 48 horas, junto das funcionárias da
BE;
c) Gabinetes de apoio e de trabalho;
d) Os laboratórios de Ciências da Natureza (CN), salas números 1, 2, 14 e 15, estão
organizadas em função dos objetivos da respetiva disciplina e só podem ser alteradas
de acordo com o conhecimento e o acordo prévio do Coordenador do Departamento.
2. O bloco do 1.º CEB é igualmente um bloco único e anexo ao edifício da EB. Dispõe de espaços comuns e é constituído pelas seguintes instalações específicas:
a) Salas de aulas;
b) Gabinetes de trabalho docente;
c) Sala de pessoal não docente;
d) Arrecadações;
e) WC para pessoas portadoras de deficiência, WC para adultos e WC para alunos.
3. Espaços comuns (1.º e 2.º CEB):
a) A BE com um espaço específico, pode funcionar como sala de aula, desde que se
cumpra o estipulado no seu regimento específico;
b) A cozinha e refeitório são espaços específicos para a confeção e serviço de refeições;
c) CAA;
d) Sala TIC;
e) Os espaços exteriores, nomeadamente os campos de jogos e anexos, balneário de
apoio ao campo de jogos, no exterior, e ainda o Pavilhão Municipal (com regulamento
específico), consideram-se espaços letivos da disciplina de EF, cuja organização e
utilização obedecerá a uma regulamentação específica;
f) Espaços de recreio.
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Artigo 129.º
Escola Básica da Lajeosa
1. Constituída por um bloco único, funciona como escola dos 1.º, 2.º e 3.º CEB e é constituída
pelos seguintes espaços:
2. Salas de aula:
a) Salas de aula normais;
b) As salas números 3, 4, 5 e 6 destinam-se ao 1.º CEB;
c) Salas de aula específicas: 1 (sala TIC), 7 (sala EV), 8 (sala CN), 13 (sala ET), 14
(sala EM), 15 (sala ET), 16 (sala FQ);
d) Salas/gabinete (para apoio a pequenos grupos), sala de apoio à biblioteca e sala de
apoio às TIC (12).
3. Outros espaços:
a) BE, sala dos grandes grupos (sala de reuniões);
b) Gabinetes de apoio: gabinete de psicologia, CAA (polo), sala de DT e de apoio à
Direção;
c) Salas de convívio: sala de convívio de alunos, sala de convívio de professores, sala
de convívio de pessoal não docente;
d) Outros espaços: secretaria, reprografia/papelaria; cozinha/refeitório, telefone, arrecadações e casas de banho;
e) Espaços desportivos: pavilhão gimnodesportivo, campos de jogos (polivalente) e balneário de apoio ao campo de jogos, no exterior;
f) Espaços de recreio.

Artigo 130.º
Escola Secundária de Molelos
1. Constituída por blocos, funciona como secundária com 3.º CEB e dispõe dos seguintes espaços:
a) Bloco A – constituído por salas de aula (uma de EV e duas de ET), gabinetes de
trabalho, sala de Música, BE, CAA (polo), anfiteatro e uma sala de informática;
b) Bloco B – constituído por salas de aula, salas específicas (grupos disciplinares FQ,
Biologia e Geologia e CN e EV), sala de professores, gabinetes de DT, SA, gabinete
do Órgão de Direção, bar dos alunos, sala de convívio dos alunos, papelaria/reprografia;
c) Bloco C – constituído por salas de aula, por laboratórios específicos (grupos disciplinares de FQ e Biologia e Geologia e CN) e salas de informática;
d) Um pavilhão gimnodesportivo, um balneário de apoio ao campo de jogos no exterior,
um bloco destinado ao refeitório e espaços de recreio.

SUBSECÇÃO II
Instalações / Espaços equiparados
Artigo 131.º
Funcionamento das instalações e espaços equiparados
1. As três escolas polo do Agrupamento possuem instalações e equipamentos equiparados que
obedecem a uma mesma estrutura funcional, pelo que, em tudo o que se relacione, devem
respeitar os mesmos princípios.

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 68 de 153

Regulamento Interno

2. Todos os membros da comunidade escolar desde que autorizados ou em funções, podem circular nos espaços das escolas do Agrupamento, devendo fazê-lo com civismo e respeitando
o normal funcionamento de todas as estruturas educativas, administrativas e funcionais.

Artigo 132.º
Receção
1. A receção é um espaço onde, em cada escola, funcionam também os serviços de telefone.
2. Quanto ao funcionamento, estes espaços obedecem ao estipulado nos serviços de receção e de
telefone e regem-se por regras próprias.

Artigo 133.º
Zonas de silêncio
1. São zonas de silêncio todos os espaços interiores contíguos às salas de aula, bem como a área
reservada a serviços de administração escolar e BE.
2. Todos os que circulem nestas zonas devem respeitar o normal funcionamento das aulas, circulando com cuidado para não fazer ou provocar qualquer tipo de ruído.

Artigo 134.º
Corredores, átrios e escadarias
1. Os corredores são os locais de passagem e de acesso às várias salas e setores, localizando-se
dentro das áreas destinadas à prática letiva, pelo que se consideram zonas de silêncio.
2. Os átrios devem ser locais também de passagem, de consulta de informação ou de espera para
os visitantes.
3. A circulação deverá ser feita de forma ordenada, sem atropelos e correrias e em silêncio,
principalmente durante os tempos letivos.
4. A circulação nas escadarias far-se-á com especial atenção, a fim de se evitarem possíveis
acidentes.
5. A circulação nas escadas e corredores deverá efetuar-se, preferencialmente, pela direita, evitando-se, desta forma, os constantes atropelos e permitindo uma melhor circulação de todos.
6. As regras de circulação deverão ser do conhecimento de todos os alunos e comunidade.

Artigo 135.º
Salas de aula
1. Sala de aula:
a) A sala de aula é um lugar por excelência, para o desenvolvimento do processo de
ensino e de aprendizagem, podendo servir também para outras atividades educativas;
b) As salas específicas têm também arrumos ou arrecadações onde se colocam materiais
e equipamentos ou se fazem experiências laboratoriais;
c) A sua organização integra-se num conjunto de estratégias visando:
i) Proporcionar às diferentes disciplinas e respetivos docentes, o espaço adequado
(com materiais e equipamentos específicos) ao desenvolvimento da atividade
letiva;
ii) Possibilitar aos alunos, individual e coletivamente (pela disposição das mesas e
cadeiras, dos equipamentos e materiais didáticos utilizáveis), a melhor forma de
apreenderem, com a maior eficácia possível, os conhecimentos e aptidões inerentes ao processo de ensino e de aprendizagem.
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2. Funcionamento:
a) A sala de aula deve ser alvo do maior respeito e cuidado;
b) A utilização das suas instalações e equipamentos deve pautar-se pelo máximo de civismo por parte dos utentes;
c) Nas arrecadações e nos laboratórios só devem entrar os professores das respetivas
disciplinas específicas, bem como os alunos, com autorização e sob responsabilidade
do professor;
d) Sempre que algum professor necessite de material específico de determinada disciplina/sala, deverá requisitá-lo em documento próprio, junto do Diretor de instalações/professor responsável pela sala, responsabilizando-se pela sua devolução ou inventariação;
e) Em cada sala específica deverá constar o inventário do material existente;
f) Todo o material didático, para as salas de aula, deverá ser requisitado com a antecedência devida, atendendo ao tipo de material (cedência imediata ou de compra demorada):
i)
As requisições deverão ser feitas nas BE ou junto do AO de piso;
ii) O professor utilizador do material requisitado é responsável pela sua normal
utilização e conservação;
iii) Deverá existir, em lugar próprio, uma listagem de todo o material didático disponível, passivo de ser requisitado, de forma a ser facilmente consultado pelos
interessados.
3. Normas de utilização:
a) O professor deve ser sempre o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula;
b) Compete ao Delegado e Subdelegado de turma, sob a vigilância do professor, à entrada e saída de cada aula, verificar se a sala se encontra limpa e o material e os
equipamentos se encontram em bom estado (não implica isto que serão eles a arrumar, mas sim a levantar a ocorrência);
c) Caso se verifique algum facto anormal (sala suja, mesas ou cadeiras riscadas, material
danificado), devem informar o respetivo professor, que agirá de acordo com a gravidade e identificará os responsáveis;
d) O professor, por sua vez, deve certificar-se da ocorrência e informar, imediatamente,
o AO da área, a fim de se efetuar o respetivo registo;
e) A disposição das mesas de trabalho dependerá sempre das estratégias pedagógicas de
cada professor;
f) Sempre que haja necessidade de mudança de sala por parte de um professor, este
deverá comunicá-lo ao AO do piso e ao professor que ocupa a sala nessa hora.
g) Em caso de situações pouco graves, de desarrumação da sala, se o professor identificar os responsáveis, deverá procurar que os mesmos reponham a situação (limpando,
arrumando, etc.), sem prejuízo para a componente letiva (utilizando, para tal, o tempo
de intervalo ou outro momento adequado);
h) Perante uma situação mais grave, deverá o professor comunicar ao DT que agirá em
conformidade (averiguação sumária, eventual procedimento disciplinar e reparação
dos danos, responsabilizando os pais/EE);
i) Os atos reincidentes ou considerados mais graves serão sempre objeto de procedimento disciplinar;
j) Terminada cada aula, a sala deverá ficar arrumada na disposição normal, o quadro
bem limpo, porta fechada e luzes apagadas, de modo a poder ser utilizada pela turma
seguinte.
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Artigo 136.º
Oficinas e laboratórios
1. Estes funcionam dentro das salas de aula e são locais de trabalho específico.
2. Funcionamento:
a) Estas instalações devem ser utilizadas, exclusivamente, para os fins a que se destinam;
b) Em caso de necessidade da sua utilização para a realização de aulas normais, devem,
prioritariamente, ser destinadas às disciplinas a que os laboratórios ou oficinas digam
respeito;
c) A atualização permanente do inventário (materiais e equipamentos) é da responsabilidade do respetivo representante de grupo/disciplina ou responsável por cada instalação específica (Diretor de instalações).

Artigo 137.º
Bibliotecas escolares
1. São espaços privilegiados para estudar, ler e consultar, “navegar”, aprender e “crescer”.
2. As bibliotecas dispõem de salas de apoio onde se encontram arquivados materiais, trabalhos
e equipamentos.
3. Estes espaços são da responsabilidade dos Coordenadores (bibliotecários), obedecem ao já
estipulado nos serviços de BE e regem-se por regras próprias.

Artigo 138.º
Salas de reuniões
(Grandes grupos)
1. As salas de reuniões (anfiteatro ou sala de grandes grupos) são espaços que se destinam a
reuniões de grandes grupos de trabalho.
2. Funcionamento:
a) Estes espaços estão equipados com mobiliário de tipo individual, projetores, ecrã de
parede, computador/s com ligação à internet, retroprojetor, quadro interativo, projetor
de diapositivos, etc.;
b) Trata-se de salas com maiores dimensões e tipo de mobiliário específico, podendo
albergar, comodamente instalados, um considerável número de ocupantes;
c) Estas salas destinam-se à visualização de filmes, encontros, aulas com grandes grupos
e reuniões;
d) Para a utilização destes espaços deverá ser feita requisição para que seja efetuada a
reserva.

Artigo 139.º
Salas de informática
1. São espaços que se destinam às aulas de informática e TIC e têm a função de prestar apoio em
termos de informática e “navegar” na internet.
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2. Quanto ao funcionamento, estes espaços obedecem ao já estipulado nos serviços de PTE/TIC
e regem-se por regras próprias

Artigo 140.º
Gabinetes de apoio
1. São espaços pequenos e reservados que se destinam a reuniões de professores, atendimento,
apoio ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, etc..

Artigo 141.º
Gabinetes de Diretores de Turma
1.

São espaços pequenos e reservados que se destinam a reuniões de DT, atendimento aos
pais/EE e/ou alunos, professores do CT, etc..
2. Funcionamento:
a) Nestas instalações, como local de apoio, cabe aos mesmos e ao Coordenador dos DT
gerir e definir, em função das necessidades, o espaço, os recursos e os termos de
utilização;
b) O gabinete de apoio poderá dispor de armário/s, computador/s, mesa/s de trabalho,
placar, outros equipamentos e/ou materiais considerados necessários;
c) Todo o material disponível é para uso exclusivo dos DT;
d) Os DT devem consultar as informações afixadas no placar de DT.

Artigo 142.º
Instalações desportivas
1. Instalações desportivas:
a) Cada escola dispõe de um conjunto de espaços, instalações desportivas e recursos
materiais destinados, prioritariamente, à prática de atividades de ensino e aprendizagem da disciplina de EF e DE;
b) São instalações específicas para a prática de EF e DE as seguintes áreas:
i)
Áreas cobertas: pavilhões gimnodesportivos das Escolas Básica da Lajeosa e
Secundária de Molelos e Pavilhão Municipal;
ii)
Área descoberta: polivalentes com piso de alcatrão e espaços adjacentes;
iii)
Balneários/vestiários para alunos e professores (masculinos e femininos);
iv)
Gabinetes de professores e funcionários.
2. Funcionamento
c) O funcionamento das instalações desportivas rege-se por regulamentos próprios, da
responsabilidade do grupo de EF, distribuídos aos alunos;
d) Os serviços são apoiados por um AO designado pelo Órgão de Gestão e destacado
para o efeito pelo Coordenador operacional;
e) É da competência do Diretor, ouvido o responsável pela disciplina ou Diretor de instalações de EF, a cedência das instalações referidas no número anterior, com uma
antecedência adequada a cada situação;
f) A tomada de decisão sobre uma eventual cedência de instalações deverá ser comunicada ao/s responsável/s anteriormente ouvido/s, a fim de se poderem fazer alterações
à planificação da utilização dos espaços cedidos;
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g) Os campos de jogos são para utilização exclusiva dos alunos nas aulas ou atividades
de EF;
h) Está vedado aos alunos que não têm aulas permanecerem nesses locais, de forma a
não perturbarem o normal funcionamento da aula que estiver a decorrer;
i) Os campos de jogos só poderão ser ocupados pelos alunos que não têm aulas, nos
períodos em que não estejam a ser utilizados com atividades letivas.

Artigo 143.º
Espaços de recreio
1. São todos os espaços destinados ao acolhimento dos alunos nos seus tempos livres e de lazer:
a) As salas de convívio dos alunos, bem como os espaços ao ar livre, são espaços educativos e de lazer;
b) As 3 escolas polo e os restantes estabelecimentos do Agrupamento possuem recintos
destinados a atividades lúdicas, manifestações culturais ou desportivas, desfiles ou
simplesmente locais de convívio, quando o tempo o permitir.
2. Funcionamento:
a) Durante os tempos letivos, a utilização dos espaços de recreio efetuar-se-á com o
mínimo de ruído, no sentido de não prejudicar as aulas em curso;
b) Não é permitido praticar brincadeiras violentas que ponham em causa a integridade
física dos alunos ou de qualquer outra pessoa;
c) O material existente nos espaços de recreio deve ser usado com civismo e sem o
danificar;
d) Deve ser usada moderação na linguagem e nos atos, promovendo o respeito mútuo e
a correção de atitudes;
e) Não é permitido afixar cartazes ou comunicações, sem a autorização prévia da Direção, Coordenador ou professor responsável pelo respetivo estabelecimento;
f) Todos os cartazes e informações afixados devem ser respeitados e lidos atentamente;
g) Sempre que sejam encontrados objetos, de qualquer espécie, no recinto escolar, devem ser entregues a um AO, para que possam ser restituídos aos verdadeiros donos;
h) O lixo deve ser sempre colocado nos recipientes próprios, de modo a preservar o
ambiente, para além de ser um ato de civismo que muito dignifica quem o pratica.

Artigo 144.º
Serviços administrativos
1. As secretarias são os espaços onde os SA exercem as suas competências próprias.
2. Em cada escola polo existe um espaço de secretaria, no entanto, é apenas na Escola Sede que
se localiza a secretaria geral, ficando as restantes destinadas a serviços de apoio a alunos,
professores, funcionários e pais/EE que lhes estão afetos. Estes espaços obedecem a regras
próprias.

Artigo 145.º
Reprografias
1. As reprografias são os espaços onde funcionam os serviços de reprografia e existem nas três
escolas polo do Agrupamento. Estes espaços obedecem ao estipulado nos serviços de reprografia e regem-se por regras próprias

Artigo 146.º
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Papelarias
1. As papelarias são os espaços onde funcionam os serviços de papelaria e existem nas três escolas polo do Agrupamento .
Estes espaços obedecem ao estipulado nos serviços de papelaria e regem-se por regras próprias.

Artigo 147.º
Refeitórios escolares
1. Os refeitórios são os espaços onde funcionam os serviços de refeição (almoço) e existem nas
três escolas polo do Agrupamento. Estes espaços obedecem ao estipulado nos serviços de
refeitório e regem-se por regras próprias
.

Artigo 148.º
Salas de convívio
1. São locais de convívio e de descanso para alunos, professores e pessoal não docente.
2. Funcionamento:
a) Estes espaços obedecem a regras próprias onde todos os utentes deverão primar para
que seja um local agradável e acolhedor;
b) Nas salas de professores funciona um bar, da responsabilidade de um AO destacado
para o efeito;
c) Os bares funcionam durante as horas de expediente, podendo o período de tempo ser
alargado em situações especiais;
d) Os utilizadores são responsáveis pelo arranjo da sala e pela conservação do material
existente.
3. Salas de convívio dos alunos:
a) Trata-se de espaços polivalentes que se destinam ao convívio dos alunos;
b) Em cada uma, funciona um bar que pode ser utilizado pelos alunos e restante comunidade escolar;
c) As regras de funcionamento encontram-se afixadas a fim de serem conhecidas e cumpridas;
d) Para ocupação dos tempos livres existem mesas e recursos educativos e de passatempo, nomeadamente uma televisão;
e) Os utilizadores são responsáveis por manter limpa a sala e pela conservação do material existente;
f) Existem placares para informação considerada importante para os alunos;
g) As salas são propícias a um convívio agradável e de respeito entre colegas.
4. Salas de convívio dos professores:
a) Trata-se de espaços polivalentes e destinam-se ao convívio dos professores;
b) Os bares destinam-se a professores, estagiários, funcionários e outros utilizadores autorizados;
c) Na sala de professores encontram-se placares com informação relevante para os docentes, armário de correspondência individual, computadores com ligação à internet,
televisor etc.;
d) Os utilizadores da sala de convívio de professores devem consultar, diariamente, os
expositores, a fim de tomarem conhecimento das informações;
e) Devem também retirar a sua correspondência, como forma de demonstrar que tomaram conhecimento da mesma;
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f) Os professores devem manter os dossiês nos locais respetivos, de maneira a facilitar
as tarefas dos utilizadores seguintes;
g) A utilização dos cacifos implica a utilização de uma chave, de forma gratuita;
h) No final de cada ano letivo, os professores que deixem de prestar serviço na escola,
devem entregar as respetivas chaves ao AO responsável pela sala;
i) Computadores:
i) Os computadores existentes estão ligados em rede e têm acesso à internet e a
uma impressora localizada (em função da escola);
ii) A sua utilização é livre e limita-se ao número existente;
iii) Têm prioridade na utilização dos computadores os DT, uma vez que neles está
instalado o respetivo programa;
iv) Os ficheiros ou pastas guardados devem ter uma palavra passe, uma vez que
o acesso é livre;
v) No final de cada ano letivo, cada docente deve eliminar os seus ficheiros ou
pastas pessoais.
j) As salas de convívio dos professores, em períodos letivos, não devem servir para a
realização de reuniões de qualquer espécie.
5. Salas de convívio do pessoal não docente:
a) Nelas existem micro-ondas, frigorifico, TV, cacifos e um placar expositor com todas
as informações que lhe dizem respeito;
b) Os utilizadores da sala são responsáveis pelo arranjo da mesma e pela conservação
do material existente.

Artigo 149.º
Bares
1. São espaços com a função de prestar apoio em alimentos e bebidas à comunidade escolar de
cada uma das 3 escolas polo.
2. Funcionamento:
a) Em cada escola, existem 2 bares (sala de convívio de alunos e de professores) e destinam-se à aquisição de bens alimentares de consumo rápido;
b) O horário de funcionamento é definido no início de cada ano letivo;
c) A aquisição de alimentos deve ser efetuada mediante a apresentação e utilização do
cartão magnético;
d) O preçário dos serviços e dos alimentos existentes deve estar afixado em local bem
visível, com vista a um melhor conhecimento dos produtos existentes.

Artigo 150.º
Instalações sanitárias
1. São espaços imprescindíveis ao bem-estar de toda a comunidade escolar. O Agrupamento
dispõe de várias instalações sanitárias distribuídas pelos vários estabelecimentos e destinamse à utilização das respetivas comunidades escolares, distintamente para adultos e alunos. Há
também instalações destinadas a portadores de deficiência (adultos e alunos).
2. Funcionamento:
a) Todas as unidades sanitárias devem ser mantidas nas devidas condições de higiene,
devendo, para o efeito, as mais utilizadas, ser limpas a meio da manhã e princípio da
tarde, limpas e desinfetadas no final da tarde, depois das aulas concluídas;
b) A sua utilização deverá ser feita no sentido da preservação das instalações sem as
danificar, sem desperdícios de água e mantendo-as o mais asseadas possível;
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c) Sempre que um aluno, deliberadamente, danifique ou suje alguma instalação sanitária, será o mesmo responsabilizado, em função da gravidade, pelo ato praticado;
d) A iniciativa de ordem de reposição da situação anterior caberá, em primeiro lugar, ao
elemento da comunidade escolar adulta que presenciou ou averiguou o facto (de imediato) e, em segundo lugar, pelo docente titular de turma ou DT respetivo, conforme
se trate da educação pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º CEB ou secundário.

Artigo 151.º
Audiovisuais
1. Fazem parte de um serviço de apoio pedagógico às atividades de ensino e de aprendizagem e
estão disponíveis para todos os docentes do Agrupamento.
2. Responsáveis:
a) Os materiais audiovisuais são da responsabilidade direta do AO nomeado, professor
utilizador, professor responsável pelas instalações específicas, Diretor de instalações
geral e Órgão de Gestão;
b) Ao professor responsável pelos audiovisuais, nomeado para o efeito, compete:
i)
Inventariar e fazer a manutenção e o controlo de todos os materiais específicos;
ii)
Assessorar o Órgão de Gestão, relativamente aos audiovisuais;
iii)
Definir e divulgar as regras de funcionamento.
3. Funcionamento:
a) Os materiais audiovisuais encontram-se em instalações próprias e sob a responsabilidade do AO nomeado para o efeito;
b) Deverão ser utilizados unicamente para fins pedagógico-didáticos;
c) A sua requisição deve ser feita em impresso próprio, ao AO responsável, pelo menos
24h antes da sua utilização, salvo casos de força maior, se houver material disponível;
d) O requisitante é sempre o responsável pela sua utilização, durante o período em que
foi requisitado;
e) Observada qualquer anomalia no funcionamento do material utilizado, deverá ser
imediatamente comunicada ao AO que presta apoio, a fim de tentar operacionalizálo para a utilização seguinte.

CAPITULO VII
Organização de Escola
SECÇÃO I
Regime Geral de Funcionamento
SUBSECÇÃO I
Escolas do Agrupamento
Artigo 152.º
Objeto
1. O AETCF é uma unidade organizacional constituída por estabelecimentos de educação e
ensino de educação pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º CEB e secundário.
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Artigo 153.º
Princípios gerais
1. São princípios gerais da comunidade escolar de cada estabelecimento de ensino do Agrupamento:
a) Criar um bom clima de trabalho;
b) Estabelecer relações sociais fundadas no respeito mútuo;
c) Criar um espaço de reflexão, discussão e educação para os valores;
d) Criar um espaço aprazível, agradável e sadio;
e) Criar um ambiente facilitador de aprendizagem, formação e inovação;
f) Zelar pelos materiais e instalações escolares;
g) Dignificar a escola de que faz parte, em particular, e o Agrupamento, em geral.

Artigo 154.º
Normas gerais de funcionamento
1. O Agrupamento deve criar as condições necessárias ao desenvolvimento do processo educativo, zelando pelo pleno exercício dos direitos e deveres de todos os membros da comunidade
escolar.
2. Sempre que um aluno se encontre em situação de perigo, no que concerne à sua saúde, segurança ou educação, compete ao Diretor do Agrupamento a promoção de diligências adequadas
para pôr termo à situação.
3. A intervenção a que se refere o número anterior deve resguardar sempre a intimidade da vida
privada do aluno e da sua família e subordinar-se ao princípio da mínima intervenção.
4. É expressamente proibido consumir substâncias aditivas.
5. Só têm livre acesso às instalações escolares os docentes, técnicos, pessoal não docente e os
alunos, sendo condicionado o acesso às restantes pessoas, salvo em situações específicas.
6. É dever de toda a comunidade escolar alertar o Diretor, ou quem o representa, para a presença
de pessoas estranhas e não autorizadas, dentro do recinto escolar.
7. O horário de funcionamento das aulas e de cada estabelecimento de educação e ensino será
afixado anualmente, no início do ano letivo.
8. Qualquer comunicado, aviso ou ordem de serviço, abaixo-assinado, ou outros, só poderão ser
lidos nas aulas ou afixados, depois de devidamente autorizados pelo Diretor.
9. Qualquer aviso ou informação afixada, não poderá ser alvo de qualquer correção, salvo autorização expressa do Diretor.
10. As aulas a ministrar em locais no exterior do Agrupamento, quando não previstas no início do
ano letivo, implicam a autorização do Diretor e o conhecimento e autorização dos pais/EE,
por escrito, dos alunos menores.
11. Será passível de procedimento disciplinar a destruição ou danificação de qualquer material (o
custo da reposição da situação ficará a cargo do responsável pela ocorrência, no caso de ato
intencional).
12. Os alunos devem manter o asseio e bom estado de funcionamento das instalações e equipamentos.
13. Antes de autorizar a saída dos alunos, o professor deve verificar se a sala de aula fica em boas
condições de utilização.
14. Todos os artigos perdidos ou esquecidos no Agrupamento deverão ser entregues ao responsável pelo setor onde foram encontrados, ou na receção.
15. Não é permitido o uso de qualquer tipo de matéria explosiva com fins lúdicos ou outros, bem
como divertimentos suscetíveis de incomodar ou colocar em perigo a integridade física da
comunidade escolar.
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16. Não é permitido o uso de telemóveis e outros equipamentos, exceto os necessários ao funcionamento da aula e realização de projetos/atividades.
17. Não é permitido proceder a quaisquer registos de imagens ou som, dentro do recinto escolar,
sem autorização superior.
18. Não é permitido divulgar, por qualquer meio, fora do contexto escolar, os registos referidos
no número anterior, sem autorização escrita dos intervenientes ou dos pais/EE, no caso de
alunos menores.
19. Em qualquer espaço do Agrupamento, será exigida uma linguagem correta e adequada ao contexto educativo.
20. Baseado no princípio de uma alimentação saudável, não é permitida a entrada, nos estabelecimentos escolares, de bebidas e alimentos que não se enquadrem no referido princípio.
21. Os recreios são um espaço para ser utilizado pelos membros da comunidade escolar, assim,
estes espaços devem ser mantidos limpos, os papéis e outros detritos devem ser deitados em
recipientes próprios. Todos os que circulem junto dos espaços em que existem jardins devem
ter atitudes de respeito e de conservação.
22. Cada estabelecimento de ensino deve dispor de um plano e de normas de evacuação urgente,
que deverão ser do conhecimento de toda a comunidade escolar. Devem realizar-se com as
entidades próprias exercícios ou simulacros de evacuação.
23. A angariação de fundos para qualquer atividade envolvendo o nome do Agrupamento, só poderá ser efetuada depois de devidamente autorizada pelo Diretor.
24. A gestão dos espaços escolares é da competência do Diretor que delibera da sua utilização e
cedência, no princípio das regras de boa conservação e de rentabilização em receitas próprias.
25. Todos os órgãos de administração e gestão, estruturas de coordenação educativa e supervisão
pedagógica, e demais estruturas de apoio ao funcionamento do Agrupamento, deverão elaborar e fazer aprovar o seu regimento, até aos 30 dias subsequentes à sua formação.

Artigo 155.º
Estabelecimentos de educação pré-escolar
1. Os JI são estabelecimentos de educação e ensino oficial, com características próprias, onde se
desenvolve a Componente Letiva (CL) e as AAAF.
2. Regime de funcionamento e horários:
a) A CL desenvolve-se durante 25 horas semanais (5 dias, de 2.ª a 6.ª feira, correspondendo a 5h diárias (3h no turno da manhã e 2h no da tarde), num horário flexível,
entre as 09:00h e as 16:00h, de acordo com o horário de almoço estabelecido, atendendo às necessidades das famílias;
b) As AAAF funcionam sempre que as necessidades das famílias o justifiquem e que
para tal existam condições. Pressupõe todo o período em que as crianças se encontram
no JI fora da CL. Está incluído neste serviço o transporte das crianças. As AAAF
poderão também funcionar nos períodos de interrupção letiva;
c) O funcionamento das AAAF é da responsabilidade do Município em colaboração com
o Agrupamento, constando as regras de funcionamento no RI elaborado pelo Município;
d) Os recursos humanos para assegurar as AAAF são da responsabilidade do Município;
e) Na ausência pontual do educador, poder-se-á acionar as AAAF, substituindo a CL,
nos termos a definir nos regimentos dos JI, deles devendo constar quem é o responsável e quem colabora nessas atividades. Estes devem ser elaborados por todos os
intervenientes no processo: educador, EE, um representante do Município e AO;
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f) Deste regimento deverá ser enviada cópia ao Diretor do Agrupamento, para aprovação;
g) A coordenação pedagógica das AAAF é da responsabilidade do educador, tal como a
planificação das atividades, as quais deverão ser elaboradas em colaboração com os
respetivos AO. Para o efeito, o educador dispõe de uma hora semanal, na componente
não letiva, a fim de planificar e coordenar as AAAF;
h) Antes do início do ano letivo, cada educador promoverá uma reunião com os pais/EE,
representante da Autarquia (normalmente um representante da Junta de Freguesia) de
modo a planear o ano escolar;
i) Desta reunião será lavrada uma ata e enviada cópia ao Diretor do Agrupamento.

Artigo 156.º
Escolas do 1.º CEB
1. As escolas do 1.º CEB são escolas de ensino oficial, com características próprias, onde se
desenvolvem as atividades letivas e não letivas para os alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade.
2. Regime de funcionamento e horários:
a) Nos termos do Despacho Conjunto n.º 25/SERE/SEAM/88, de 22 de agosto, as EB
do 1.º ciclo funcionam em regime normal, correspondentes a 5 horas letivas (2 blocos:
3h no turno da manhã e 2h no da tarde ou vice-versa, em situações especiais, devido
às AEC), entre as 09:00h e as 17.00h, pelo que a CL se desenvolve durante 25 horas
semanais (5 dias, de 2.ª a 6.ª feira);
b) De acordo com o Despacho Normativo n.º 7A/2013, de 10 de julho, as atividades
letivas podem ser complementadas com as AEC, num total de 8 horas diárias, entre
as 09:00h e as 17:00h. No presente, as AEC funcionam da seguinte forma: o 1.º e 2.º
anos de escolaridade usufruem de um total de 5h semanais, enquanto que os alunos
dos 3.º e 4.º anos usufruem de 3 horas semanais;
c) As AEC são organizadas em parceria com o Município e/ou outras instituições e desenvolvem-se nos termos do artigo 102.º deste RI;
d) O intervalo para almoço é de 1:30h;
e) Poderão existir tempos destinados à CAF, antes das 9:00h e depois das 17:30h assim
como nas interrupções letivas, organizados em conjunto com a APEE e instituições
locais, de acordo com as necessidades das famílias.
Artigo 157.º
Escola Básica de Tondela
1. A EB de Tondela (Escola Sede do Agrupamento) é um estabelecimento de ensino oficial que
leciona o ensino básico diurno, com atividades letivas e não letivas, a alunos dos 1.º e 2.º
CEB;
2. Regime de funcionamento e horários:
a) A EB de Tondela/2º. CEB funciona entre as 08:30h e as 17:20h, num total de 10
tempos;
b) A CL desenvolve-se em blocos de 90 minutos ou tempos de 45 minutos, distribuídos
pelos 2 períodos diários;
c) O último bloco do dia, à exceção de quarta-feira, destina-se ao funcionamento de
apoios pedagógicos, clubes e projetos;
d) O 1.º CEB funciona entre as 09:00h e as 17:00h;
e) Os horários de funcionamento de todos os serviços da escola, devidamente afixados
em lugar de boa visibilidade e tendo em conta as limitações de recursos humanos,
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deverão ser estabelecidos de forma a permitir o seu melhor aproveitamento, conjugado com o funcionamento das atividades escolares;
f) Todos os docentes do Agrupamento, bem como os membros da APEE têm direito a
uma caixa postal em local próprio na sala de professores da Escola Sede, para a colocação do seu correio;
g) Todos os serviços e recursos disponibilizados pela Escola Sede podem ser utilizados
por todas as comunidades escolares do Agrupamento.

Artigo 158.º
Escola Básica da Lajeosa
1. A EB da Lajeosa é um estabelecimento de ensino oficial que leciona o ensino básico, com
atividades letivas e não letivas, a alunos dos 1.º, 2.º e 3.ºCEB.
2. Regime de funcionamento e horários:
a) A EB da Lajeosa funciona no período compreendido entre as 09:00h e as 17:30h, num
total de 10 tempos;
b) Para as turmas dos 2.º e 3.º CEB, a CL desenvolve-se em blocos de 90 min. ou tempos
de 45 min., distribuídos pelos 2 períodos diários;
c) Para as turmas do 1.º CEB, a CL desenvolve-se de acordo com o definido no artigo
158.º deste RI.

Artigo 159.º
Escola Secundária de Molelos
1. A Escola Secundária de Molelos é um estabelecimento de ensino oficial que leciona o ensino
básico e secundário, com atividades letivas e não letivas, a alunos do 3.º CEB e secundário.
2. A Escola Secundária de Molelos tem como oferta cursos de ensino profissional, podendo
ainda apoiar a educação de adultos.
3. Regime de funcionamento e horários:
a) A Escola Secundária de Molelos funciona no período compreendido entre as 08:40h
e as 17:25h, num total de 10 tempos;
b) Para as turmas do 3.º CEB e secundário, a CL desenvolve-se em blocos de 90 minutos
ou tempos de 45 min., distribuídos pelos 2 períodos diários;
c) O período da tarde de 4.ª feira destina-se a reuniões.

Artigo 160.º
Disposições comuns
1. Os professores não podem terminar a aula antes do termo da mesma, nem conceder dispensa
aos alunos ou permitir que saiam mais cedo, a não ser por motivos devidamente justificados
e após tomadas as providências necessárias (sempre com conhecimento do Órgão de Direção
competente no local).
2. Os horários de funcionamento de todos os serviços da escola (devidamente afixados em lugar
de boa visibilidade, tendo em conta as limitações de recursos humanos) deverão ser estabelecidos de forma a permitir o seu melhor aproveitamento, conjugado com o funcionamento das
atividades escolares.
3. Acesso, circulação e movimentação (Escola Sede, Escola Secundária de Molelos e EB da
Lajeosa):
a) O acesso geral ao parque escolar é feito pelo portão principal;
b) O controlo das entradas e saídas do espaço escolar é vital para a segurança dos alunos
e da escola;
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c) Tem acesso direto à escola, podendo nela circular e movimentar-se livremente, toda
a comunidade escolar;
d) Na livre circulação, dentro dos edifícios escolares, estão salvaguardados os espaços
privados (Direção, salas de professores, salas dos AO, sala dos DT, etc.), cujo acesso
só poderá ser permitido pelos respetivos responsáveis;
e) O acesso dos alunos, ao edifício escolar, será feito pelas portas destinadas para esse
fim;
f) O acesso de outros utentes, aos edifícios principais, também será feito pela porta principal, mediante contacto prévio (AO de serviço na portaria ou receção);
g) O acesso de viaturas apenas será permitido, para efeito de cargas e descargas, devidamente comprovadas e com prévia autorização;
h) Qualquer pessoa estranha ao serviço que entre nas instalações escolares deve ser identificada e feito registo, em ficha própria, na portaria ou receção: identificação, assunto
a tratar ou pessoa de contacto, hora de entrada e saída;
i) Para a saída dos alunos, ao longo do dia, será obrigatória a apresentação do cartão de
estudante atualizado e em bom estado de conservação;
j) Durante o horário escolar dos alunos, apenas é permitida a saída do recinto escolar
de acordo com pedido escrito e assinado pelos pais/EE, ou através da autorização
expressa no cartão de estudante;
k) O Agrupamento não se responsabiliza pelos atos cometidos ou sofridos pelos alunos
que se ausentem da escola sem autorização;
l) Os pais/EE são responsáveis por todos os atos cometidos ou sofridos pelos alunos
que se ausentem da escola com cartão autorizado;
m) As bicicletas e motas de alunos, professores ou funcionários devem ser estacionadas
em local próprio, a definir para o efeito.
4. As normas de acesso, de circulação e de movimentação, dentro de cada estabelecimento de
educação e ensino (JI ou EB1), obedecerão aos mesmos critérios estabelecidos para as escolas
polo, com os devidos reajustes.

SUBSECÇÃO II
Funcionamento Interno /Instalações e Equipamentos
Artigo 161.º
Controlo e limitação de entradas e saídas
1. Na EB de Tondela e Escola Secundária de Molelos o controlo e limitação de entradas e saídas
dos alunos e pessoal não docente é feito através de cartões magnéticos.
2. Na EB da Lajeosa este controlo é feito através do AO de serviço na portaria ou receção.

Artigo 162.º
Cartão magnético
1. Na EB de Tondela e Escola Secundária de Molelos, é utilizado um cartão magnético que, para
além da identificação de todos os alunos, pessoal docente e não docente, pode ser utilizado
em vários locais da escola (bar, SA, quiosque eletrónico, papelaria/reprografia, portaria) e
noutras funções:
a) Consulta das contas correntes;
b) Carregamento de cartões;
c) Compras de material escolar;
d) Compra e pagamento de fotocópias;
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

e) Consulta do horário da turma;
f) Consulta da assiduidade dos alunos;
g) Consulta da avaliação dos alunos;
h) Compra de senhas de almoço.
A utilização do cartão magnético apenas poderá ser feita pelo respetivo titular.
O extravio do cartão magnético obriga à sua substituição por um cartão temporário.
A perda ou danificação do cartão magnético obriga à requisição de um novo, cujo custo é
fixado anualmente pelo Diretor. Em caso de perda, o utente deverá solicitar junto do assistente
técnico responsável, a anulação do mesmo.
A receita resultante da aquisição dos cartões reverte a favor do orçamento de receitas próprias
do Agrupamento.
Sempre que o cartão magnético de um utente que cessou funções ou deixou de frequentar o
Agrupamento apresente saldo, o seu titular poderá solicitar a devolução da quantia em causa
até final do ano civil. O não cumprimento deste prazo viabiliza a transferência desse saldo
para o orçamento de receitas próprias do Agrupamento.
Os saldos e movimentos efetuados pelo titular de um cartão podem ser disponibilizados em
qualquer momento (apenas ao titular do cartão ou, no caso dos alunos, aos seus respetivos
pais/EE, ao professor titular da turma ou DT e Direção).
Todas as operações financeiras são processadas, obrigatoriamente, através da utilização do
cartão magnético, não sendo, por isso, permitido o uso de numerário.
Os utilizadores são sempre responsáveis por todos os movimentos realizados com o seu cartão, desde que não tenham informado o Diretor de qualquer anomalia ocorrida com o mesmo.
Todos os dados e informações com o registo do cartão são sigilosos e para uso, única e exclusivamente, dos serviços do Agrupamento.
Nos SA pode efetuar-se:
a) A requisição da 1.ª via do cartão;
b) Carregamento de cartões;
c) Pagamentos (2.ª via cartões, chaves e passes);
d) Pagamento de caução de cacifos;
e) Pagamento de cartões de substituição.

Artigo 163.º
Utilização das instalações escolares (outros fins)
1. Não é permitida a comercialização, venda ambulante ou propaganda de qualquer produto (excetuam-se as situações em que o Diretor celebre acordos com outras entidades, tendo em vista
a obtenção de recursos para melhorar as instalações escolares ou adquirir equipamentos educativos).
2. A exposição e venda de material didático carecem sempre de autorização do Diretor.
3. É permitida a venda de bens produzidos na escola pelos alunos, para angariação de fundos
destinados a custear atividades da sua iniciativa, após autorização do Diretor.
4. A angariação de fundos apenas é permitida a representantes de organismos ou instituições,
publicamente reconhecidos, e mediante pedido formal de autorização feito previamente ao
Diretor.

Artigo 164.º
Recursos informáticos
1. Os equipamentos informáticos existentes destinam-se à realização de tarefas diversas, no âmbito de atividades de ensino, formação e gestão escolar.
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2. As alterações à configuração de qualquer umas das máquinas estão interditas a quem não
esteja devidamente mandatado para o fazer.
3. A instalação de novos programas ou as alterações às configurações de programas ou ficheiros
instalados só podem ser feitas por quem esteja devidamente mandatado para as fazer.
4. Está interdita a instalação ou a importação, a partir da internet, de software não licenciado,
bem como de qualquer outro tipo de ficheiros para o disco rígido do computador.
5. A gravação de trabalhos no disco rígido dos computadores só deverá ser feita em casos excecionais (qualquer trabalho realizado deverá ser gravado em suportes de memória amovível).
6. Não é permitida a utilização dos computadores para jogos lúdicos, a não ser que os mesmos
assumam um cariz nitidamente didático e sejam realizados sob a supervisão de um docente
(assume caráter de exceção, no que se refere à supervisão por um professor, a utilização de
computadores devidamente identificados e localizados em espaços próprios, por exemplo, na
biblioteca).

Artigo 165.º
Equipamentos tecnológicos
(telemóveis, máquinas fotográficas/filmar)
1. Não é permitida a captação de imagens dentro do recinto escolar, nem fazer uso das mesmas,
sob qualquer pretexto, sem a devida autorização.
2. Na realização de projetos e atividades organizadas, pode proceder-se à captação de imagens,
desde que se destinem a fins pedagógicos.
3. No caso de incumprimento das normas referidas nos números anteriores, o aparelho será retirado ao utilizador e entregue ao Diretor, que, por sua vez, o pode entregar às autoridades
policiais.
4. Não é permitido o transporte e uso de equipamentos tecnológicos, materiais, instrumentos ou
engenhos (armas brancas ou de fogo, engenhos explosivos, bombinhas de Carnaval, ácidos,
objetos manufaturados, como fisgas, etc.) passíveis de poderem perturbar o normal funcionamento das atividades letivas ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou
a terceiros.

SUBSECÇÃO III
Normas de Funcionamento Interno
Artigo 166.º
Informações e convocatórias
1. Todos os elementos da comunidade escolar devem consultar regularmente as diversas informações e convocatórias afixadas nos locais de estilo, bem como o seu email institucional.
2. Toda a informação oficial ou de interesse relevante será afixada em locais de estilo, nas 3
escolas polo, assim como enviada para o email institucional dos docentes. Deverá permanecer
afixada em placar até ao momento da sua validade ou por um período de pelo menos 15 dias,
presumindo-se, assim, que todos tomem conhecimento dessa documentação, ficando vinculados às informações aí colocadas.
3. A informação não oficial carece de autorização prévia do Diretor, o qual determinará os locais
para a afixação.
4. Através dos SA, será dado conhecimento aos vários intervenientes, de informações específicas, que devem ser rubricadas pelos interessados.
5. As informações aos AO serão afixadas e distribuídas pelos estabelecimentos e sala de pessoal
não docente, quando exista.
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6. As informações aos alunos serão afixadas nas vitrinas ou placares de estilo (entrada e áreas
de alunos) e/ou transmitida através dos DT ou docentes titulares de grupo/turma.
7. As informações aos pais/EE serão transmitidas pelo DT ou docentes titulares de grupo/turma,
através da caderneta escolar, pessoalmente, por correio, por telefone e email.
8. Sempre que a informação aos pais/EE seja presencial, do contacto deve ser lavrado um registo, contendo a súmula do ato, que será assinada por ambas as partes.
9. Poderá haver aviso telefónico antecipado, sempre que se justifique.
10. As convocatórias são da responsabilidade do Presidente da respetiva reunião e do Diretor.
11. Em todas os estabelecimentos de ensino, os requisitos formais obedecerão aos mesmos critérios da Escola Sede, com os devidos reajustes.
12. Nenhum documento, relativo ao Agrupamento, poderá ser afixado ou divulgado sem a autorização expressa do Diretor.
13. As informações internas dos JI e escolas do 1.º CEB são da responsabilidade do Coordenador
ou Representante de cada estabelecimento, devendo, obrigatoriamente, ser dado sempre conhecimento à Direção.
14. A correspondência é colocada em local próprio (individual), distribuída por estabelecimentos,
departamentos e direções de turma.

Artigo 167.º
Reuniões
1. Nos termos do Código de Procedimento Administrativo (CPA), Decreto Lei n.º 4/2015, de
7 de janeiro, e salvo determinações em contrário (lei ou regimento), as reuniões devem reger-se pelas seguintes disposições normativas:
2. Convocatórias:

Todas as convocatórias de reuniões do pessoal docente e não docente deverão ser enviadas por email e afixadas, com pelo menos 48h de antecedência;
Todas as convocatórias devem ser elaboradas de acordo com a legislação vigente, nomeadamente: período antes da ordem do dia, ordem do dia, dia e hora, lugar de realização e assinatura das entidades responsáveis;
a) As convocatórias são sempre da responsabilidade do Órgão de Direção e dos Presidentes das respetivas reuniões: departamentos curriculares, conselhos de grupo/disciplina, conselhos de DT, conselhos de turma, outros;
b) Os modelos das convocatórias e das atas encontram-se na posse dos órgãos intermédios com competência para convocar e presidir as reuniões;
c) As convocatórias das reuniões, em que se encontre prevista a participação dos
pais/EE e/ou outras entidades, devem ser comunicadas por escrito diretamente aos
interessados com, pelo menos, 48 horas de antecedência;
d) A convocatória de uma reunião não deve colidir com outras já afixadas, sempre que
constituídas por membros comuns (é da responsabilidade do Presidente da reunião
verificar a sobreposição de reuniões);
e) Antes de afixada ou enviada a convocatória, deve ser presente ao Diretor que observará da pertinência da ordem de trabalhos e a assina.
3. As reuniões ordinárias obedecem aos pontos consagrados no artigo 23.º do CPA.
4. As reuniões extraordinárias correspondem a todas as reuniões que se realizem fora da periodicidade estabelecida para as reuniões ordinárias e obedecem aos pontos consagrados no artigo n.º 24 do CPA. São sempre de caráter excecional, pelo que só se deverá recorrer a elas
quando estiverem em causa os superiores interesses das escolas e/ou Agrupamento ou de algum elemento da comunidade escolar.
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5. A ordem do dia obedece aos pontos consagrados no artigo 25.º do CPA.
6. Os artigos 29.º, 30.º, 31.º, 32.º e 33.º do CPA estabelecem as regras referentes ao quórum,
deliberações e votações.
7. As reuniões são presididas e secretariadas de acordo com o regimento de cada órgão e regemse de acordo com o capítulo II, artigos 21.º e 22.º do CPA.
8. Na ausência do Presidente, este será substituído pelo membro com mais anos de serviço e,
em caso de igualdade, pelo de mais idade (no caso da educação pré-escolar ou 1.º CEB o
substituto será eleito na 1.ª reunião).
9. Na ausência do secretário, este será substituído pelo membro com menos anos de serviço e
menos idade. No caso de igualdade (caso o secretário substituto esteja já encarregue da redação de duas atas, esta função passará para o segundo elemento do Conselho de Turma com
menos anos de serviço e que não esteja encarregue de redigir qualquer ata, e assim sucessivamente). No caso da educação pré-escolar e 1.º CEB, como a eleição do secretário é feita
por ordem alfabética de escola, o substituto será o seguinte da lista.
10. Duração das reuniões:
a) A duração das reuniões de natureza pedagógica, convocadas nos termos legais, que
decorram de necessidades ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos da
alínea c) do nº 3 do artigo 82.º do ECD será de três horas de acordo com o solicitado
no artigo 7º, nº10, do Despacho Normativo nº10-B/2018 de 6 de julho.
b) O limite para a duração da reunião é de 2 horas, a menos que duração diferente esteja
prevista em regimentos dos órgãos ou quando a totalidade dos seus membros se pronuncie pela sua continuidade, evitando assim a realização de uma outra com o mesmo
fim. Caso se alcance o tempo limite da reunião, sem se esgotar a ordem de trabalhos,
ou não esteja presente o quórum necessário à sua realização, considera-se marcada,
automaticamente, nova reunião para as 48h seguintes e, em caso de sobreposição,
para períodos idênticos sucessivamente renovados.
11. O início da reunião pode ser protelado por 15 minutos, a título de tolerância pela ausência de
algum membro (findo esse período, caso não exista quórum, os presentes devem abandonar
a reunião depois de assinarem na ata a sua presença, a qual deve explicitar o motivo da sua
não realização).
12. Se no momento de se iniciar uma reunião ainda houver membros a participar noutra é prioritária a que está para começar, sendo suspensos os trabalhos da que está a decorrer, procedendo-se de seguida conforme o ponto anterior.
13. No início da reunião será preenchida uma folha relativa aos membros em falta, que, se possível, deverá ser entregue, no próprio dia,\ nos SA ou no dia seguinte, se esses serviços estiverem encerrados.
14. O preenchimento da folha de presenças da reunião e respetiva assinatura não implica concordância com o conteúdo da ata (não sendo possível uma análise da ata no final da reunião, a
mesma deverá ser aprovada em minuta ou na 1.ª reunião seguinte do mesmo órgão).

Artigo 168.º
Atas
1. De cada reunião será lavrada uma ata em suporte informático, a qual obedece ao consagrado
no artigo 34.º do CPA, e ainda:
a) Todas as numerações são discriminadas por extenso, salvo na referência a documentos publicados no Diário da República, que mencionarão, obrigatoriamente, a data de
publicação;
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b) As atas das reuniões são registadas em folha própria “formatada”, na posse de todos
os docentes que presidem a reuniões, devendo ser impressas na frente e verso da folha;
c) Todas as atas são acompanhadas de folha de presenças que deverá ser assinada por
todos os presentes;
d) As atas de grupos disciplinares, departamentos e conselhos de turma/conselho de docentes são enviadas a todos os elementos da reunião que, num prazo de 3 dias úteis,
devem propor alterações e proceder à sua aprovação;
e) As atas a que se refere o número anterior são entregues no Órgão de Gestão, no prazo
máximo de 10 dias úteis;
f) No caso específico do CG e CP é elaborada minuta, sendo aprovada na reunião seguinte;
g) As minutas assinadas serão consideradas deliberações escritas;
h) As folhas da ata e anexos deverão ser numeradas sequencialmente, indicando, em
cada documento, o número que lhe corresponde, no total de folhas do conjunto a que
pertence;
i) As atas do Órgão de Direção, bem como do CP, seguem as orientações indicadas no
ponto anterior, sendo da responsabilidade do Diretor compilar, chancelar e numerar
as folhas, de modo a proceder à sua encadernação no final de cada ano letivo.

Artigo 169.º
Atividades letivas
1. As aulas e os horários deverão obedecer às normas de funcionamento pré-estabelecidas para
o Agrupamento.
2. Para que decorram em perfeitas condições, devem os atores internos da comunidade escolar
atuar em sintonia.
3. As aulas terão lugar nas instalações previstas, nos horários previamente definidos.
4. Todos os professores, no início de cada ano letivo, devem:
a) Definir, com os alunos, os princípios orientadores para as suas aulas, durante o ano
letivo;
b) Alertar os alunos para a importância do cumprimento do RI;
c) Apresentar os critérios de avaliação.
5. Sempre que um professor programar atividades letivas para o exterior da escola, deve:
a) Dar conhecimento do facto ao Órgão de Direção, apresentando o plano de trabalho,
onde conste a atividade, objetivos, professores e assistentes acompanhantes, alunos
envolvidos, local, dia, hora de saída e de regresso;
b) Se a atividade decorrer numa escola do 1.º CEB ou JI, e envolver a totalidade da
comunidade escolar, deve ser afixado na porta, durante a ausência, o local onde se
encontram.
6. As salas de aula, sendo um dos espaços onde decorre o processo de ensino e de aprendizagem,
merecem, igualmente, toda uma série de cuidados para a sua preservação, onde se inscrevem
as seguintes normas:
a) Os professores e alunos devem estar nas salas de aulas na hora de início de cada aula,
de acordo com o definido nos respetivos horários;
b) O acesso e a saída das aulas deve fazer-se ordenadamente e sem atropelos;
c) Em cada setor de salas o AO do piso respetivo deverá zelar pela manutenção da ordem
e pela não ocorrência de barulho nos corredores;
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d) Todas as salas de aula devem estar equipadas, para além de equipamentos tecnológicos, com giz branco e de cor, apagador e cesto de papéis, cabendo ao pessoal auxiliar
zelar para que esta norma se cumpra;
e) O professor não deve encurtar ou prolongar o tempo da aula sem motivo devidamente
justificado perante o Diretor;
f) Quando não for utilizado qualquer sistema sonoro, como acontece na Escola Sede e
em algumas escolas do 1.º CEB, que sinalize o início e o fim de cada aula, compete
ao professor cronometrar o tempo letivo, de acordo com o definido no horário da
turma;
g) O professor deve ser o 1.º a entrar na sala de aula e o último a sair;
h) Só situações excecionais justificam a interrupção das aulas;
i) No fim de cada aula, as salas devem ficar limpas e arrumadas, com o quadro apagado;
j) No decorrer da aula o professor não deve abandonar a sala, a não ser em casos excecionais, devendo, nesse caso, solicitar a presença de um AO para vigilância dos alunos;
k) Qualquer alteração do local de lecionação, quer seja no interior ou exterior de cada
escola, terá de ser, previamente, comunicada e autorizada pelo Diretor;
l) Caso se mostre necessária uma simples troca pontual de salas de aula, devem os professores envolvidos comunicar tal facto ao AO de piso;
m) O professor é o único responsável pela manutenção da ordem e da limpeza das salas,
durante a aula;
n) Os alunos não devem mexer no material exposto nas salas de aula (giz, apagador,
estores, gavetas, torneiras, material experimental, etc.) sem autorização do professor;
o) Quem, por culpa ou negligência, danificar material pertencente ao Agrupamento será
obrigado, por si ou através do seu representante legal, a reparar os prejuízos materiais
causados;
p) Não é permitido comer e/ou beber na sala de aula, exceto quando for algum evento
festivo de valor educativo para o grupo/turma, ficando a limpeza da sala à responsabilidade do docente responsável e dos alunos envolvidos na atividade;
q) Não é permitido o uso de chapéu ou boné durante as atividades letivas, à exceção das
realizadas ao ar livre;
r) Qualquer ocorrência ou incidente grave surgido durante a aula deve ser imediatamente comunicado, por escrito, ao DT ou ao Diretor;
s) Os alunos e professores devem manter uma atitude de respeito mútuo, dialogando,
cordialmente, sempre que surja a necessidade de resolver problemas decorrentes da
prática letiva;
t) Não é permitida a permanência de alunos nos corredores e átrios dos blocos de aulas,
durante os períodos letivos;
u) Não é permitida a circulação dos alunos em espaços que lhes são vedados.

Artigo 170.º
Faltas
1. Existe, nos SA, um conjunto de documentos que podem ser adquiridos pelo pessoal docente
e não docente:
a) Justificativo de faltas;
b) Pedido de autorizado para formação;
c) Comunicação de faltas ao abrigo do estatuto do trabalhador estudante.
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2. Em todos os documentos citados, só poderão ser utilizadas as folhas originais a adquirir nos
SA.
3. Para todo o tipo de faltas deverá ser preenchido o respetivo justificativo.
4. Os pedidos e a justificação de faltas deverão sempre obedecer ao estrito cumprimento dos
prazos legais.
5. A comunicação de uma falta, pelo telefone ou por interposta pessoa, é sempre encaminhada
para a Direção.
6. A fundamentação legal, para docentes e não docentes, é a constante na legislação em vigor e
no Estatuto da Carreira Docente.
7. Os pedidos pessoais, que carecem de autorização especial do Diretor, deverão invocar uma
razão pessoal, de forma clara e objetiva.
8. Marcação de faltas:
a) O controlo das faltas é da responsabilidade do AO do respetivo setor;
b) Em caso de falta do professor, deverá o AO certificar-se da efetiva ausência e comunicar ao SA;
c) O controlo de entradas, saídas e ausências do pessoal não docente são efetuados através do cartão magnético;
d) Nos outros estabelecimentos de ensino do Agrupamento (JI e escolas do 1.º CEB),
tendo em conta a sua especificidade, é tido em conta o seguinte procedimento: a participação das faltas do pessoal docente e não docente é da responsabilidade do Coordenador ou Representante de estabelecimento;
e) A justificação das faltas é da responsabilidade de cada um, conforme a legislação em
vigor.

Artigo 171.º
Ssubstituições para cumprimento da componente letiva
1. Sempre que um docente pretenda faltar, deve organizar a sua substituição, de modo a que os
alunos fiquem ocupados com trabalho curricular direcionado à aula em falta.
2. A permuta corresponde a uma troca pontual, esporádica e justificada, na ordem das aulas,
numa mesma turma, e tem por objetivo a prevenção do absentismo, o cumprimento efetivo
das aulas ou serviços previstos e uma demonstração do empenho docente.
3. A permuta pode efetuar-se entre dois professores da mesma turma (troca de tempos letivos),
ou entre docentes da mesma área disciplinar.
4. Sempre que um docente pretenda fazer uma permuta, deverá aceder à Gestão Integrada de
Administração Escolar (GIAE) e seguir os procedimentos do respetivo guião.
5. As permutas são autorizadas pelo Diretor.
6. Deverá ser dado conhecimento ao AO do respetivo setor, a fim de não marcar qualquer falta,
bem como aos alunos e pais/EE.
7. No 1.º CEB, a permuta de tempos também é possível, mas apenas com os docentes de Inglês
ou das AEC.
8. Na permuta da componente não letiva utilizam-se os procedimentos anteriores.

Artigo 172.º
Compensações da componente letiva
1. A compensação é, por definição, uma recompensa, uma reposição pontual, esporádica e justificada, na ordem das aulas, numa mesma turma ou serviço.
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2. Na educação pré-escolar é possível compensar a CL nos tempos da AAAF, isto é, nos tempos
em falta, as crianças são acompanhadas pela AO, sendo, depois, feita a compensação pelo
docente, no horário da AAAF.
3. No 1.º CEB, aparentemente, não há lugar em termos de horário para compensações, salvaguardando-se na componente não letiva a troca do atendimento aos pais/EE e/ou a utilização
de algum tempo das AEC, em caso de falta do respetivo professor.
4. Nos 2.º e 3.º CEB e secundário a compensação de uma aula poderá ser feita por antecipação,
isto é, podem dar-se aulas a mais, sem que se tenha faltado, para compensar faltas posteriores:
a) Uma compensação antecipada só se torna efetiva se os alunos tiverem ficado ocupados aquando da falta;
b) Os procedimentos são os mesmos da permuta, mas, no caso de já ter sido marcada e
lançada a falta, devem ser seguidos os formalismos necessários para a sua anulação;
c) Uma falta só pode ser invalidada por quem a marcou, uma vez na posse da autorização
do Diretor, solicitando, de seguida, nos SA, a respetiva anulação formal.

Artigo 173.º
Faltas por serviço oficial
1. Em caso de falta a um serviço enquanto se cumpre outro, desde que a situação se enquadre no
âmbito legal, ao docente não é marcada qualquer falta.
2. Enquadram-se neste ponto, os serviços pontuais, mas inadiáveis (ex: reuniões oficiais convocadas e autorizadas, desporto escolar, visitas de estudo ou outras enquadráveis).
3. Tratando-se de faltas ao serviço não letivo, o docente em falta sumaria o serviço que desempenhou naquele/s tempo/s.
4. Tratando-se de componente letiva, nos casos em que esta seja assegurada por um docente da
mesma área, procede-se à numeração da lição.
5. Se o requisito anterior não se verificar e o docente em falta pretender fazer coincidir as aulas
previstas às dadas. poderá recorrer à compensação ou permuta, em tempo oportuno.

Artigo 174.º
Ocupação dos tempos escolares
1. Com base na legislação vigente, em caso de ausência/impedimento de docentes titulares de
turma/disciplina, o acompanhamento educativo dos alunos deve ser assegurado, com recurso
às horas da componente não letiva de estabelecimento dos restantes docentes.
2. Os docentes com horas destinadas a Ocupação dos Tempos Escolares (OTE) permanecem na
BE, de onde poderão ser ou não chamados para proceder à substituição de um docente. Se
não houver docentes a faltar, permanecem nesse espaço e colaboram com a equipa da BE nas
tarefas inerentes a este espaço.
3. As OTE podem revestir as seguintes modalidades:
a) Permuta entre um docente do mesmo CT ou da mesma disciplina;
b) Lecionação da aula ou atividade curricular programada através de outro docente de
carreira, da mesma disciplina ou com formação adequada (com componente letiva
incompleta que dá cumprimento a um plano de aula da responsabilidade do professor
titular e previamente entregue ao próprio ou à Direção do Agrupamento;
c) Compensação, na mesma turma, sempre que oportuno, antes ou depois de uma falta,
contribuindo para o cumprimento pleno da componente letiva;
d) Ocupação educativa dos alunos através de atividades de enriquecimento e complemento curricular;
e) Outras a considerar pela Lei ou pelo Órgão de Direção do Agrupamento.
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4. As substituições, no caso dos cursos profissionais, respeitarão, prioritariamente, os mecanismos de permuta e de compensação, previstos em regulamentação específica.
5. A indicação do docente para a OTE obedece aos seguintes critérios:
a) Professor da turma;
b) Professor da mesma área disciplinar;
c) Qualquer professor.
6. As OTE funcionam de acordo com o plano anual aprovado pelo Diretor, ouvido o CP.
7. As aulas de substituição são numeradas e contam para as aulas previstas e dadas.
8. As atividades de ocupação (complemento e enriquecimento curricular) não são numeradas,
sendo contabilizadas nas aulas previstas.
9. Os professores de substituição são responsáveis pela turma, no período em que estão destacados para esse serviço.
10. As faltas dos alunos são registadas como se de aula normal se tratasse.

Artigo 175.º
Acompanhamento dos alunos na educação pré-escolar e 1.º CEB
1. A falta pontual de um docente titular de grupo/turma é sempre um fator de perturbação do
normal funcionamento de um estabelecimento de educação e ensino.
2. Substituição de docentes da educação pré-escolar:
a) Num regime de monodocência, sempre que um docente falte algumas horas, dia ou
dias, para permitir a sua substituição é fundamental, dentro do possível, que as crianças tenham um acompanhamento;
b) Tratando-se de uma falta imprevista, poderá ser tomada uma das seguintes medidas:
i) O ddocente é substituído por outro sem componente letiva (apoios educativos/
outro), caso exista;
ii) Caso não haja recursos docentes, as crianças serão acompanhadas pela AO, nos
mesmos moldes da AAAF.
3. Substituição de docentes no 1.º CEB:
a) Para uma substituição pontual no 1.º CEB, serão seguidos os mesmos critérios utilizados na educação pré-escolar e ainda:
i) Distribuem-se os alunos pelas restantes turmas da escola (caso haja mais
que 1 lugar).
4. Tratando-se de uma falta prevista, o docente previne a sua substituição:
a) Previne o Órgão de Direção para promover a sua substituição;
b) Deixa um plano de trabalho para a sua substituição;
c) Organiza, na escola, a ocupação dos seus alunos;
d) Informa os pais/EE.

Artigo 176.º
Vigilância dos recreios
1. Durante os recreios, os alunos devem ser sempre acompanhados e/ou vigiados nos seus jogos
e brincadeiras, de forma a prevenir acidentes e/ou atitudes marginais, pelos AO.
2. A vigilância dos recreios deve assumir essencialmente um papel preventivo.
3. Nas escolas do 1.º CEB e JI o acompanhamento dos alunos, durante os momentos de recreio,
é da responsabilidade dos educadores e professores titulares de grupo/turma, os quais são
apoiados pelos respetivos AO.
4. Para que cada recreio seja um momento pedagógico, devem ser definidas regras, para o que
é sempre recomendável, na sua conceção, a participação dos alunos.
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5. Nos estabelecimentos onde há mais que um docente, não sendo necessária a presença de todos, mas indispensável a sua presença no espaço escolar, deve ser determinado qual o educador/s, professor/s (havendo rotatividade) que, dia a dia, faz o acompanhamento no recreio.
6. Nos JI e escolas do 1.º CEB de lugar único, cabe sempre ao respetivo docente e AO a vigilância do recreio.
7. Os docentes responsáveis pela vigilância dos recreios, em caso de situações problema, respondem pelo sucedido e justificam com as medidas de prevenção que foram adotadas para
que tal não sucedesse.

SUBSECÇÃO IV
Normas Gerais Noutras Situações
Artigo 177.º
Regulamentos específicos
1. Os regulamentos específicos (BE, pavilhão gimnodesportivo, laboratórios, refeitório, papelaria e outros) devem ser elaborados pelos responsáveis de área ou setor, em consonância com
a legislação aplicável e com o presente RI.
2. Os regulamentos entram em vigor após aprovação pelo Diretor, ouvido o CP.
3. Os regulamentos referidos deverão ser divulgados junto dos potenciais interessados.

Artigo 178.º
Processos eleitorais
1. Os processos eleitorais referidos neste RI realizam-se por sufrágio secreto e presencial.
2. O escrutínio deve ser realizado na sequência imediata da votação, lavrando-se do seu resultado a respetiva ata, assinada por quem presidiu à mesa do ato eleitoral e pelo respetivo secretário.
3. Os resultados e deliberações referentes aos processos eleitorais serão afixados nos locais onde
foram afixadas as convocatórias que desencadearam os referidos processos.

Artigo 179.º
Segurança nas escolas
1. Em cada estabelecimento de educação e ensino do Agrupamento, no ato da matrícula, deve
ser dado conhecimento aos pais/EE das normas de funcionamento, dos direitos e deveres dos
alunos e da segurança na respetiva escola, nomeadamente do plano de emergência.
2. Da segurança na escola, deverá fazer parte um plano de emergência e um plano de evacuação.
3. Todos os estabelecimentos do Agrupamento deverão possuir um plano adequado e atualizado.
4. A funcionalidade destes planos deverá ser testada, periodicamente, através de simulacros,
sendo um obrigatório (preparado), no decorrer do 1.º período e outro (surpresa), no 2.º período.
5. Dos simulacros, deverá ser lavrado um relatório a entregar ao Coordenador do projeto.
6. As tarefas em causa estão, em cada estabelecimento de educação e ensino, a cargo do educador/professor titular de grupo/turma ou do Coordenador ou Representante de estabelecimento,
consoante os casos.
7. Nas escolas polo, a tarefa do número anterior cabe aos DT.
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Artigo 180.º
Visitas de estudo
1. Uma visita de estudo é uma atividade decorrente do PE e enquadrável no âmbito do desenvolvimento do PAA.
2. É uma atividade curricular intencionalmente planeada, de caráter facultativo, servindo para
desenvolver objetivos pré-definidos.
3. Na organização das mesmas, assim como em outras atividades lúdico-formativas a desenvolver fora do espaço escolar, dever-se-á cumprir o estipulado no Despacho n.º 6147/2019, de 4
de julho, o qual define as linhas orientadoras a adotar pelas escolas.
4. Os professores que não participam na visita de estudo, mas que deveriam dar aulas às turmas
envolvidas na mesma, devem sumariar, indicando o motivo pelo qual não deram aula.
5. No caso do número anterior, os professores não devem lecionar novos conteúdos aos alunos
que não participaram na visita, devendo ocupar o tempo normal da aula com atividades de
recuperação educativa.

SECÇÃO II
Organização Pedagógica
Artigo 181.º
Níveis de ensino
1. No Agrupamento são ministrados os seguintes níveis de ensino:
a) Educação Pré-Escolar;
b) 1.º Ciclo do Ensino Básico;
c) 2.º Ciclo do Ensino Básico;
d) 3.º Ciclo do Ensino Básico;
e) Ensino secundário.

Artigo 182.º
Ofertas formativas/cursos profissionais
Objeto e âmbito
Os cursos profissionais destinam-se a alunos que:
a) Concluam o 9.º ano de escolaridade (mesmo não tendo realizado os exames nacionais
de 9.º ano de Português e Matemática) ou formação equivalente;
b) Visam um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho;
c) Não excluem a hipótese de, mais tarde, prosseguirem estudos de nível superior.
1. Organização dos cursos profissionais:
a) Os cursos profissionais regem-se pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e pela
Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto.
2. Coordenador dos cursos profissionais:
a) O Coordenador dos cursos profissionais, por inerência do cargo, é o Diretor do Agrupamento;
b) São funções do Coordenador dos cursos profissionais:
i. Fornecer informação sobre os cursos;
ii. Coordenar o funcionamento dos cursos;
iii. Assegurar a articulação entre os diferentes diretores de curso;
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iv. Marcar reuniões de coordenação.
3. A equipa pedagógica dos cursos profissionais é constituída por:
a) Professores e formadores das diferentes disciplinas e áreas de formação;
b) Outros elementos que possam intervir na preparação e concretização do curso: formadores
externos (quando existam), SPO e professor de educação especial.
4. Atribuições da equipa pedagógica:
a) Compete à equipa pedagógica a organização, a realização e a avaliação do curso,
nomeadamente:
i) A articulação interdisciplinar;
ii) O acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de transição para a vida ativa, fazer uma
adequada transição para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes;
iii) Para o efeito, a equipa pedagógica reúne, sob coordenação do Diretor de curso,
pelo menos uma vez por período, com o objetivo de planificar, formular/reformular e adequar estratégias (pedagógicas e comportamentais ajustadas ao
grupo/turma), de forma a envolver os formandos no processo de ensino e de
aprendizagem.
6. Diretor de Curso:
a) O Diretor de curso é um professor dinamizador, que congrega todas as sinergias necessárias para o sucesso do curso;
b) É, também, o apoio de todos os elementos envolvidos no curso e o interlocutor entre
a escola e o mundo do trabalho;
c) São deveres do Diretor de curso:
i) Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início;
ii) Evidenciar capacidades de coordenar a equipa pedagógica, com especial relevo para a direção integrada das três componentes curriculares;
iii) Demonstrar facilidade de fazer a ligação entre a escola e o mundo do trabalho;
iv) Mostrar capacidade de comunicação e de relacionamento;
v) Ser capaz de organizar trabalho em equipa;
vi) Ter apetência pela pesquisa;
vii) Desenvolver espírito criativo e inovador;
viii) Desenvolver um espírito de tutoria tecnológico, comprometido com o sucesso
formativo do curso de que é Diretor;
ix) Ser capaz de transmitir uma identidade clara e objetiva ao curso de que é Diretor.
d) Mandato:
i) O Diretor de curso é nomeado pelo Diretor do Agrupamento, em função do
seu perfil, ouvidos os professores que lecionam as disciplinas da componente
tecnológica do curso correspondente;
ii) O mandato é anual, podendo ser prorrogado até ao termo do respetivo curso;
iii) No caso de ausência prolongada do Diretor de curso designado, deve o Diretor
do Agrupamento proceder à designação de um suplente, cujo mandato terminará quando o primeiro titular do cargo retomar o serviço, ou no tempo previsto para o fim do mandato deste;
iv) O mandato do Diretor de curso pode cessar a pedido do interessado, ou a pedido de 1/3 da equipa pedagógica, por manifesta desadequação, carecendo
sempre da apreciação do CP.
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e) Regime de exercício de funções:
i) O Diretor de curso, no exercício das suas funções, e de acordo com a legislação em vigor, beneficia de um crédito de horas (letivas ou não letivas), não
lhes podendo ser abonada qualquer retribuição por serviço docente extraordinário.
f) Competências:
i) Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e áreas não disciplinares do curso, através do DT;
ii) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver, no âmbito da formação tecnológica, em sintonia com o DT e em articulação com os professores da área
tecnológica;
iii) Participar, quando necessário, em reuniões de CT de articulação curricular ou
outras, no âmbito das suas funções (em reuniões de avaliação, o Diretor de
curso, nessa função, não tem direito a voto);
iv) Assegurar a articulação entre as entidades no estágio (identificando as entidades, fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos formandos por cada entidade e coordenando o acompanhamento dos
mesmos, em estreita relação com os professores acompanhantes de estágio);
v) Propor, em articulação com os professores da área tecnológica, a matriz e os
critérios de avaliação da Prova de Avaliação Profissional (PAP) e das áreas não
disciplinares, em cada um dos respetivos anos de escolaridade, a fim de, posteriormente, serem submetidos ao CP;
vi) Propor ao Diretor os procedimentos necessários à realização da PAP, nomeadamente a calendarização das provas e a constituição dos júris de avaliação;
vii) Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente da área tecnológica e das áreas não disciplinares;
viii) Coordenar o acompanhamento e a avaliação interna do curso, elaborando um
relatório para conhecimento do CP;
ix) Manter atualizado o dossier de curso;
x) Coordenar a substituição dos professores e formadores que faltarem, para que
seja cumprido o currículo horário previsto para a turma em questão;
xi) Garantir a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio
socioeducativo, através do DT.

Artigo 183.º
Acompanhamento de estágio
1. O acompanhante de estágio, nomeado de entre os professores da componente tecnológica, assegura, em estreita articulação com o monitor da entidade empregadora e com os profissionais
de orientação, o acompanhamento técnico-pedagógico durante a formação em contexto de trabalho, bem como a avaliação do formando.
2. O período de acompanhamento de estágio é equiparado a serviço letivo.

Artigo 184.º
Cumprimento das horas letivas
Face à natureza dos cursos profissionais, é exigida a lecionação da totalidade das horas previstas
para cada itinerário de formação, de forma a assegurar a certificação, tornando-se, assim, necessária a reposição das aulas não lecionadas.
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1. Nesse sentido:
a) As horas letivas previstas e não lecionadas, por falta de assiduidades dos docentes,
serão recuperadas através do prolongamento da atividade letiva diária, ou semanal,
e/ou da diminuição do tempo de paragem letiva no Natal, Carnaval e/ou Páscoa;
b) A gestão da compensação das horas em falta deverá ser planeada em reunião da
equipa pedagógica e comunicada pelo Diretor de curso ao Diretor do Agrupamento;
c) A permuta entre docentes, processo mais comum de compensação de aulas, será feita
quando os respetivos horários forem compatíveis, não devendo ser marcada falta, se
a aula for efetivamente reposta, nem descontado o subsídio de refeição;
d) Sempre que se realizem visitas de estudo, as horas efetivas utilizadas durante as mesmas, excluindo as utilizadas nas deslocações, serão atribuídas às disciplinas envolvidas no projeto e consideradas, para todos os efeitos, tempos letivos nas mesmas, desde
que estas tenham sido objeto de planificação integrada, com aprovação pelo CP, até
9 tempos letivos (equivalente a 7 horas diárias);
e) Estes cursos têm um regimento específico.

Artigo 185.º
Inscrições e matrículas
1. As inscrições e matrículas têm lugar para ingresso, pela 1.ª vez, na educação pré-escolar e
nos ensinos básico e secundário, nos termos do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de
abril.
2. O pedido de inscrição é feito nos SA, via Internet, ou Portal das Escolas www.portaldasescolas.pt, com o recurso à autenticação através do Cartão de Cidadão, entre o dia 15 de abril e o
dia 15 de junho do ano letivo anterior àquele a que a matrícula respeita.
3. A inscrição destina-se à frequência do ano letivo seguinte, com continuidade até ao termo da
escolaridade obrigatória de 12 anos.
4. Na educação pré-escolar, poderão inscrever-se as crianças com idades compreendidas entre
os 3 e os 6 anos.
5. A inscrição das crianças que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de
dezembro é aceite, a título condicional, sendo a respetiva frequência garantida, caso exista
vaga no estabelecimento de educação pretendido.
6. No ensino secundário, o pedido de matrícula é efetuado na escola/Agrupamento de escolas
onde o aluno concluiu o EB, preferencialmente no Portal das Escolas, em prazo a definir pela
escola ou Agrupamento, de acordo com a afixação dos resultados das provas de final de ciclo.
7. Como as inscrições e matrículas ou renovação ficam dependentes de vaga, em termos de seleção/desempate são seguidos os critérios e as recomendações constantes do diploma legal
referido.
8. As listas de alunos que requereram inscrição/matrícula são afixadas de acordo com os normativos legais em vigor.

Artigo 186.º
Transferências
1.

Durante a frequência do EB, incluindo a transição entre ciclos, ou do ensino secundário, ou
ainda na transição entre níveis de escolaridade, são permitidas transferências de alunos entre
escolas, nas seguintes situações:
a) Por vontade expressa dos pais/EE, ou do aluno quando maior;
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b) Mudança de curso ou de disciplina de opção ou especificação não existentes na respetiva escola;
c) Na sequência da aplicação de pena disciplinar que determine a transferência de escola.
2. A autorização da mudança de curso, solicitada dentro da mesma ou para outra modalidade
de ensino, pode ser concedida até ao 5.º dia útil do 2.º período, desde que exista vaga nas
turmas constituídas, sem prejuízo do disposto no n.º 7, do artigo 17.º, do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril.
3. O disposto no número anterior não se aplica no caso de outras modalidades de ensino
para as quais esteja, explicitamente, prevista diferente regulamentação.

Artigo 187.º
Critérios gerais na constituição de turmas
1. O Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 6 de julho, e o Despacho Normativo n.º 16/2019,
de 4 de junho, determinam as principais regras a observar na constituição de turmas:
a) Na constituição dos grupos/turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, tendo em conta as propostas dos educadores, professores titulares de turma, DT,
coordenação de DT, equipa de educação especial e CP, competindo ao Diretor aplicálos, no respeito pelos normativos legais em vigor, no quadro de uma eficaz gestão e
rentabilização de recursos humanos do AETCF;
b) Deve ser dada continuidade, sempre que possível, às turmas já existentes, salvo recomendações em contrário, procurando fazer-se uma distribuição equitativa do número
de alunos retidos, bem como dos que beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
c) As recomendações dos educadores, do Departamento do 1.º CEB, dos CT, bem como
as solicitações dos pais/EE, entregues em documento próprio, serão sempre analisadas e tidas em consideração. As solicitações dos pais/EE que envolvem outros alunos
para além dos seus educandos deverão ser assinadas por todos os pais/EE dos alunos
envolvidos no pedido;
d) Os alunos transferidos serão inseridos nas turmas do mesmo ano de escolaridade, com
menor número de alunos, de acordo com o limite legal, salvo recomendações em
contrário;
e) A constituição, a título excecional, de turmas com número inferior ao estabelecido,
bem como de turmas de exceção (meias turmas), carece de autorização dos serviços
do MEC competentes, mediante análise de proposta fundamentada do Diretor;
f) A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior
ao legalmente estabelecido, carece de autorização do CP, mediante proposta fundamentada do Diretor;
g) As turmas dos anos sequenciais podem ser constituídas com um número de alunos
inferior ao previsto na Lei, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram o estabelecimento de ensino
com aproveitamento, mediante prévia autorização;
h) Os alunos abrangidos pelo Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei
n.º 116/2019, de 13 de setembro, que não careçam de turma reduzida, devem ser distribuídos de forma equitativa pelas turmas e, sempre que possível, agrupados por tipologia/problemática até um máximo aconselhável de dois por turma;
i) As turmas que integram 1 ou 2 alunos com medidas seletivas ou adicionais, permanecendo estes últimos mais do que 60% em sala de aula, e que se encontre devida-
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mente justificada no RTP a medida de redução de turma, serão constituídas, preferencialmente, com um número de 20 alunos. Excecionalmente, caso o número de alunos desse ano/nível de escolaridade não permita a constituição de uma outra turma,
serão incluídos mais de 2 alunos com estas características na turma, sob proposta
fundamentada do Diretor e de autorização do CP;
j) As turmas de EMRC são constituídas com o número mínimo de 10 alunos e, sempre
que necessário, integram alunos provenientes de diversas turmas do mesmo ano de
escolaridade;
k) Nos anos iniciais de ciclo, a constituição das turmas deve contemplar, sempre que
possível, a integração de grupos oriundos de cada sala/turma, nunca inferior a 5 alunos;
l) As mudanças de turma e horários, devidamente fundamentadas, serão apresentadas,
analisadas e aprovadas pelo Diretor, ouvidos os DT e professores titulares de turma
envolvidos.

Artigo 188.º
Critérios específicos para a constituição de grupos/turmas da educação préescolar
1. Os grupos são heterogéneos, constituídos por um número máximo de 25 crianças.
2. Os grupos/turmas que integrem crianças com necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de acordo com o comtemplado no Decreto Lei n.º 54 de 2018, de 6 de
julho, são constituídos por 20 crianças, não podendo incluir mais de 2 crianças nestas condições.
3. A redução prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e da permanência das crianças no grupo, em pelo menos 60% do tempo curricular.
4. Sempre que possível, os grupos/turma devem ter um número equitativo de crianças relativamente ao género e idade.
5. Sempre que se justifique por razões pedagógicas, e atendendo ao número de crianças, poderão constituir-se grupos etários homogéneos.
6. Nos anos sequenciais da educação pré-escolar, deve dar-se continuidade ao grupo, integrando
elementos que respeitem o equilíbrio resultante dos critérios anteriores.
7. Em caso de inexistência de vaga no JI pretendido pelos pais/EE deve este, caso pretenda
aguardar a colocação da criança, manifestar essa intenção junto dos SA, em modelo próprio
dirigido ao Diretor.
8. No surgimento da vaga, a criança será colocada, considerando as preferências manifestadas e
após a aplicação dos critérios de constituição de grupos aplicados ao universo das crianças a
aguardar colocação nessa data.

Artigo 189.º
Critérios específicos para a constituição de turmas do 1.º CEB
1. Na constituição de turmas do 1.º CEB são tidas em conta as orientações definidas em reunião
de articulação dos professores titulares de turma com as educadoras do grupo de crianças de
5 anos, provenientes do ensino público ou particular, as recomendações expressas em ata do
Departamento do 1.º CEB de avaliação de final de ano, as recomendações da equipa de educação especial, dos SPO e/ou de outro técnico e dos pais/EE.
2. As turmas do 1.º CEB são constituídas até ao limite máximo de 24 alunos. Devem ser turmas
heterogéneas quanto ao género e, sempre que possível, do mesmo ano de escolaridade. Em
situação de insuficiência do número de alunos, as turmas deverão integrar alunos de anos de
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

escolaridade aproximados, sendo constituídas, sucessivamente, por alunos de dois, três ou
quatro anos de escolaridade.
As turmas do 1.º CEB, nas escolas com mais de 1 lugar, que incluam alunos de mais de dois
anos de escolaridade, são constituídas por um máximo de 22 alunos. Nas escolas de lugar
único, o número máximo é de 18 alunos.
Deve dar-se continuidade às turmas constituídas no ano letivo anterior, salvo indicações pertinentes e fundamentadas, em contrário.
Os alunos retidos serão distribuídos, sempre que possível, pelas várias turmas dos mesmos
anos de escolaridade.
Quando existir mais do que uma turma por ano de escolaridade, a constituição das mesmas,
no 1.º ano, rege-se pelos seguintes critérios:
a) Distribuição dos alunos, oriundos de cada sala/JI, pela totalidade das turmas, em grupos, quando possível, nunca inferior a 5;
b) Equilíbrio de idades, atendendo ao número de alunos nascidos antes e depois de 15
de setembro;
c) Equilíbrio entre sexos.
Nos restantes anos do 1.º CEB, são tidos em conta, também, os seguintes critérios:
a) Os alunos retidos nos 2.º e/ou 3.º anos de escolaridade poderão ser integrados noutra
turma do mesmo ano, sempre que se julgue de interesse pedagógico para o aluno;
b) Os alunos retidos no 4.º ano deverão ser integrados em turmas de final de ciclo;
c) Os alunos que após os 4 anos de escolaridade não atinjam as aprendizagens essenciais
do 1.º CEB serão integrados, sempre que possível, em turmas de acordo com o seu
nível etário e o seu nível de desenvolvimento global;
d) Os alunos transferidos serão inseridos nas turmas do mesmo ano de escolaridade que
tenham o menor número de alunos.
Situações não previstas nos critérios definidos e não enquadráveis na legislação específica
em vigor deverão ser decididas pelo Diretor, podendo ser ouvido o CP.

Artigo 190.º
Critérios específicos para a constituição de turmas nos 2.º e 3.º CEB
1. As turmas são constituídas de acordo com a Lei vigente.
2. No 3.º CEB, nos 7.º e 8.º anos, o número mínimo para abertura de uma disciplina de opção
de oferta de escola estará de acordo com a legislação em vigor.
3. Na mudança de ciclo do 6.º para o 7.º ano de escolaridade, todas as turmas serão constituídas
de acordo com a disciplina de oferta de escola e da disciplina de língua estrangeira.
4. Deve prevalecer a integração de irmãos na mesma turma e/ou horário, salvo indicações em
contrário dos pais/EE.
5. O número mínimo para abertura de uma disciplina de opção estará de acordo com a legislação
em vigor.
6. Nos 10.º e 12.º anos do ensino regular, as turmas devem ser constituídas, preferencialmente,
de acordo com as opções manifestadas pelos pais/EE/alunos no ato da matrícula, dentro dos
limites da legislação em vigor.
7. Considerando o regime de frequência por disciplinas, aplicável ao ensino secundário, bem
como o respetivo regime de avaliação, um aluno pode integrar mais do que uma turma de
anos de escolaridade diferentes, desde que os respetivos horários sejam compatíveis.
8. As disciplinas da componente de formação específica serão determinadas pela opção feita
pela maioria dos alunos no ato da matrícula, tendo em conta os recursos humanos da escola,
bem como o cumprimento da legislação em vigor. Sempre que não for possível atender-se às

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 98 de 153

Regulamento Interno

9.

10.

11.
12.

13.

preferências dos alunos, os mesmos deverão ser contactados para optarem por outras disciplinas.
O reforço nas disciplinas da componente de formação específica ou de formação científicotecnológica, decorrente do regime de permeabilidade, previsto na legislação em vigor, pode
funcionar com qualquer número de alunos, depois de esgotadas as hipóteses de articulação e
de coordenação entre estabelecimentos de ensino da mesma área pedagógica, mediante autorização prévia dos serviços do MEC competentes.
O desdobramento das turmas, exclusivamente para a realização de trabalho prático e/ou experimental, e/ou na componente de formação específica, e/ou o funcionamento de forma alternada de disciplinas é autorizado nos termos definidos na legislação e/ou regulamentação
próprias publicadas anualmente.
A constituição de turmas no ensino secundário é elaborada respeitando os cursos e opções
pretendidas.
Nos cursos profissionais e ensino secundário, é possível agregar componentes de formação
comuns, ou disciplinas comuns, de dois cursos diferentes numa só turma, mediante autorização prévia dos serviços competentes em matéria de funcionamento dos cursos e, quando aplicável, de financiamento, não devendo os grupos a constituir ultrapassar, nem o número máximo nem o número mínimo de alunos previstos na Lei.
A constituição das turmas deve ainda obedecer aos seguintes critérios:
a) Orientações emanadas dos CT anteriores (2.º e 3.º CEB);
b) Distribuição de alunos retidos;
c) Equilíbrio rapazes/raparigas;
d) Distribuição por faixas etárias diversificadas;
e) Integração de 5 a 6 alunos por turma, oriundos duma mesma turma do 4.º ano (início
do 2.º CEB);
f) Por áreas opcionais de oferta de escola e língua estrangeira II (início do 3.º CEB);
g) Sempre que possível, na elaboração das turmas de 7.º ano da Escola Secundária de
Molelos, e atendendo às opções feitas pelos alunos, dar-se-á continuidade aos grupos/turmas do 6.º ano.

Artigo 191.º
Disposições comuns
1. Os pais/EE, após afixação das listas provisórias das turmas, e no prazo de 5 dias úteis podem
requerer, por escrito, a mudança de turma do seu educando, fundamentando a razão desse
pedido.
2. Após a afixação das listagens provisórias, os pedidos de vaga ou de mudança de turma serão
analisados e despachados, de acordo com os normativos em vigor.
3. Os pedidos de matrícula de alunos titulares de habilitações adquiridas em países estrangeiros,
quer se trate do ensino básico ou do ensino secundário, podem ser aceites fora dos períodos
estabelecidos para o efeito.
4. As listas definitivas das turmas do EB e secundário serão afixadas durante a primeira semana
de setembro.

Artigo 192.º
Critérios para distribuição do serviço letivo e não letivo
1. A distribuição de serviço docente é da competência do Diretor, tendo em conta Despacho
Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho.
2. O Diretor pode, ainda, para situações não previstas, definir critérios complementares, ouvidos
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os Departamentos Curriculares e/ou o CP.

Artigo 193.º
Princípios orientadores
1. Sempre que a componente letiva disponível (serviço letivo + serviço equiparado) não seja
suficiente para distribuir por todos os professores do quadro, em cada grupo disciplinar deverão ser atribuídos horários completos até ser esgotada a totalidade da carga horária disponível,
resultando, desta distribuição, horários-zero.
2. Aos docentes com horário zero, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados,
pode ser distribuída qualquer área disciplinar, disciplina ou unidade de formação do mesmo
ou de diferente ciclo ou nível, desde que sejam titulares da adequada formação científica e ou
certificação de idoneidade, nos casos em que esta é requerida.
3. O serviço a atribuir a docentes com horário zero ou incompleto poderá ser: apoio à Direção,
BE, coadjuvação ou outro de natureza pedagógica (apoios, clubes, OTE, etc.).
4. Deve privilegiar-se a continuidade pedagógica/turmas.
5. O serviço docente não deve ser distribuído por mais de 2 turnos por dia, excetuando-se a
participação em reuniões de natureza pedagógica, convocadas nos termos legais e apenas no
caso de as condições da escola assim o exigirem.

Artigo 195.º
Critérios para a elaboração de horários
1. A elaboração dos horários dos docentes e dos alunos é da responsabilidade do Diretor, no
respeito pelos critérios de natureza pedagógica e das disposições legais em vigor.
2. No 1.º CEB, na elaboração dos horários de cada turma e de cada docente, serão tidos em conta
os condicionalismos das AEC.
3. Nos 2.º e 3.º CEB e secundário, na elaboração dos horários de cada turma e de cada docente,
deverão ser tidos em conta os seguintes critérios:
a) A carga horária semanal a destinar às diversas áreas do currículo é apresentada na
base dos “blocos” de 90 min;
b) Sempre que haja tempos de 45 min., os blocos serão ocupados por duas aulas consecutivas de disciplinas diferentes;
c) Na distribuição dos tempos letivos, em cada um dos turnos (manhã e tarde), não podem existir tempos desocupados (furos);
d) Um horário não deve ter mais de 4 blocos letivos diários (de 90 min.).

Artigo 196.º
Critérios para marcação de testes
1. Os testes de avaliação sumativa fazem parte integrante dos critérios de avaliação da maioria
das áreas curriculares disciplinares do ensino básico e secundário.
2. Um teste deve, ao longo do seu processo, atender a 5 momentos:
1.º - Marcação (data e hora da sua realização e conteúdos a avaliar);
2.º - Preparação dos alunos (sobre os conteúdos a avaliar);
3.º - Revisão/controlo/verificação da “matéria dada” (de acordo com a metodologia mais
adequada por parte de cada professor);
4.º - Realização do teste;
5.º - Entrega e correção do teste.
3. Marcação de testes:
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a) A marcação dos testes deve ser ajustada entre o professor e os alunos de cada turma;
b) Depois de ajustados, os testes são marcados na plataforma do GIAE, no local destinado para o efeito;
c) Não devem ser marcados 2 testes no mesmo dia, sobretudo se forem ambos de cariz
teórico, salvo situações excecionais e devidamente justificadas;
d) Na última semana de aulas de cada período, não devem ser marcados testes, salvo se
ainda houver tempo de proceder à sua entrega e correção, antes da autoavaliação;
e) Nas situações de turmas desdobradas, é conveniente que os testes sejam marcados em
tempos em que a turma está completa.
4. A marcação de mini-testes, questões aula e/ou outros pequenos trabalhos referentes à avaliação sumativa, não estão sujeitos a marcação prévia, nem obedecem ao estipulado no ponto 3
deste artigo.

Artigo 197.º
Calendário escolar do Agrupamento
1. O calendário escolar é, anualmente, definido por Despacho Normativo.
2. A organização do ano escolar e respetiva calendarização, dentro do quadro de autonomia de
que dispõe o Agrupamento, é estabelecido pelo Diretor, com a devida antecedência, ouvido
o CP.
3. No caso específico da educação pré-escolar, na ata de reunião de preparação do ano letivo,
deverão constar os horários da CL e das AAAF, assim como o horário do pessoal docente e
não docente e funcionamento das AAAF durante as interrupções letivas. Esta ata deverá, posteriormente, ser aprovada pelo Diretor do Agrupamento.

CAPÍTULO VIII
Estrutura Relacional
SECÇÃO I
Comunidade Educativa
Artigo 198.º
Objeto e âmbito de aplicação
1. O conceito de comunidade educativa subjacente ao presente RI, tem um âmbito abrangente,
isto é, inclui todos quantos, direta ou indiretamente, intervêm e se relacionam com as escolas
que integram o Agrupamento.
2. Consideram-se membros da comunidade educativa todos os que, de alguma forma, contribuam
para o bom desempenho dos jardins de infância e escolas do Agrupamento:
a) Alunos;
b) Pessoal docente;
c) Pessoal não docente;
d) Pais/EE; Outros:
i) Município/Autarcas locais;
ii) Entidades e organizações (representativas das atividades de caráter cultural,
artístico, científico, ambiental ou económico do meio local ou regional).
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3. O presente RI pretende que a convivência, em todos os estabelecimentos que integram o Agrupamento, seja devidamente enquadrada numa dimensão relacional e temporal concreta, que
tenha em consideração o respetivo contexto, de forma a assegurar a plena consensualização
das regras de conduta em toda a comunidade educativa.

Artigo 199.º
Princípios gerais
1.

Todos os membros da comunidade educativa devem pautar a sua atuação pelos seguintes princípios gerais:
a) Todos os membros da comunidade educativa são responsáveis:
i) Pela salvaguarda efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades
no acesso e sucesso escolares;
ii) Pela prossecução integral dos objetivos referidos no PE, incluindo os de integração sociocultural;
iii) Pelo desenvolvimento de uma cultura de cidadania, da democracia e do exercício responsável da liberdade individual.
b) As atividades realizadas no âmbito escolar têm uma dimensão pedagógica e formativa, tal como as eventuais medidas de correção aos desvios das normas estabelecidas;
c) Respeito pelo direito ao sigilo em assuntos estritamente pessoais;
d) Procura de que a escola seja um lugar aberto ao convívio, um espaço de bem-estar e
promova uma franca interação com o meio que a rodeia;
e) Colaboração em todas as iniciativas culturais e recreativas que tenham como fim a
valorização individual e coletiva;
f) Respeito por todos os membros da comunidade escolar, quer enquanto pessoas, quer
no desempenho das suas competências e funções;
g) Liberdade de apresentar e acolher sugestões e propostas tendentes ao bom funcionamento da instituição escolar;
h) Intervenção oportuna e ponderada, sempre que surjam situações anómalas que requeiram especial atenção;
i) Acesso aberto, nas condições estabelecidas, à utilização dos recursos existentes;
j) Não discriminação por razões de ordem rácica, económica, religiosa, social, convicções políticas ou morais, nem por qualquer limitação física ou psíquica.

Artigo 200.º
Responsabilidade dos membros da comunidade educativa
1. A autonomia do Agrupamento pressupõe a responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa pela salvaguarda efetiva dos mais elementares direitos e deveres da escola:
a) O direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso à escola;
b) A promoção de medidas que visem o empenho e o sucesso escolares;
c) A prossecução integral dos objetivos dos referidos projetos educativos, incluindo os
de integração sociocultural;
d) O desenvolvimento de uma cultura de cidadania, capaz de fomentar os valores da
pessoa humana, da democracia e do exercício responsável da liberdade individual e
do cumprimento dos direitos e deveres que lhe estão associados.
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2. A escola é um espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação, devendo o seu
funcionamento garantir plenamente este direito.

SECÇÃO II
Pais/Encarregados de Educação
Artigo 201.º
Intervenção dos pais ou encarregados de educação na escola
1. Educar é acompanhar e também uma aprendizagem de todos, dentro e fora da escola, numa
envolvência de toda a comunidade.
2. O atual sistema educativo coloca-nos, de uma forma mais acutilante, a relação família /escola,
exigindo um grande comprometimento dos pais/EE na educação dos seus educandos.
3. O direito e o dever de educação dos filhos/educandos compreende a capacidade de intervenção
dos pais/EE no exercício dos direitos e a responsabilidade no cumprimento dos deveres dos
seus educandos na escola e para com a comunidade educativa, consagrados na Lei e nos termos
do presente RI.

Artigo 202.º
Interação escola/família
1. Entre a escola e a família deve haver sempre um diálogo de confiança.
2. A interação escola/família é de extrema utilidade, uma vez que abre horizontes numa matéria
muito importante que é a educação, cuja responsabilidade é de todos aqueles que se relacionam
com ela, competindo, a cada uma das partes:
a) À família interagir com os educadores-de-infância (educação pré-escolar);professor titular
de turma (1.º CEB); DT (2.º, 3.º CEB e secundário);
b) À escola incentivar a uma boa relação escola/família, promovendo o contacto com pais/
EE.

Artigo 203.º
Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação
1. Aos pais/EE cumpre uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de dirigirem
a educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem, ativamente, o
desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos.
2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, e para além dos deveres estabelecidos pelo Decreto Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, de acordo com o artigo 43.º do Estatuto
do Aluno, alíneas de a) a m), devem ainda os pais/EE:
a) Respeitar os horários de entrada e de saída estabelecidos pelos órgãos próprios de
cada escola, não solicitando a saída do seu educando durante as atividades letivas,
salvo em casos de força maior e, nesse caso, pedindo previamente autorização, por
escrito, ao Órgão de Direção, através do docente titular de grupo/turma ou do DT;
b) Contribuir para a preservação da segurança e da integridade física e psicológica de
todos os que participam na vida da escola;
c) Identificar-se à entrada de cada escola do Agrupamento, perante o funcionário de
serviço ou do professor titular, se aquele não existir, sempre que desejar entrar nas
instalações escolares, informando sobre o assunto a tratar;
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d) Não perturbar o bom funcionamento de cada escola e as atividades letivas, não interrompendo as aulas para falar com o DT, docente titular de grupo/turma ou aluno;
e) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e cumpra, rigorosamente, os deveres que lhe incumbem nos termos do presente RI, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo de ensino;
f) Conhecer o presente RI e subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e de
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.
3. Os pais/EE são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, em especial quanto à
assiduidade, pontualidade e disciplina.

Artigo 204.º
Incumprimento dos deveres dos pais ou encarregados de educação
1. Nos termos do artigo 44.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o incumprimento dos pais/EE,
relativamente aos seus filhos ou educandos menores ou não emancipados, dos deveres que
lhes estão consignados (artigo anterior), de forma consciente e reiterada, implica a respetiva
responsabilização nos termos da Lei.

SECÇÃO III
Comunidade Escolar
Artigo 205.º
Comunidade escolar
1. O conceito de comunidade escolar, subjacente ao presente RI, tem um âmbito menos abrangente que o de comunidade educativa, uma vez que se restringe apenas àqueles que interagem
dentro de cada escola e intervêm diretamente no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
2. Consideram-se membros da comunidade escolar todos os que, de alguma forma, se relacionam
e contribuem para o bom desempenho de cada jardim-de-infância ou escola do Agrupamento:
a) Alunos;
b) Pessoal docente (incluindo técnicos com funções docentes);
c) Pessoal não docente.

Artigo 206.º
Direitos e deveres gerais
1. São direitos gerais e comuns aos membros da comunidade escolar:
a) Participar no processo de elaboração do PE e acompanhar o respetivo desenvolvimento, nos termos da Lei;
b) Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de qualquer setor do Agrupamento, bem como ao RI;
c) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou através
dos seus órgãos representativos;
d) Ser tratado com respeito, correção e de forma afável, por qualquer elemento da comunidade escolar;
e) Ter acesso ao RI e ao PE;
f) Eleger e ser eleito para os vários órgãos e estruturas do Agrupamento, de acordo com
a legislação em vigor;

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 104 de 153

Regulamento Interno

g) Exercer livremente a sua atividade sindical ou associativa e demais direitos consignados na Lei;
h) Usufruir das diversas instalações escolares durante o período de funcionamento das
escolas do Agrupamento, de acordo com as normas de cada setor;
i) Dispor de informação atualizada em locais definidos e divulgados.
2. São deveres gerais e comuns dos membros da comunidade escolar:
a) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e em todas as tarefas
que lhe forem distribuídas;
b) Promover um convívio são, de modo a criar um clima de confiança e de harmonia,
baseado no respeito mútuo;
c) Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, aceitando sugestões
que visem melhorar os mesmos;
d) Zelar pela defesa, conservação e asseio de cada escola, nomeadamente no que diz respeito às instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes;
e) Identificar-se sempre que lhes seja solicitado;
f) Conhecer as normas e horários de funcionamento dos diversos serviços do Agrupamento;
g) Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar;
h) Contribuir com bom senso, tolerância e compreensão para a resolução dos problemas
que surjam no Agrupamento;
i) Agir preventivamente na deteção e erradicação de quaisquer formas de alienação ou
comportamentos nocivos, designadamente: alcoolismo, toxicodependência e manifestações de bullying;
j) Cumprir e fazer cumprir o RI do Agrupamento e quaisquer outras disposições aplicáveis, bem como as decisões dos órgãos e estruturas do Agrupamento;
k) Manterem-se atualizados, informados e respeitar todos os circuitos oficiais da divulgação de informação dentro do Agrupamento.

SUBSECÇÃO I
Alunos
Artigo 207.º
Responsabilidade dos alunos
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento,
pelos direitos e deveres que lhe são conferidos pelo Estatuto do Aluno e Ética Escolar, pelo
presente RI e demais legislação aplicável.
2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral do Estatuto do Aluno e
Ética Escolar, do presente RI, do património do Agrupamento, dos demais alunos, funcionários e em especial dos professores.
3. Os alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes discentes.

Artigo 208.º
Valores nacionais e cultura de cidadania
1. No percurso educativo deve ser facultado ao aluno o desenvolvimento dos princípios do Estado de Direito Democrático, dos valores nacionais e de uma cultura de cidadania capaz de

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 105 de 153

Regulamento Interno

fomentar os valores da dignidade humana, da democracia, do exercício responsável da liberdade individual e da identidade nacional.

Artigo 209.º
Representatividade dos alunos
1. De acordo com o estipulado no artigo 8.º, do Decreto Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, os
alunos podem ser representados nas diversas situações da sua vida escolar:
a) Delegado e Subdelegado de Turma;
b) Associação de Estudantes;
c) Assembleia de Delegados de Turma.

Artigo 210.º
Delegado e Subdelegado de Turma
1. Em cada turma, os alunos que a constituem são representados por um Delegado e um Subdelegado de Turma, eleitos pelos pares, na presença do DT.
2. O processo eleitoral será coordenado pelo DT, elaborando-se a respetiva ata.
3. O Subdelegado substituirá o Delegado nos seus impedimentos e coadjuvá-lo-á em todas as
suas funções.
4. O Delegado de Turma beneficia dos seguintes direitos:
a) Ser respeitado no exercício das suas funções;
b) Dispor de tempo de intervenção na sua turma;
c) Ser informado das deliberações dos Órgãos de Direção, administrativas e pedagógicas que lhe são destinadas;
d) Dispor de apoios necessários para o bom exercício das suas funções, nomeadamente
a colaboração do DT, de sala própria para reuniões, expositores para informações e
documentação necessária;
e) Solicitar a realização de reuniões da turma com o respetivo DT, para apreciação de
matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento
das atividades letivas e nos termos definidos no presente RI.
5. O pedido de realização de reuniões da turma, referido na alínea e) do ponto anterior, é apresentado ao DT, sendo precedido de reunião dos alunos para determinação das matérias a abordar.
6. Por iniciativa dos alunos, o DT pode solicitar a participação de um Representante dos pais/EE
dos alunos da turma, para fazer parte destas reuniões.
7. São deveres do Delegado de Turma:
a) Manter uma comunicação permanente entre a turma, os professores e o DT;
b) Exercer e estimular, entre os seus colegas, relações de camaradagem;
c) Informar os colegas sobre os assuntos da escola;
d) Representar a sua turma na Assembleia/Conselho de Delegados;
e) Representar os colegas nas reuniões dos CT, tal como está legalmente previsto.
8. Não podem ser eleitos como Delegado e Subdelegado de Turma alunos que:
a) Não estejam matriculados em todas as disciplinas (no caso do ensino secundário);
b) Possuam um historial de participações de caráter disciplinar grave, no ano letivo transato.
9. Sempre que o Delegado de Turma não desempenhar adequadamente as suas funções, ou
quando comprometer as normais relações de convivência com alguns membros da comunidade
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escolar, compete ao DT propor ao Diretor do Agrupamento a sua substituição, nos termos do
ponto 1 do presente artigo.

Artigo 211.º
Prémios de mérito do Agrupamento
1. De acordo com o disposto na alínea h), do artigo 7.º, do Decreto Lei n.º 51/2012, de 5 de
setembro, o Agrupamento pode prever prémios de mérito destinados a distinguir alunos que,
em cada ciclo de escolaridade, manifestem competências de cidadania e um ou mais dos seguintes requisitos:
a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades;
b) Alcancem excelentes resultados escolares;
c) Produzam trabalhos académicos de excelência, ou realizem atividades curriculares
ou de complemento curricular de relevância;
d) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social.

Artigo 212.º
Quadro de mérito desportivo
1. Destina-se a tornar notório o reconhecimento público de aptidões e de atitudes dos alunos, ou
de grupos de alunos, que tenham evidenciado valor ou excelência no domínio desportivo, bem
como atribuir prémios, em casos específicos e excecionais:
c) O prémio “Fair Play” destina-se a premiar iniciativas ou ações meritórias, e uma conduta eticamente irrepreensível, ao longo de toda a sua participação, em termos desportivos a nível interno e externo. Em finais de maio, deve o grupo de EF analisar
todos os casos que foram apresentados e tomar a decisão daqueles que são merecedores desta distinção. Em seguida, deve ser realizada uma proposta devidamente fundamentada e apresentada ao CP. Os alunos que forem selecionados para receberem
este prémio receberão um diploma ou um prémio material;
d) O prémio de mérito desportivo destina-se a distinguir os alunos que, no final do ano
letivo, tenham alcançado desempenhos desportivos de relevo quer individual, quer
coletivamente integrados numa equipa, em competições desportivas a nível distrital,
regional, nacional ou internacional, em representação do Agrupamento (ex. que em
modalidades desportivas com classificação individual, se classifiquem nos três primeiros lugares, em competições distritais, nos seis primeiros lugares, em competições
regionais e nos dez primeiros lugares, em competições nacionais; em modalidades
desportivas coletivas, integrem equipas que se classifiquem nos dois primeiros lugares, em competições distritais, nos três primeiros lugares, em competições regionais
e nos seis primeiros lugares, em competições nacionais). Podem ainda ser premiados
com esta distinção os alunos que, na qualidade de árbitros, acompanhem as equipas
que se classifiquem nos lugares de acesso referidos anteriormente.
2. Os prémios de mérito deverão ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma natureza
financeira desde que, comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso escolar do aluno,
podendo o Agrupamento procurar estabelecer parcerias com entidades ou organizações da comunidade educativa, no sentido de garantir os fundos necessários ao financiamento dos referidos prémios.
3. Aos alunos que se enquadrem no previsto nas alíneas anteriores será atribuído pelo Agrupamento, na cerimónia de entrega do diploma aos alunos, um “Prémio de Mérito”, respeitante
ao mérito desportivo.
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SUBSECÇÃO II
Professores
Artigo 213.º
O papel especial dos professores
1. O artigo 41.º, do Decreto Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, refere, de forma clara, o papel
especial dos professores, nos pontos 1 e 2.
Artigo 214.º

A autoridade do professor
1. Nos termos do artigo 42.º do referido decreto, a autoridade do professor encontra-se claramente definida pela redação dos pontos 1 ao 4.

Artigo 215.º
Direitos profissionais
1. São direitos profissionais do professor:
a) Ser informado de todos os assuntos inerentes à vida do Agrupamento e de toda a
legislação relativa à vida docente;
b) Participar no processo educativo;
c) Encontrar, na escola a que pertence, as condições de ambiente favorável ao seu trabalho;
d) Exigir o respeito e a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem;
e) Não ser interrompido nas aulas, salvo em situações excecionais justificadas;
f) Beneficiar de uma atribuição ponderada dos níveis e cargos a constar do seu horário;
g) Ser apoiado nas suas iniciativas de caráter humano, pedagógico e administrativo,
desde que consideradas válidas pelo Órgão de Direção e CP;
h) Apresentar ao Órgão de Direção ou ao CP, por intermédio dos seus representantes, as
sugestões e críticas julgadas convenientes para o bom funcionamento da escola a que
pertence, ou do Agrupamento em geral;
i) Ter direito ao apoio técnico, material e documental disponível, necessário ao desempenho das suas funções docentes;
j) Ter direito à segurança na sua atividade profissional, bem como à prevenção de doenças específicas;
k) Ter direito a participar em ações de formação, aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, de acordo com a legislação em vigor;
l) Encontrar instalações condignas, em termos de limpeza e de conservação para o exercício das suas funções;
m) Exercer livremente a sua atividade sindical;
n) Participar ativamente na elaboração do PE, PAA e RI;
o) Participar nos processos eleitorais, de acordo com a legislação vigente.

Artigo 216.º
Deveres do professor
1. São deveres dos professor:
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a) Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos, devem promover medidas de caráter pedagógico
que estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação das crianças e dos jovens,
quer nas atividades em sala de aula e na escola a que pertence, quer nas demais atividades do Agrupamento;
b) Pautar sempre a sua ação pelos parâmetros do respeito, atenção, compreensão e responsabilidade;
c) Orientar toda a sua atuação com o máximo de independência, promovendo, por todos
os meios ao seu alcance, o mais rigoroso respeito pelas posições e convicções dos
alunos e pelas suas opções no campo religioso, moral, político, étnico e social;
d) Procurar:
i) Promover o sucesso educativo dos alunos;
ii) Utilizar estratégias de ensino e de aprendizagem diversificadas e adequadas
aos alunos;
iii) Sensibilizar os alunos para princípios e valores, tais como: liberdade, solidariedade, tolerância, autonomia, intervenção, civismo, espírito crítico, etc.;
e) Não se demitir da sua função de educador, procurando intervir, sempre que necessário, dentro e fora da sala de aula;
f) Colaborar com os pais/EE dos alunos, no sentido de prevenir e resolver problemas
comportamentais ou de aprendizagem;
g) Desempenhar com o rigor, zelo e competência possíveis as suas funções e cargos que
lhe forem atribuídos;
h) O educador ou professor, na qualidade de titular de grupo/turma ou DT, enquanto
coordenador do PCT, é particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente
educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma com os
pais/EE.
2. No âmbito da sala de aula:
a) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula;
b) Manter a disciplina, bom ambiente e relacionamento com os alunos;
c) Proceder, em cada aula, ao registo do sumário e das faltas dos alunos, de acordo com
o respetivo regulamento, bem como adotar os procedimentos dele decorrentes;
d) Zelar pela conservação e limpeza dos espaços e respetivo equipamento;
e) Providenciar para que a sala de aula fique em condições de normal funcionamento
(arrumada, quadro limpo, etc.);
f) Participar ao AO responsável sempre que a sala, onde vai decorrer a aula, não se
encontre nas necessárias condições de limpeza, arrumo ou conservação;
g) Respeitar integralmente o tempo destinado a cada aula, bem como o intervalo dos
alunos;
h) Tomar medidas de caráter pedagógico, perante situações de alunos que infrinjam as
regras inerentes aos seus deveres gerais ou específicos da disciplina em causa;
i) Participar de imediato ao DT as ocorrências de ordem disciplinar e/ou outras julgadas
pertinentes, por escrito, em ficha própria, num prazo máximo de 48h, para que sejam
tomadas as devidas medidas cautelares.
3. Na relação com os alunos:
a) Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais e religiosas dos alunos, valorizando os diferentes saberes e culturas, prevenindo processos de exclusão e discriminação;
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b) Promover a formação, a inclusão e a realização integral dos alunos, estimulando o
desenvolvimento das suas capacidades, a sua autonomia e criatividade;
c) Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das
aprendizagens, de acordo com os respetivos programas curriculares e atendendo à
diversidade dos seus conhecimentos e aptidões, considerando o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro;
d) Organizar e gerir o processo de ensino e de aprendizagem, adotando estratégias de
diferenciação pedagógica, suscetíveis de responder às necessidades individuais dos
alunos, respeitando a legislação citada no ponto anterior;
e) Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências do currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curriculares em vigor;
f) Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, de
isenção e de objetividade na sua correção e classificação;
g) Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção;
h) Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias à instituição escolar;
i) Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário participando-as às entidades competentes;
j) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias.
4. No âmbito da turma:
a) Colaborar com o DT na resolução de situações problemáticas dos alunos (aproveitamento, assiduidade, comportamento, etc.);
b) Fornecer aos DT todas as informações dos alunos que possam contribuir para o eficaz
desempenho das suas funções.
5. Na relação com a escola e os outros docentes:
a) Colaborar na organização da escola, cooperando com o Diretor, com as estruturas de
gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente, tendo em vista o
seu bom funcionamento;
b) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os projetos educativos e planos de
atividades e observar as orientações do Diretor e das estruturas de gestão pedagógica
da escola;
c) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor medidas de melhoramento e remodelação;
d) Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes, dando especial atenção aos que se encontram no início de carreira ou em formação, ou que
denotem dificuldades no seu exercício profissional;
e) Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os métodos
pedagógicos, no sentido de difundir as boas práticas e de aconselhar aqueles que se
encontrem no início de carreira ou em formação ou que denotem dificuldades no seu
exercício profissional;
f) Refletir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o trabalho realizado, individual ou
coletivamente, tendo em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo dos alunos;

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 110 de 153

Regulamento Interno

g) Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho;
h) Defender e promover o bem-estar de todos os docentes, protegendo-os de quaisquer
situações de violência física e psicológica, se necessário solicitando a intervenção de
pessoas e entidades alheias à instituição escolar.
6. Na relação com os pais/EE:
a) Respeitar a autoridade legal dos pais/EE e estabelecer com eles uma relação de diálogo e de cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela educação e formação integral dos alunos;
b) Promover a participação ativa dos pais/EE na educação escolar dos alunos, no sentido
de garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem;
c) Incentivar a participação dos pais/EE nas atividades da escola, no sentido de criar
condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos;
d) Facultar regularmente aos pais/EE a informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e o processo escolar dos seus educandos, bem como sobre quaisquer outros
elementos relevantes para a sua educação;
e) Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para os
pais/EE que fomentem o seu envolvimento na escola, com vista à prestação de um
apoio adequado aos alunos.
7. No âmbito geral:
a) Diligenciar no sentido de se manter informado sobre os alunos e a vida na escola;
b) Comunicar e justificar as faltas, segundo os normativos legais;

SUBSECÇÃO III
Pessoal não Docente
Artigo 217.º
Pessoal não docente
1. Por pessoal não docente, entende-se o conjunto de funcionários e agentes que, no âmbito das
respetivas funções, contribuem para apoiar a organização e a gestão, bem como a atividade
socioeducativa das escolas, incluindo os serviços especializados de apoio socioeducativo.

Artigo 218.º
O papel do pessoal não docente
1. O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos alunos
na comunidade escolar e educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes e
pais/EE, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem.
2. Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação escolar e profissional, integrados ou não
na equipa multidisciplinar, incumbe ainda o papel especial de colaborar na identificação e
prevenção de situações problemáticas de alunos e fenómenos de violência, na elaboração de
planos de acompanhamento para estes, envolvendo a comunidade escolar.
3. O pessoal não docente, incluindo todos os técnicos que prestam serviço no Agrupamento devem, para além das funções descritas neste RI, contribuir para potenciar o sucesso escolar de
todos os alunos.
4. O pessoal não docente das escolas deve realizar formação considerada pertinente para o seu
desempenho e melhoria do ambiente escolar.
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Artigo 219.º
Direitos profissionais (gerais)
1. São direitos profissionais de âmbito geral do pessoal não docente:
a) Ser informado de todos os assuntos e de toda a legislação que mais diretamente lhes
diga respeito;
b) Participar no processo educativo;
c) Encontrar, na escola a que pertence e locais de trabalho específicos, todas as condições de ambiente favoráveis à realização das suas tarefas:
i) Dispor de salas de trabalho dotadas de material e equipamento necessário ao
bom desempenho das suas funções;
ii) Dispor de sala de convívio com as condições necessárias e adequadas;
iii) Possuir placar para afixação de mapas de distribuição de serviço e férias, avisos, ordens de serviço e informações várias;
iv) Usufruir de sanitários asseados e condignos.
d) Receber formação e ser informado de todos os assuntos, de ordem geral, relacionados
com a vida da escola a que pertence ou do Agrupamento, a fim de:
i) Poder prestar esclarecimentos a professores, alunos, outros funcionários e público em geral;
ii) Melhorar a sua colaboração e participação nas atividades escolares, executando as suas funções com zelo, honestidade, disciplina, interesse e espírito de
iniciativa;
iii) Conhecer a legislação e/ou instruções que mais diretamente lhe digam respeito,
e) Participar em ações de formação e valorização profissional, de acordo com a legislação em vigor;
f) Ser apoiado nas suas iniciativas de caráter humano, pedagógico e administrativo,
desde que consideradas válidas pelo Órgão de Gestão e CP;
g) Participação no processo educativo:
i) Apresentar ao Órgão de Gestão as sugestões e críticas, julgadas convenientes,
para o bom funcionamento da escola a que pertence e do Agrupamento;
ii) Eleger e ser eleito para órgãos colegiais do Agrupamento, de acordo com este RI
e a legislação vigente.
h) Exercer livremente a sua atividade sindical;
i) Utilizar o refeitório e o bar existentes na Escola Sede do Agrupamento;
j) Ser respeitado, no exercício das suas funções, por todos os membros da comunidade
escolar.

Artigo 220.º
Deveres profissionais (gerais)
1. São deveres profissionais, de âmbito geral, do pessoal não docente:
a) Responsabilidade e dignidade profissional (isenção, assiduidade, zelo, sigilo, lealdade, correção, pontualidade);
b) O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais, estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado;
c) No âmbito das respetivas funções, são deveres profissionais e específicos do pessoal
não docente:
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i) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos;
ii) Colaborar, ativamente, com todos os intervenientes no processo educativo;
iii) Participar na organização e assegurar a realização e o desenvolvimento regular
das atividades prosseguidas no estabelecimento de educação ou de ensino;
iv) Cooperar e zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e
propor medidas de melhoramento e de renovação;
v) Zelar pelo património escolar;
vi) Cooperar, com os restantes membros da comunidade escolar, na identificação
de situações de qualquer carência ou de necessidade de intervenção urgente;
vii) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivos
familiares.
d) São ainda, de acordo com o presente RI, deveres profissionais e específicos do pessoal
não docente:
i) Pautar sempre a sua ação pelos parâmetros do respeito, atenção, compreensão e
responsabilidade;
ii) Participar, de forma ativa, nas atividades da escola onde exerce o seu trabalho,
executando as funções com zelo, honestidade, disciplina, interesse e espírito de
iniciativa;
iii) Prestar esclarecimentos e informações, dentro das suas atribuições, que lhe sejam solicitados;
iv) Ter boas normas de civismo e uma correção exemplar no trato com os alunos,
professores e outros elementos da comunidade escolar, bem como com todas as
pessoas que se dirijam ao estabelecimento de ensino.
e) O pessoal não docente deve ainda:
i) Contribuir para a formação dos alunos;
ii) Colaborar com os intervenientes no processo educativo;
iii) Participar na organização de atividades escolares;
iv) Cooperar na deteção de situações marginais.

Artigo 221.º
Pessoal não docente
1. O pessoal não docente subdivide-se em:
a) Técnico Superior;
b) Assistentes técnicos;
c) Assistentes operacionais.

Artigo 222.º
Assistentes técnicos
1. Os assistentes técnicos, pela maneira como desempenham as suas funções, são responsáveis
perante um Coordenador Técnico.
2. São competências específicas dos assistentes técnicos:
a) Desenvolver as atividades relacionadas com o expediente, arquivo, procedimentos
administrativos, contabilidade, pessoal e aprovisionamento, tendo em vista assegurar
o eficaz funcionamento do Agrupamento;
b) Observar as disposições constantes da legislação em vigor, das normas do presente
RI e das instruções emanadas do Órgão de Direção;
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c) Ser correto e atencioso para com os alunos, professores, pessoal operacional, pais/EE
e público em geral;
d) Estabelecer, entre si, um ambiente de sã camaradagem, de trabalho e de cooperação;
e) Ser pontual e assíduo no cumprimento do horário de trabalho;
f) Ser eficiente no serviço que lhe for atribuído;
g) Não se ausentar durante as horas de serviço, a não ser em caso de força maior e com
autorização;
h) Colaborar na função educativa do Agrupamento, cumprindo e fazendo cumprir o presente RI;
i) Ler o Diário da República, informando o Diretor dos assuntos relativos ao Agrupamento;
j) Manter atualizada toda e qualquer legislação, criando os respetivos dossiês;
k) Afixar toda e qualquer legislação considerada importante;
l) Assegurar a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os
particulares, incluindo docentes, não docentes, alunos e respetivos pais/EE, através
do registo, redação, classificação e arquivo do expediente e outras formas de comunicação;
m) Receber a correspondência e seguir as orientações dos Órgãos de Direção;
n) Receber as justificações de faltas de professores e de funcionários;
o) Enviar para as respetivas escolas as justificações de faltas dos professores que se encontrem destacados;
p) Elaborar e arquivar todos os documentos destinados à avaliação;
q) Comparecer nas reuniões, quando convocados;
r) Registar e arquivar toda a correspondência;
s) Zelar e manter atualizados os arquivos respeitantes aos elementos de toda a comunidade escolar;
t) Não fornecer a pessoas estranhas, sem autorização do próprio ou superior, informações sobre elementos da comunidade escolar, nomeadamente moradas, telefones ou
outros elementos de identificação;
u) Desempenhar, com zelo e eficiência, todo o trabalho que lhe for legalmente distribuído;
v) Colaborar com os restantes membros da comunidade escolar no acompanhamento e
integração dos alunos, incentivando o respeito pelas regras de convivência e promovendo um bom ambiente educativo;
w) Colaborar prontamente com o Órgão de Direção, na divulgação dos documentos de
interesse para todos os elementos da escola onde exercem funções, e do Agrupamento
em geral.
3. Para além dos deveres próprios inerentes à sua função, devem colaborar na ação educativa que
ao Agrupamento compete desenvolver, nomeadamente através da sua conduta e aprumo, nas
relações com o público em geral, assim como com toda a comunidade escolar e educativa.
4. Aos assistentes técnicos responsáveis pelos serviços de ASE, entre outras funções, compete
genericamente:
a) Tendo em conta as especificidades de cada escola do Agrupamento (refeitórios que
funcionam por administração direta, concessionada ou da responsabilidade da Autarquia), prestar o apoio necessário à prossecução das tarefas inerentes aos serviços e
programas de apoio socioeducativo, nomeadamente nas vertentes de refeitório, bar,
papelaria, transportes, seguro e apoio socioeconómico;
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b) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem aos subsídios, numa
perspetiva socioeducativa/financeira;
c) Assegurar uma adequada informação dos apoios complementares aos alunos e pais/
EE;
d) Orientar os processos referentes aos acidentes escolares dos alunos, na execução de
todas as ações no âmbito da prevenção, assistência, primeiros socorros, e, em ocorrências especiais, encaminhar e providenciar um acompanhante na deslocação ao hospital;
e) Organizar, em colaboração com a Autarquia, os transportes escolares;
f) Cumprir as disposições legais existentes, nomeadamente, as respeitantes às suas competências;
g) Acatar as determinações do Órgão de Direção.

Artigo 223.º
Chefe de Serviços de Administração Escolar/Coordenador Técnico
1. O Chefe de Serviços de Administração Escolar/Coordenador Técnico é o responsável pelo
bom funcionamento dos serviços de administração escolar e coordenação dos assistentes técnicos.
2. Direitos específicos:
O Chefe de Serviços de Administração Escolar/Coordenador Técnico goza de isenção de horário de trabalho, sem prejuízo da observância do dever geral de assiduidade e do cumprimento
da duração semanal de trabalho legalmente estabelecida, não lhe sendo devida, por isso, qualquer remuneração por trabalho prestado fora do horário normal.
3. Competências:
a) Assegurar a orientação geral do serviço e definir a estratégia da sua atuação, de acordo
com as orientações contidas na Lei e de harmonia com as determinações recebidas do
Diretor;
b) Assegurar a eficiência e a eficácia da unidade orgânica que dirige;
c) Manter o Diretor informado sobre todas as questões relevantes, referentes aos serviços;
d) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelos seus subordinados com o estatuído na Lei e com os legítimos interesses dos cidadãos;
e) Levantar autos de notícia aos assistentes técnicos, relativos a infrações disciplinares
verificadas;
f) Fazer assegurar o trabalho de um funcionário, durante a ausência do mesmo, no desempenho de tarefas relevantes para a escola/Agrupamento;
g) Intervir, enquanto elemento do Conselho Coordenador de Avaliação, no processo de
avaliação de desempenho dos assistentes técnicos, de acordo com a legislação em
vigor.

Artigo 224.º
Assistentes operacionais
1. Os AO, pela forma como desempenham as suas funções, são responsáveis perante um Encarregado Operacional (EO).
2. São competências específicas dos AO:
2.1 Na área de apoio à atividade pedagógica:
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a) Manter-se sempre no seu posto de trabalho, cumprindo, rigorosamente, o horário previamente definido, dele não se ausentando sem autorização da Direção ou do EO;
b) Prestar apoio aos alunos e professores que o solicitem ou dele necessitem;
c) Colaborar com os professores no acompanhamento dos alunos, entre e durante as
atividades letivas, zelando para que nas instalações escolares sejam mantidas as normas de compostura, limpeza e silêncio, em respeito permanente pelo trabalho educativo em curso;
d) Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando possíveis estragos ou extravios;
e) Registar as faltas dos professores e comunicá-las nos SA;
f) Prestar apoio específico aos DT;
g) Cuidar do asseio, conservação e arrumação do mobiliário e das instalações a seu
cargo, zelando pela sua conservação e participando ao EO qualquer anomalia, logo
que disso tenha conhecimento;
h) Vigiar os alunos que não estejam ocupados nos trabalhos escolares, de modo a evitar
perturbações das aulas;
i) Vigiar os alunos no recinto escolar, zelando pelo cumprimento das regras de civismo,
do convívio salutar, segurança e bem-estar;
j) Zelar pela conservação e manutenção dos jardins e espaços verdes;
k) Apoiar os serviços de biblioteca, laboratórios e salas de trabalhos;
l) Assegurar os serviços de reprografia, bar e papelaria;
m) Desempenhar, com prontidão, qualquer serviço externo que superiormente lhe for
destinado;
n) Prestar esclarecimentos e encaminhar os pais/EE para o educador, professor titular de
turma ou DT, nos espaços destinados para o efeito;
o) Participar, ao órgão responsável, qualquer infração ou acidente ocorrido dentro do
recinto escolar;
p) Acatar sempre as ordens emanadas do Órgão de Direção, do educador, professor,
Coordenador de estabelecimento e EO, conforme a escola onde exerce funções;
q) Quando, por qualquer razão, entenderem discordar das ordens emanadas, deverão
chamar a atenção para o facto, podendo reclamar, por escrito, perante o Diretor, conforme o estipulado por Lei.
1.2 Na área de apoio social escolar:
a) Prestar assistência imediata em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, disponibilizar-se para acompanhar o aluno ao hospital;
b) Inventariar necessidades e requisitar produtos para o bar, papelaria e reprografia, recebendo e conferindo os produtos requisitados;
c) No refeitório, colaborar com todos os utentes, contribuindo para uma boa organização, higiene e funcionamento;
d) No bar, preparar e distribuir os produtos, convenientemente e com o maior rigor higiénico;
e) Na papelaria, apoiar a venda de material escolar;
f) Na reprografia, prestar os serviços requisitados;
g) Apurar, diariamente, as receitas realizada na papelaria, entregando-as ao tesoureiro;
h) Comunicar estragos ou extravios de material e de equipamento.
2.3 Na área de apoio geral:
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a) Prestar informações na portaria ou receção, encaminhar pessoas, controlar entradas e
saídas de pessoas estranhas, procedendo à abertura e encerramento das portas de
acesso às instalações;
b) Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços;
c) Vigiar o espaço escolar, evitando a entrada de pessoas estranhas ou saída fortuita dos
alunos não autorizados;
d) Assegurar o serviço inerente ao normal funcionamento das escolas;
e) Denunciar, prontamente, qualquer situação estranha, verificada na escola ou imediações, que possa colocar em risco a vida ou a saúde de qualquer elemento da comunidade escolar, o património pessoal ou do Estado.
2.4 Âmbito geral:
a) Conhecer o RI;
b) Ter sala própria, sempre que as instalações o permitam;
c) Conhecer antecipadamente o seu horário e escala de serviço.

Artigo 225.º
Encarregado Operacional
1. Encarregado Operacional:
O EO é o responsável pelo bom funcionamento dos serviços e pela coordenação dos AO.
2. Direitos específicos:
O EO goza de isenção de horário de trabalho, sem prejuízo da observância do dever geral de
assiduidade e do cumprimento da duração semanal de trabalho legalmente estabelecida, não
lhe sendo devida, por isso, qualquer remuneração por trabalho prestado fora do horário normal.
3. Competências do EO:
a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos AO sob a sua dependência;
b) Colaborar com os responsáveis pelos serviços, na elaboração e distribuição do serviço
desse pessoal;
c) Supervisionar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a
submeter à aprovação do Diretor;
d) Atender e analisar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo soluções;
e) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo;
f) Requisitar e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas
aulas;
g) Comunicar estragos ou extravios de material e de equipamento;
h) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc., emanados da Direção ou com o conhecimento desta;
i) Levantar autos de notícia aos AO relativos a infrações disciplinares verificadas;
j) Fazer assegurar o trabalho de um funcionário, durante o impedimento legal ou desempenho de tarefas relevantes para a escola/Agrupamento ou comunidade escolar;
k) Intervir no processo de avaliação de desempenho dos AO, de acordo com a legislação
em vigor;
l) O EO deve assegurar sempre uma boa harmonia entre os membros do pessoal, coordenando os diversos serviços e organizando, em estreita colaboração com o Órgão de
Direção, os mapas de distribuição de serviços.
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SECÇÃO IV
Outras entidades da comunidade educativa
Artigo 226.º
Intervenção de outras entidades
1. A intervenção de outras entidades da comunidade educativa rege-se pela Lei n.º 51/2012, de
5 de setembro, pontos de 1 a 4, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar.

Artigo 227.º
Parcerias com a comunidade educativa
1. Na concretização do PE, outras entidades e organizações da comunidade educativa devem
interagir e/ou colaborar direta ou indiretamente, representando uma mais-valia de iniciativas
e concretizações relevantes.
2. Neste âmbito, para além da Autarquia, destacam-se outras entidades e organizações (representativas das atividades de caráter cultural, artístico, científico, ambiental ou económico do meio
local ou regional), que, como parceiros ou entidades de referência, devem interagir com o
Agrupamento, contribuindo para a concretização do PE e, consequentemente, para o sucesso
educativo.
3. Entidades parceiras e tipo de colaboração:
a) Câmara Municipal de Tondela e Juntas de Freguesia (área de influência do Agrupamento de escolas):
i) Colaboração na definição de linhas orientadoras das atividades do Agrupamento;
ii) Transportes escolares e materiais para o 1.º CEB;
iii) Acolhimento de alunos para a formação em contexto de trabalho dos cursos
profissionais;
iv) Colaboração em projetos e atividades do PAA;
v) Apoio na promoção das AAAF (Educação Pré-Escolar).
b) Centro de Saúde (Tondela):
i) Apoio no desenvolvimento do PES;
ii) Apoio na educação especial;
iii) Campanhas de vacinação e rastreios;
iv) Desenvolvimento de atividades, no âmbito da saúde pública escolar;
v) Apoios diversos no âmbito do plano anual e plurianual de atividades e do PE.
c) Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT):
i) Apoios diversos no âmbito do plano anual e plurianual de atividades e do PE:
d) Proteção Civil (Concelho de Tondela) e Bombeiros Voluntários (Tondela e secção da
Lajeosa):
i) Colaboração no plano anual e plurianual de atividades e no âmbito do projeto
da segurança;
ii) Colaborar na implementação do plano de emergência nas escolas do Agrupamento.
e) Associações (culturais, recreativas e desportivas, centros paroquiais, IPSS, casas do
povo, etc., da área de influência do Agrupamento):
i) Fornecimento de refeições aos jardins de infância e 1.º CEB;
ii) Apoios diversos, no âmbito do plano anual e plurianual de atividades e do PE.
f) Escola Profissional (Tondela):
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g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)

i) Formação de alunos dos cursos: técnico de auxiliar de infância e animadores
culturais e desportivos, através de estágios nos jardins de infância;
ii) Apoios diversos, no âmbito do plano anual e plurianual de atividades e do PE.
ADICES (Associação de Desenvolvimento Local):
i) Desenvolvimento de atividades e projetos.
AIRV (Associação Industrial da Região de Viseu);
ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal);
ASSOL:
i) Colaboração técnica: psicólogo, terapeuta de fala, psicomotricista e monitor
formador;
ii) Promoção de protocolos fomentadores da transição para a vida pós-escolar;
iii) Apoio a alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
iv) Orientações sobre percursos formativos e prevenção do abandono escolar;
v) Apoios diversos no âmbito do PAA e PE.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Tondela (CPCJ):
i) Diagnóstico das situações de risco e de abandono escolar, em articulação com
o professor interlocutor;
ii) Apoio e acompanhamento de alunos em situação de risco, em articulação com
os docentes titulares de grupo/turma, DT e técnicos especializados.
VARIOS (Cooperativa de Solidariedade Social de Tondela):
i) Apoio a jovens com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.
Associação de Pais e Encarregados de Educação:
i) Apoio no desenvolvimento de projetos do PAA e concretização do PE.
GNR / Escola Segura (Forças de Segurança):
i) Apoio no âmbito da segurança de pessoas e bens da comunidade escolar;
ii) Colaboração no plano anual e plurianual de atividades, no âmbito do projeto
da segurança.

CAPÍTULO IX
Responsabilidade dos Alunos
Artigo 228.º
Responsabilidade dos alunos
1. Aos alunos incumbe, para além das suas obrigações legais, também uma especial responsabilidade:
a) Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pelos direitos e deveres que lhe são conferidos pelo Estatuto do Aluno e
Ética Escolar, pelo RI do Agrupamento e demais legislação e regulamentos aplicáveis;
b) A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pelo Estatuto do
Aluno e Ética Escolar, pelo RI, pelo património do Agrupamento, pelos demais alunos, funcionários e, em especial, respeito pelos professores;
c) Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais, pelo que:
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i) Os alunos devem ser, eles próprios, promotores do direito à educação e ao sucesso escolar dos restantes colegas, o que passa pelo respeito, entreajuda e colaboração entre todos, facilitando, assim e nomeadamente, a plena integração
daqueles com saberes e culturas diferentes.

SECÇÃO I
Direitos e deveres dos alunos
Artigo 229.º
Direitos gerais dos alunos
1. Nos termos do artigo 7.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, os direitos gerais dos alunos
encontram-se consagrados pela redação das alíneas de a) a t).
2. Para além dos direitos já referidos, o aluno tem igualmente direito a ser informado sobre:
a) O presente RI do Agrupamento;
b) Todos os assuntos que, justificadamente, sejam do seu interesse (nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos
essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os processos e critérios de avaliação);
c) A matrícula, o abono de família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e
de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações (incluindo o plano de
emergência);
d) Todas as atividades e iniciativas (relativas ao PAA e PE).
3. Participar nas demais atividades da escola, nos termos da Lei e do RI.
4. Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e de heteroavaliação.
5. Beneficiar de medidas, a definir pelo CP, adequadas à recuperação da aprendizagem, nas
situações de ausência, devidamente justificada, às atividades escolares.
6. Limitações:
A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do artigo 7.º, do Estatuto do
Aluno e Ética Escolar, referido no ponto um, pode ser, no todo, ou em parte, temporariamente
vedada, em consequência de medida disciplinar (corretiva ou sancionatória), aplicada ao
aluno, nos termos previstos no referido documento.

Artigo 230.º
Deveres gerais e específicos dos alunos
1. Nos termos do artigo 10.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e sem prejuízo do disposto
no artigo 40.º do mesmo estatuto e dos demais deveres previstos no presente RI, o aluno tem
os deveres referidos nas alíneas de a) a x) do referido artigo.
2. Deveres específicos dos alunos (nos termos do presente RI):
2.1. Deveres do Delegado de Turma:
a) Manter uma postura correta e responsável, na turma e na escola;
b) Colaborar, com cada professor da turma, na organização e funcionamento do espaçoaula;
c) Representar os colegas de turma, junto dos diversos órgãos do Agrupamento.
2.2. Deveres específicos, no âmbito da sala de aula:
a) Comparecer, de forma assídua e pontual, às aulas, não devendo faltar, sem justificação, principalmente quando presente na escola;
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b) Dirigir-se para a entrada da sala de aula, chegada a hora da aula, aguardando com
ordem a chegada do professor para então entrar;
c) Se o professor não comparecer, os alunos não poderão abandonar o local de espera,
sem antes, o Delegado ou Subdelegado de Turma se informar, junto do AO de serviço
no setor, sobre:
i) A ausência do professor;
ii) Se há ou não professor de substituição;
d) Deverão ainda:
i) Caso o professor esteja a faltar e não se apresente qualquer outro de substituição,
abandonar o local com a máxima ordem, para não perturbar o normal funcionamento
das outras aulas, e dirigir-se para a sala de convívio dos alunos, sala de estudo, biblioteca, etc.;
ii) Quando o professor se encontrar na escola, continuar a aguardar com a máxima
ordem pela sua chegada, pois o mesmo apresentará alguma razão para o sucedido.
e) Seguir as orientações dos professores, relativamente ao seu processo de ensino e de
aprendizagem;
f) Nos termos dos direitos e deveres do aluno, não utilizar nem manter ligados telemóveis ou outros sistemas que possam perturbar o normal funcionamento das atividades
letivas ou a atenção dos utilizadores;
g) Fazer-se acompanhar sempre do material escolar necessário e/ou recomendado pelo
professor, a fim de se poderem cumprir, convenientemente, os objetivos de cada aula;
h) Manter sempre regras de conduta exemplar dentro da sala de aula, sem nunca esquecer o devido respeito pelos colegas e professor;
i) Cumprir sempre as regras de utilização dos materiais, didáticos ou outros, determinados pelo professor;
j) Qualquer estrago propositado ou por incúria, obriga ao pagamento da despesa necessária ao conserto ou substituição, podendo ainda incorrer em pena disciplinar, conforme a gravidade da situação;
k) Cumprir sempre as normas de higiene que conduzam às melhores condições de trabalho e de bem-estar físico e psíquico dos alunos e professor;
l) Só depois da devida autorização do professor, os alunos poderão, ordeiramente, abandonar a sala de aula;
m) Durante os intervalos, não permanecer nas salas de aula, exceto quando acompanhados ou com a autorização expressa de um professor (responsável pelo ato).
2.3. Deveres nos recreios e sala de convívio dos alunos:
a) Não entrar nem sair da escola por outros locais que não sejam os portões abertos para
o efeito e sempre com autorização;
b) Assim, não é permitido:
i. Saltar os gradeamentos ou vedação de rede que circunda os recintos escolares;
ii. Saltar ou forçar portões que se encontrem encerrados.
c) Não participar em brincadeiras violentas ou suscetíveis de causar acidentes, pondo
assim em risco a integridade física de qualquer aluno ou pessoa;
d) Não lançar quaisquer explosivos, ou outros objetos ditos carnavalescos, incluindo o
uso de pistolas de água;
e) Não trazer para a escola nem fazer uso de: tabaco, bebidas alcoólicas de qualquer tipo
ou outros produtos proibidos por Lei;
f) Não afixar cartazes ou comunicados, de qualquer espécie, sem prévia autorização do
Órgão de Direção do Agrupamento, que, para o efeito, destinará locais adequados;
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g) Respeitar e ler, atentamente, os cartazes e avisos afixados em locais próprios, mantendo-se sempre informados;
h) Prestar atenção às normas de segurança junto de depósitos de gás, casas de máquinas
e quadros elétricos assinalados com os símbolos próprios, mantendo-se afastados.
2.4. Deveres nos corredores e átrios:
a) Respeitar as orientações dos AO quanto à permanência ou circulação no seu interior;
b) Procurar sempre circular, sem correr (escadas, átrios e corredores), pelo lado direito
(a fim de evitar encontrões e facilitar a circulação);
c) Circular devagar e não saltar escadas ou escorregar nos corrimões (a fim de evitar
acidentes);
d) Atender sempre à natureza e estado dos pavimentos que, em certas circunstâncias, se
poderão tornar escorregadios;
e) Não circular nas alas destinadas a professores e funcionários, sem autorização prévia.
2.5. Deveres nos recintos desportivos:
a) Respeitar o regulamento específico da disciplina de EF, de acordo com as normas por
este estabelecidas, que pode ser consultado nos meios de divulgação oficiais do Agrupamento;
b) Não praticar qualquer atividade desportiva fora dos locais destinados ao efeito;
c) Preocupar-se em manter as mais elementares condições de higiene, indispensáveis à
prática do desporto;
d) Não danificar os equipamentos existentes nos campos de jogos ou distribuídos para a
prática desportiva;
e) Acatar, com o maior rigor, as indicações dos professores de EF, no que diz respeito à
utilização dos balneários e outros espaços;
f) Respeitar sempre as ordens emanadas pelo AO de serviço nos balneários.
2.6. Deveres nos serviços de refeitório, bar, papelaria, reprografia, biblioteca, etc.:
a) Respeitar sempre as normas de funcionamento de cada um dos setores;
b) Aguardar pela sua vez para ser atendido, respeitando sempre a ordem de chegada;
c) No refeitório e bar, cumprir sempre as normas de higiene individual (lavagem das
mãos, correção a comer, etc.), indispensáveis à prevenção de doenças;
d) Respeitar sempre os materiais utilizados, servindo-se deles corretamente.

SECÇÃO II
Dever de Assiduidade
SUBSECÇÃO I
Assiduidade
Artigo 231.º
Frequência e assiduidade
Objeto e âmbito
A frequência e a assiduidade estão previstas na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, nos termos
dos artigos: 13.º, do ponto 1 ao ponto 5; 14.º, do ponto 1 ao ponto 7; 15.º, do ponto 1 ao ponto
3; 16.º, do ponto 1 ao ponto 6; 17.º, do ponto 1 ao ponto 3; 18.º, do ponto 1 ao ponto 5; 19.º, do
ponto 1 ao ponto 5; 20.º, do ponto 1 ao ponto 11; 21.º, do ponto 1 ao ponto 8.
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SUBSECÇÃO II
Faltas
Artigo 232.º
Conceito de falta
1. O conceito de falta, nos termos do artigo 14.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro é:
a) A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória
ou facultativa (caso tenha havido lugar a inscrição), a falta de pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessários;
b) Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de
ausência do aluno (1.º, 2.º e 3.º CEB e secundário);
c) Decorrendo as aulas em tempos letivos, registar-se-ão tantas faltas, quantos os tempos
de ausência do aluno;
d) As faltas são registadas pelo professor titular de turma/disciplina ou pelo DT, em
suportes administrativos adequados.

Artigo 235.º
Faltas justificadas
1. As faltas são consideradas justificadas quando se enquadram nos requisitos inscritos na Lei,
nomeadamente, no artigo 16.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
2. Faltas de material:
a) Para qualquer falta de trabalho, de empenho ou de material, como elementos fundamentais para a avaliação dos alunos, devem ser tomadas medidas tendentes a evitálas;
b) As faltas de material didático, nas atividades escolares, quando tiverem implicações
no desenvolvimento da aula, deverão ter o seguinte encaminhamento:
i) À 1.ª falta de material, o professor da disciplina alerta os alunos para as respetivas consequências;
ii) À 2.ª falta de material, o professor da disciplina comunica, por escrito, através
da caderneta do aluno, aos pais/EE, alertando-os para as respetivas consequências;
iii) À 3.ª falta de material, o professor da disciplina regista a falta equiparando-a a
falta de presença.
c) A justificação destas faltas deve ser apresentada, por escrito, pelos respetivos pais/EE,
seguindo os mesmos procedimentos, através da caderneta do aluno;
d) Na eventualidade dos pais/EE não se pronunciarem, tendo em conta a natureza da
atividade a desenvolver, a falta de presença torna-se efetiva e injustificada (com as
suas implicações legais);
e) Para além de ser considerada falta de presença, a mesma também se refletirá na avaliação dos alunos, na disciplina em que a falta ocorra;
f) Relativamente à graduação, esta deve ser tida em conta por período, e o total de faltas,
no final do ano letivo;
g) Nos 2.º, 3.º CEB e secundário, caso o processo descrito nas alíneas anteriores se desenvolva entre professor da turma e pais/EE, o DT deverá ser sempre informado.
2. Faltas por motivos imprevistos:
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a) Para outras situações não contempladas, o professor titular de turma ou DT avaliará,
casuisticamente, podendo exigir, eventualmente, outros meios de prova.
3. Faltas por cumprimento de suspensão preventiva:
a) As faltas dadas na sequência do cumprimento de uma medida disciplinar de suspensão
preventiva (aplicada no âmbito de procedimento disciplinar) são consideradas justificadas, sempre que ao aluno não venha a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória.
4. Participação em visitas de estudo:
a) A participação em visitas de estudo previstas no PAA não é considerada falta, relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando-se dadas as
aulas das referidas disciplinas, previstas para o dia em causa no horário da turma.
5. Situações comuns:
a) Constituem obrigações específicas dos alunos, justificar, nos termos legais, todas as
faltas de comparência às aulas e atividades escolares, entregando a justificação respetiva ao professor titular de turma (1.º CEB) ou DT (2.º e 3.º CEB e secundário);
b) O pedido de justificação das faltas é apresentado, por escrito, pelos pais/EE ou aluno
(quando maior de idade), ao professor titular de turma ou DT, com indicação do dia,
hora e atividade em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da
mesma em impresso próprio ou na caderneta escolar:
i) Previamente, se o motivo for previsível;
ii) Até ao 3.º dia útil subsequente, nos restantes casos.
c) O professor titular de turma ou DT pode solicitar aos pais/EE, ou aluno (quando
maior), os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta,
contribuindo, assim, para o correto apuramento dos factos;
d) Nos casos em que, decorrido o prazo referido anteriormente, não tenha sido apresentada justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, o professor titular
de turma ou DT deve comunicar tal situação, no prazo máximo de 3 dias úteis, aos
pais/EE ou aluno (quando maior de idade), pelo meio mais expedito;
e) As situações não previstas nos números anteriores serão consideradas casuisticamente;
f) Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a
beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem em falta.

Artigo 234.º
Faltas injustificadas
A injustificação de faltas, de acordo com o artigo 17.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro,
ocorre sempre que se verifiquem as condicionantes previstas nas alíneas de a), a d) do mesmo
artigo.
2. Na situação prevista na alínea c), ponto 1, do artigo anterior, a não aceitação da justificação
apresentada deve ser fundamentada de forma sintética.
3. Comunicação das faltas injustificadas aos pais/EE:
As faltas injustificadas são sempre comunicadas aos pais/EE, ou ao aluno (quando maior),
pelo professor titular de turma ou DT, no prazo máximo de 3 dias úteis, pelo meio mais expedito.
4. Faltas por ordem de saída da sala de aula:
a) A ordem de saída da sala de aula é uma medida disciplinar preventiva, da competência
exclusiva do professor titular de turma/disciplina, sempre que um aluno revele um
comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades da turma;
1.
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b) A ordem de saída da sala de aula implica:
i) A permanência do aluno na escola;
ii) O desempenho de outras atividades formativas;
iii) A marcação de falta (a ser injustificada);
iv) A comunicação ao DT e aos pais/EE.
c) Com a saída do aluno da sala de aula, deverão ser adotadas, pelo professor interveniente, as seguintes medidas:
i) Chamar o AO de serviço no respetivo piso;
ii) Encaminhar o aluno para a biblioteca;
iii) Ordenar ao aluno a execução de tarefas de ordem formativa, as quais poderão
estar em conformidade com o assunto da aula (ex.: investigação, resumo, etc.);
iv) Constatar, no final da aula, que o aluno cumpriu todas as determinações;
v) Elaborar e entregar auto de notícia ao DT;
vi) Dar a conhecer a ocorrência e a medida tomada aos pais/EE, através do DT ou
professor titular de turma.

Artigo 235.º
Excesso grave de faltas
1. O excesso grave de faltas, em cada ano letivo, encontra-se regulamentado pelo artigo 18.º, da
Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, no ponto 1, nas alíneas a) e b), e do ponto 2 ao ponto 5.

Artigo 236.º
Dispensa de atividade física
1. O artigo 15.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, nos seus pontos de 1 a 3, regulamenta a
dispensa temporária do aluno das atividades de EF ou DE por razões de saúde.

SUBSECÇÃO III
Faltas e Efeitos
Artigo 237.º
Efeitos do excesso de faltas
1. Sempre que forem ultrapassados os limites de faltas dos alunos (injustificadas), de acordo com
o artigo 19.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, deverá ser respeitado o pressuposto determinado pelos pontos de 1 a 5.

Artigo 238.º
Medidas de recuperação e de integração
1. Sempre que forem ultrapassados os limites de faltas dos alunos (injustificadas), de acordo com
o artigo 20.º, do mesmo documento, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:
a) Aos alunos menores de 16 anos, independentemente da modalidade de ensino frequentada, a violação dos limites de faltas pode obrigar ao cumprimento de atividades
a definir pela escola, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ou a integração escolar e comunitária do aluno, de que são corresponsáveis pelo cumprimento
das mesmas os próprios alunos e seus pais/EE;
b) Para os alunos maiores de 16 anos podem ser adotados os mesmos procedimentos;
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c) O disposto nos números anteriores é aplicado em função da idade, da regulamentação
específica do percurso formativo e da situação concreta do aluno;
d) Os alunos dos cursos profissionais deverão estar presentes, obrigatoriamente, 90% do
número de aulas previsto nas diferentes disciplinas e formação;
e) Atividades propostas pelo professor titular de turma ou pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as regras aprovadas
pelo CP, a saber:
i) Integrar o aluno em grupos de apoio ao estudo já em funcionamento;
ii) Frequência de aulas de compensação lecionadas por um professor de apoio sócio
educativo, que faz um apoio mais individualizado;
iii) Realizar tarefas propostas pelos docentes das disciplinas em que excederam o
limite de faltas, na BE, em horário pós-letivo, da turma;
iv) A supervisão do processo compete ao DT/professor titular de turma, em conjunto
com o professor da disciplina /professor de apoio/professor das AEC, devendo ser
definido o local, a hora e a data da realização da tarefa;
v) Compete ao DT ou professor titular de turma dar conhecimento ao pai/EE das
decisões tomadas e solicitar o seu envolvimento nas mesmas;
vi) Compete ao professor da disciplina/professor titular de turma a definição da tarefa a realizar e a duração da mesma, não podendo esta exceder dois blocos de 90
minutos, por semana;
vii) Caso a atividade de recuperação inclua uma prova escrita, a realização da mesma
poderá ser supervisionada por um professor destacado na BE ou AO;
viii) Compete ao professor da disciplina a que está a ser aplicada a tarefa ou professor
titular de turma avaliar a recuperação das aprendizagens do aluno.
f) As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem podem revestir a forma
oral, ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas
uma única vez, no decurso de cada ano letivo;
g) Estas medidas são aplicadas independentemente do ano de escolaridade ou do número
de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do limite de faltas. O CP deve
definir o momento em que as atividades de recuperação são realizadas, bem como as
matérias a trabalhar nas mesmas, as quais se confinarão às tratadas nas aulas cuja
ausência originou a situação de excesso de faltas;
h) Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, são
desconsideradas as faltas em excesso;
i) Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o presente
artigo, com as consequências daí decorrentes para o aluno, sempre que para o cômputo do número e limite de faltas previstos devam ser determinantes as faltas registadas na sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula
ou disciplinar, sancionatória de suspensão;
j) O cumprimento das atividades de recuperação, por parte do aluno, com as necessárias
adaptações, e em tudo o que não contrarie o estabelecido nos números anteriores, é
realizado em período suplementar ao horário letivo;
k) Aos alunos com idade igual ou superior a 16 anos a violação dos limites de faltas
previstos pode dar também lugar à aplicação das medidas que se revelem adequadas,
tendo em vista os objetivos formativos, preventivos e integradores a alcançar, em
função da idade, do percurso formativo, e sua regulamentação específica, e da situação concreta do aluno (o disposto nos números anteriores é também aplicável aos
alunos maiores de 16 anos, com as necessárias adaptações);
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l)

O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de
escolaridade que o aluno frequenta.

Artigo 239.º
Incumprimento ou ineficácia das medidas
1. As consequências do incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação dos alunos
estão determinadas no artigo 21.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, nos pontos de 1 a 4
(alíneas a) e b)), e nos pontos de 5 a 8, e ainda:
a) Os alunos que estão obrigados à frequência das atividades escolares até final do ano
letivo, mesmo depois de determinada a sua retenção ou não aprovação, podem continuar inseridos nas turmas que frequentavam ou terem outro encaminhamento (análise
e decisão casuística).

SECÇÃO III
Regime Disciplinar
SUBSECÇÃO I
Infração Disciplinar
Artigo 240.º
Infração disciplinar
a) A indisciplina é um fenómeno complexo, polissémico e multifacetado. Um comportamento indisciplinado é aquele que, de alguma forma, perturba ou impede o normal
decurso do processo de ensino e de aprendizagem ou afeta o normal desenvolvimento
e as finalidades do PE, desde que ocorra:
i) Em qualquer espaço escolar;
ii) Em espaços exteriores à escola onde decorram atividades letivas ou outras da
responsabilidade da escola;
iii) Nos transportes escolares.
b) Nos termos do artigo 22.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, constitui infração
disciplinar a violação, pelo aluno, de algum dos deveres a que está obrigado, em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola
ou das relações, no âmbito da comunidade escolar;
c) Uma infração disciplinar, nos termos da alínea anterior, pode implicar a aplicação de
medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória;
d) Controlo disciplinar é o conjunto de todas as atividades que visam exercer alguma
espécie de influência sobre o comportamento dos alunos, procurando ajustá-los
àquilo que é, para cada professor e pelos professores em cada escola, considerado
como padrão de comportamento aceitável.
1. Participação de ocorrência:
a) Todos os atos perturbadores praticados pelos alunos deverão ser participados, por
escrito (auto de notícia ou participação disciplinar), ao DT que, após uma avaliação
dos mesmos, deverá tomar as devidas providências cautelares ou, caso se justifique,
proceder a uma averiguação sumária e encaminhar o acontecimento para o Diretor do
Agrupamento, a fim de instaurar procedimento disciplinar;
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b) Sempre que qualquer professor ou membro do pessoal não docente presencie ou tenha
conhecimento de comportamentos (marginais), suscetíveis de constituir infração disciplinar, nos termos do número anterior, deve participá-los imediatamente ao DT, ao
professor titular de turma ou mesmo ao Diretor do Agrupamento;
c) O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar
deve comunicá-los, imediatamente, ao professor titular de turma ou ao DT, ou mesmo
a um membro do pessoal não docente, o qual, no caso de os considerar graves ou
muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao Diretor do Agrupamento;
d) Por sua vez, o professor titular de turma ou DT procede, de imediato, a uma averiguação sumária e, caso entenda que o comportamento presenciado ou participado é
passível de ser qualificado de grave ou de muito grave, participa-o ao Diretor, para
efeitos de procedimento disciplinar.

SUBSECÇÃO II
Medidas Disciplinares
Artigo 241.º
Medidas educativas disciplinares
O comportamento do aluno que contrarie as normas de conduta e de convivência, e se traduza
no incumprimento de dever geral ou especial, revelando-se perturbador do regular funcionamento das atividades da escola ou das relações na comunidade escolar, deve ser objeto de
intervenção, sendo passível de aplicação de medida educativa disciplinar.
1. Finalidades:
a) Nos termos do artigo 24.º, do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias têm objetivos pedagógicos, preventivos, dissuasores
e de integração, visando, de forma sustentada, as seguintes finalidades:
i) Cumprir os deveres do aluno;
ii) Respeitar a autoridade e a segurança dos professores no exercício da sua atividade profissional e, de acordo com as suas funções, dos demais funcionários;
iii) Prosseguir com o normal desenvolvimento das atividades da escola;
iv) Corrigir o comportamento perturbador;
v) Reforçar a formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado
da sua personalidade e da sua capacidade de se relacionar com os outros;
vi) Integrar, plenamente, o aluno na comunidade escolar;
vii) Aumentar o sentido de responsabilidade e as suas aprendizagens.

Artigo 242.º
Determinação da medida disciplinar
1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deverá ter-se em
consideração o estipulado pelo artigo 25.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, nos pontos
de 1 a 3 do mesmo artigo.
2. Aplicação:
As medidas disciplinares corretivas e sancionatórias devem ser aplicadas em coerência com
as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito, tanto quanto possível, do desenvolvimento do PCT, do PE e nos termos do presente RI.
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Artigo 243.º
Medidas disciplinares corretivas
1. As medidas disciplinares corretivas assumem uma natureza eminentemente preventiva (artigo
26.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar), pelo que:
a) Prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, assumindo uma
natureza eminentemente preventiva;
b) Não podem ofender a integridade física ou psíquica do aluno nem revestir natureza
pecuniária, dependendo a respetiva aplicação do apuramento da responsabilidade individual do aluno;
c) A escola é um local privilegiado de educação, assim, é crucial que, organize serviços
cívicos que em nada diminuem a dignidade do aluno, antes o valorizam;
d) A aplicação de qualquer medida disciplinar corretiva é comunicada aos pais/EE, tratando-se de aluno menor de idade.
2. As modalidades de que podem revestir-se estão definidas no artigo 26.º, da Lei n.º 51/2012,
de 5 de setembro, nos pontos de 2 (alíneas a), b), c), d), e)) a 5.
2.1. Ordem de saída da sala de aula (ou demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar)
suplemento ao ponto 2, alínea b):
a) Trata-se de uma medida cautelar, aplicável ao aluno que aí se comporte de modo que
impeça o prosseguimento do processo de ensino e de aprendizagem dos restantes alunos e destina-se a prevenir a situação;
b) No decurso do mesmo ano letivo, a aplicação ao mesmo aluno desta medida corretiva,
pela 3.ª vez, por parte do mesmo professor, ou pela 5.ª vez, independentemente do
professor que a aplicou, implica a análise da situação em CT, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias;
c) Compete ao professor titular de turma ou DT aplicar a medida:
i) Determinar o período de tempo em que o aluno permanece fora da sala de aula
ou de outro local;
ii) Indicar o local onde o aluno vai permanecer (não pode sair da escola);
iii) Indicar as tarefas a desenvolver, pelo aluno, no decurso desse período;
iv) Marcar falta injustificada;
v) Dar conhecimento ao DT (2.º, 3.º CEB e secundário) e, em qualquer ciclo,
incluindo o 1.º CEB, aos pais/EE.
3. Realização de tarefas e atividades de integração escolar:
a) A medida tem a ver com o desempenho de um programa de tarefas de caráter pedagógico que contribuam para o reforço da sua formação cívica, com vista ao desenvolvimento equilibrado do aluno, em termos de:
i) Personalidade;
ii) Capacidade de se relacionar com os outros;
iii) Plena integração na comunidade escolar;
iv) Sentido de responsabilidade;
v) Aprendizagens.
b) As tarefas (atividades):
i. São sempre executadas em horário não coincidente com as atividades letivas;
ii. Não devem prolongar-se por períodos superiores a 4 semanas;
iii. Devem, sempre que possível, compreender a reparação do dano provocado ou estar associado a ele;
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iv. Devem ser sempre acompanhadas pelo professor titular de turma, pelo CT (individualmente, de forma rotativa), pelo DT, ou mesmo por um AO (dependendo sempre da tarefa).
c) Compete ao Diretor do Agrupamento decidir sobre a reparação dos danos provocados pelo
aluno, quando se trate do património escolar;
d) As atividades de integração devem ser sempre objeto de avaliação pelo CT;
e) Competência para aplicar a medida:
i. Diretor, ouvido o DT ou o professor titular de turma, bem como o professor tutor, caso
exista.
4. Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontram afetos a atividades letivas:
a) A medida deverá ter um tempo limitado e não deve ser superior a um ano escolar.
5. Mudança de turma:
a) Competência para aplicar a medida:
i. Diretor, ouvido o DT ou o professor titular de turma.

Artigo 244.º
Atividades de integração escolar
1. As atividades de integração escolar consistem no desenvolvimento de tarefas de caráter pedagógico, que contribuam para o reforço da formação cívica do aluno e promovam um bom
ambiente educativo.
2. Sem prejuízo das medidas julgadas especialmente adequadas, e propostas pelo instrutor ou C
T, as atividades de integração devem, sempre que possível, estar o mais possível relacionadas
com a falta cometida e compreender a reparação de eventuais danos provocados pelo aluno,
nomeadamente:
a) Limpeza de instalações e mobiliário sob a orientação de um AO;
b) Execução de pequenas reparações de equipamentos ou de instalações, sob a orientação de um AO;
c) Elaboração de trabalhos escolares sobre temas a especificar, a realizar na biblioteca,
sob a orientação de um responsável pelo setor;
d) Execução de tarefas de utilidade para o funcionamento da turma.
3. Exemplo de atividades cívicas:
a) Se um aluno risca uma parede, deverá limpá-la ou repintá-la;
b) Se um aluno escreve o nome numa porta, deverá lixá-la e envernizá-la;
c) Se um aluno, durante a refeição, suja deliberadamente o refeitório, deitando a comida
para o chão, deverá proceder à limpeza do refeitório;
d) Se um aluno salta a vedação, deverá servir de guarda à vedação durante um tempo
limitado;
e) Se um aluno parte uma porta com um pontapé, deverá pagar uma porta e a sua reparação, colaborando no ato da substituição;
f) Se um aluno pontapeia um caixote do lixo, deverá apanhar esse lixo e colaborar na
limpeza noutras situações.
4. A recusa, ou o não cumprimento injustificado de uma ou de algumas tarefas previstas no número anterior, determina a aplicação da medida educativa disciplinar imediatamente mais
grave, consequência que deve ser expressamente comunicada ao aluno e/ou aos pais/EE
(quando menor).
5. O cumprimento das medidas não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da
turma em que se encontra inserido ou de permanecer na escola durante o mesmo.
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Artigo 245.º
Medidas disciplinares sancionatórias
1. As medidas disciplinares sancionatórias respeitam o artigo 28.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de
setembro, conforme determinação nos pontos de 1 a 12.

Artigo 246.º
Acumulação de medidas disciplinares
1. Nos termos do artigo 29.º, do referido documento, é permitida a acumulação de medidas disciplinares, de acordo com os pontos de 1 a 3 do mesmo artigo.

SECÇÃO IV
Procedimento Disciplinar
SUBSECÇÃO I
Tramitação Processual
Artigo 247.º
Medidas disciplinares sancionatórias - procedimento disciplinar
1. Nos termos do artigo 30.º, a instauração de procedimento disciplinar deverá obedecer ao que
está estabelecido nos pontos de 1 a 10, do referido artigo.

Artigo 248.º
Celeridade do procedimento disciplinar
1. Nos termos do artigo 31.º, da Lei supra, estabelece-se a celeridade do procedimento disciplinar, de acordo com os pontos de 1 a 8.

Artigo 249.º
Intervenção dos pais ou encarregados de educação
1. Os pais/EE (caso de aluno menor) devem participar em todo o processo, desde o momento da
instauração do procedimento disciplinar à sua conclusão, a fim de:
a) Poderem contribuir para o correto apuramento dos factos;
b) Diligenciar para que a execução da medida disciplinar sancionatória prossiga os objetivos de reforço da formação cívica do seu educando, com vista ao seu desenvolvimento equilibrado, quanto:
i)
À sua personalidade;
ii)
À sua capacidade de se relacionar com os outros;
iii)
À sua plena integração na comunidade escolar;
iv)
Ao seu sentido de responsabilidade nas atitudes e nas aprendizagens.

Artigo 250.º
Suspensão preventiva do aluno
1. De acordo com o artigo 32.º da mesma Lei, a suspensão preventiva do aluno encontra-se
definida pela redação dos pontos de 1 a 7. A instauração de procedimento disciplinar decorre
do estipulado nos pontos de 1 a 10 do mesmo artigo.
___
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Artigo 251.º
Decisão final
1. A decisão final do procedimento disciplinar encontra-se determinada nos termos do artigo 33.º,
do mesmo documento, nos pontos de 1 a 8.

Artigo 252.º
Execução das medidas disciplinares
1. A execução das medidas disciplinares encontra-se definida nos termos do artigo 34.º, nos
ponto de 1 a 4.
2. Na execução das medidas anteriores, o Agrupamento pode constituir uma equipa multidisciplinar, constituída por outras estruturas de apoio técnico (interlocutor para o absentismo e
abandono escolar), a que se podem associar membros escolhidos (de preferência docentes
sem componente letiva) em função do seu perfil, competência técnica, sentido de liderança e
motivação para o exercício da missão. As medidas são coordenadas por um dos seus elementos, designado pelo Diretor, em condições de assegurar a referida coordenação com caráter
de permanência e continuidade, preferencialmente, um psicólogo, com os objetivos determinados nos termos do artigo 35.º, da L ei n.º 51/2012, de 5 de setembro.

SUBSECÇÃO II
Recursos e Responsabilidades
Artigo 253.º
Recursos
1. Os recursos devem obedecer ao estipulado pela redação do artigo 36.º, do Estatuto do Aluno
e Ética Escolar, nos pontos de 1 a 6.

Artigo 254.º
Salvaguarda da convivência escolar
1. O artigo 37.º, do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, enquadra a salvaguarda da convivência
escolar, nos ponto de 1 a 3.

Artigo 255.º
Responsabilidade civil e criminal
1. De acordo com a redação do artigo 38.º, do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, a responsabilidade civil e criminal encontra-se definida nos pontos de 1 a 5.

SECÇÃO V
Avaliação das Infrações
Artigo 256.º
Avaliação de uma infração
Na qualificação de uma infração disciplinar e na determinação das respetivas medidas (corretiva ou sancionatória), deverão ser tomadas as seguintes providências:
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1. A medida educativa disciplinar deve ser adequada aos objetivos de formação do aluno, ponderando-se, na sua determinação:
a) A gravidade do incumprimento do dever;
b) As circunstâncias, atenuantes e agravantes apuradas, em que esse incumprimento se verificou;
c) O grau de culpa do aluno;
d) A sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.
2. Deverão ser ainda consideradas as circunstâncias, atenuantes e agravantes, da responsabilidade
do aluno:
a) Circunstâncias atenuantes (entre outras):
i. O bom comportamento anterior;
ii. O reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta;
iii. A falta de intencionalidade;
iv. O ressarcimento voluntário de eventuais danos causados.
3. Circunstâncias agravantes (entre outras a considerar):
i. A premeditação;
ii. A acumulação de infrações disciplinares;
iii. A reincidência, em especial se no decurso do mesmo ano letivo;
iv. O conluio;
v. A intencionalidade;
vi. A falta de arrependimento.

Artigo 257.º
Conselho de Turma para audição disciplinar
1. O CT pode ser ouvido sempre que o Diretor entenda, principalmente perante uma infração
cuja medida seja de suspensão entre 4 e 12 dias úteis, de transferência ou de expulsão da escola.
2. O Diretor pode solicitar a presença, no CT para audição disciplinar, de um técnico dos SPO.
3. Os elementos que detenham a posição de interessados no procedimento do CT de audição
disciplinar, ou outro, não podem participar.
4. Se, devidamente convocados, os representantes dos alunos ou dos pais/EE não comparecerem,
o CT reúne sem a sua presença.

CAPÍTULO X
Avaliação
Artigo 258.º
Avaliação da comunidade escolar
1. A avaliação, em sentido lato, deve ser encarada como uma estratégia integrada no modo como
a comunidade escolar (alunos, docentes e não docentes) desenvolve a sua atividade,
individualmente ou em grupo, nas escolas (enquanto instituições dinâmicas), serviços, ensino
e aprendizagens.
2. A avaliação visa:
a) Para os alunos, a melhoria das aprendizagens e do aproveitamento escolar;
b) Para o pessoal docente e não docente, a qualidade do seu desempenho na melhoria da
qualidade do serviço educativo e na valorização e desenvolvimento pessoal e
___
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profissional.

SECÇÃO I
Avaliação das Aprendizagens dos Alunos
Artigo 259.º
Objeto e âmbito
1. De acordo com a Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, no seu artigo 16.º, 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.
2. A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao
professor, ao aluno, aos pais/EE e aos restantes intervenientes informação sobre o
desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a
sua melhoria.
3. As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo de
ensino e de aprendizagem.
4. A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, os saberes adquiridos, bem como as
capacidades e atitudes desenvolvidas, no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
5. As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de caráter transversal, ou de natureza
instrumental, nomeadamente no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento, da compreensão e
expressão em Língua Portuguesa ou da utilização das TIC, constituem objeto de avaliação em
todas as áreas curriculares.

Artigo 262.º
Finalidades
1. A avaliação dos alunos é um elemento integrante da prática educativa, que permite a recolha
sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas
à promoção da qualidade das aprendizagens. Tem como finalidade os princípios consagrados
no Decreto Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, secção III, artigos 22.º, 23.º, 24.º e 25.º.

SUBSECÇÃO I
Avaliação no Pré-escolar
Artigo 263.º
Avaliação no pré-escolar
1. A avaliação da educação pré-escolar está de acordo com o Despacho n.º 9180/2016, de 19 de
julho.
2. Compete ao Departamento Curricular da Educação Pré-escolar a elaboração de instrumentos
de registo/observação/avaliação, bem como a definição de critérios para a sua implementação,
competindo ao CP a sua aprovação.
3. O processo avaliativo implica o envolvimento ativo dos diferentes participantes: crianças,
pais/famílias e outros profissionais, competindo ao educador criar as condições necessárias
para esse envolvimento/participação, encontrando as formas de comunicação e de articulação
mais adequadas.
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4. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a
progressão das aprendizagens a desenvolver por cada criança.
5. O educador, como construtor e gestor do currículo, deve, de uma forma globalizante e
articulada, avaliar as três áreas de conteúdo referidas:
a) Área de formação pessoal e social;
b) Área de expressão/comunicação;
c) Área de conhecimento do mundo.

SUBSECÇÃO II
Avaliação no Ensino Básico e Secundário
Artigo 264.º
Modalidades de avaliação
1. Como elemento regulador do ensino e da aprendizagem, avaliar significa compreender e
determinar o valor e a qualidade do processo formativo, a partir da recolha, análise e
interpretação de dados, para posterior decisão.
2. A avaliação das aprendizagens deverá compreender duas modalidades:
a) Avaliação formativa;
b) Avaliação sumativa.

Artigo 265.º
Avaliação formativa
1. A Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, no artigo 21.º, refere que a avaliação formativa,
enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e de aprendizagem,
fundamentando o seu desenvolvimento e os procedimentos a adotar, no âmbito desta
modalidade de avaliação.
a) Não tem como objetivo a classificação;
b) Excetuando a avaliação das aprendizagens das crianças na educação pré-escolar, que
compreende apenas a modalidade de avaliação formativa, a avaliação nos restantes
anos de escolaridade compreende as modalidades de avaliação formativa e sumativa.

Artigo 266.º
Avaliação sumativa
1. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem
realizadas pelos alunos, de acordo com o previsto nos artigos 22.º e 23.º da Portaria n.º 223A/2018, de 3 de agosto.
2. Tem como objetivos a classificação e a certificação e inclui:
a) A avaliação interna da responsabilidade dos professores, sendo contínua e formalizada
em reuniões de CT. Obedece a:
i) Provas escritas;
ii) Auto e heteroavaliação;
iii) Outras atividades propostas.
b) A avaliação externa é da responsabilidade dos serviços ou entidades do MEC
designados para o efeito;
c) A avaliação sumativa de disciplinas, com organização de funcionamento diverso da
anual, processa-se de acordo com o estipulado no artigo 22.º, nos pontos 5 e seguintes
da referida portaria.
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.

Artigo 267.º
Provas escritas
1. As provas escritas deverão:
a) Ser entregues, aos alunos, em sala de aula;
b) Toda a prova, após o ato de entrega, deve ser sujeita a uma correção em sala de aula;
c) Os erros detetados deverão ser indicados de forma clara e objetiva, devendo o docente,
de forma escrita ou oral, definir estratégias para os ultrapassar;
d) Não pode ser realizada uma prova escrita, sem a anterior ter sido corrigida e entregue;
e) As provas corrigidas devem ser devolvidas aos alunos em tempo oportuno (2.º, 3.º
ciclos e secundário), sempre antes do término de cada período letivo;
f) Nos enunciados dos testes com várias versões deve ficar registado que é obrigatório
colocar a versão na folha de resposta, caso contrário o teste não será alvo de correção;
g) No 1.º CEB, os testes/fichas de avaliação serão marcados com a antecedência mínima
de três dias, devendo dar-se conhecimento aos alunos e aos pais/EE;
h) Nos 2.º, 3.º ciclos e secundário, as datas das fichas de avaliação escrita têm que ser
definidas e registadas pelos professores, em CT, e comunicadas ao pais/EE;
i) Não podem ser marcadas mais de três fichas de avaliação escrita por semana, salvo
em situações especiais devidamente justificadas;
j) As fichas são realizadas em folha timbrada do Agrupamento, exceto quando o
enunciado prevê espaço para a resolução;
k) Quando o aluno/formando não puder comparecer à realização de uma ficha escrita, ou
de outro instrumento de avaliação, por doença ou impedimento com justificação legal,
poderá o professor permitir a realização do mesmo, em data e ocasião a determinar
por este último, e se o julgar indispensável ao processo de avaliação do aluno. Para o
efeito, é obrigatória a entrega da justificação da falta ao professor titular no 1.º CEB e
DT nos restantes ciclos, com conhecimento ao professor da disciplina.

Artigo 268.º
Auto e heteroavaliação
1. Os alunos dos 1.º, 2.º, 3.º CEB e secundário deverão ser solicitados a fazer, periodicamente, a
sua autoavaliação.
2. Os alunos dos 2.º, 3.º CEB e secundário deverão proceder à sua autoavaliação, por escrito e
em documento próprio, no final de cada ano letivo.
3. A auto e a heteroavaliação são procedimentos de avaliação a ser usados com regularidade,
nomeadamente, aquando da apresentação de trabalhos na aula, na sequência da realização de
trabalhos de pares/grupos, entre outros.

Artigo 269.º
Avaliação externa
1. A avaliação externa tem como referencial base as Aprendizagens Essenciais e as áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
2. É da responsabilidade do MEC.
3. De acordo com o artigo 23.º, do Decreto Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, compreende:
a) Provas de aferição;
b) Provas finais do ensino básico;

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 136 de 153

Regulamento Interno

c) Exames nacionais;
d) Provas de aptidão artística;
e) Provas de aptidão profissional.
4. A avaliação externa pode ainda processar-se de acordo com o previsto no artigo 25.º, do mesmo
decreto.

Artigo 270.º
Provas de aferição
1. Visam aferir o desenvolvimento do currículo do ensino básico e providenciar informação
regular ao sistema educativo, às escolas, aos alunos e pais/EE sobre o desenvolvimento das
aprendizagens.
2. Os procedimentos a adotar encontram-se elencados no artigo 26,º da Portaria n.º 223-A/2018,
de 3 de agosto.

Artigo 271.º
Provas finais do ensino básico
1. De acordo com o artigo 28.º, ponto 1 e seguintes, as provas finais do ensino básico realizamse no 9.º ano de escolaridade e destinam-se aos alunos do EB geral e dos cursos artísticos
especializados.
2. Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no âmbito
do Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro,
que realizam provas de aferição, provas finais do ensino básico e provas de equivalência à
frequência são garantidas, se necessário, adaptações no processo de realização das mesmas.

Artigo 272.º
Critérios de avaliação
1. Os critérios de avaliação (de todas as disciplinas) constituem referenciais comuns, no interior
do Agrupamento, e são definidos anualmente pelo CP, sob proposta dos departamentos
curriculares, sendo operacionalizados pelos professores titulares de grupo/turma (educação
pré-escolar e 1.º CEB) e pelos CT (restantes ciclos).
2. São elaborados, de acordo com o artigo 18.º, da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.
3. Compete ao Diretor do Agrupamento a divulgação dos referidos critérios de avaliação, junto
dos intervenientes.
4. Devem primar pela clareza, simplicidade e objetividade e ser dados a conhecer aos alunos,
pais/EE, na primeira semana de aulas.

Artigo 273.º
Intervenientes no processo de avaliação
1. Além dos intervenientes e das competências elencadas no artigo 17.º, da Portaria n.º 223-A
/2018, de 3 de agosto, há ainda a considerar como intervenientes no processo de avaliação:
a) Os alunos participam na construção e na avaliação do seu processo educativo:
i)Empenhando-se na realização das atividades propostas;
ii)
Colaborando em atividades de auto e de heteroavaliação.
b) Os pais/EE participam no processo de avaliação:
i) Cooperando com os docentes das turmas e outros intervenientes, na avaliação
formativa, enquanto processo de aprendizagem;
ii) Estando presentes nas reuniões para que forem convocados;
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iii) Informando-se sobre o processo educativo do seu educando, sobre o seu
currículo, programas e critérios de avaliação;
iv) Informando o docente titular de grupo/turma ou DT de todos os dados
pertinentes para a avaliação do seu educando;
v) Colaborando na procura de novas estratégias;
vi) Colaborando na promoção e aplicação de apoios educativos;
vii) Apoiando e acompanhando as tarefas escolares e auxiliando na deteção e na
superação das dificuldades evidenciadas;
viii) Preenchendo questionários de participação que venham a ser considerados
necessários para a avaliação e sucesso escolar e educativo dos alunos;
ix) Participando ainda segundo os termos da legislação em vigor.
c) Técnicos e/ou docentes de educação especial;
d) Conselhos de avaliação;
e) Administração educativa.
2. Articulação com os DT (a fim de poderem dar informações objetivas aos pais/EE):
a) Cada professor, relativamente à/s sua/s disciplina/s, deve manter informado o DT,
sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos das suas turmas.

Artigo 274.º
Conselhos de avaliação
1. A sua constituição, competências e funcionamento estão elencadas no artigo 35.º, da Portaria
n.º 223-A de 2018, de 3 de agosto.

Artigo 275.º
Expressão da avaliação sumativa
1. A avaliação sumativa expressa-se de acordo com o estipulado na Portaria n.º 223-A de 2018,
de 3 de agosto, no artigo 23.º, nos pontos de 1 a 4.

Artigo 276.º
Efeitos da avaliação sumativa
1. A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período e no final do ano permite uma tomada
de decisão sobre a:
a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo;
b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;
c) Renovação de matrícula;
d) Certificação de aprendizagens.
2. Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas do EB.
3. No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção.

Artigo 277.º
Escala de avaliação
1. A informação resultante da avaliação formativa materializa-se de acordo com os
procedimentos elencados no artigo 28.º, do Decreto Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

Artigo 278.º
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Avaliação final
1. A classificação final de cada disciplina resultará da ponderação do trabalho global, realizado
ao longo do ano.
2. Dever-se-ão ter em conta ainda as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão elencadas
no Cap. II do Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de
setembro.
3. Na decisão de retenção dos alunos do EB, para além dos fatores consagrados na Portaria n.º
223-A de 2018, de 3 de agosto, artigo 29.º, números 2 e 3, poderão ainda ser considerados os
seguintes fatores, aprovados em CP:
a) Evolução apresentada no processo de ensino e aprendizagem;
b) A Língua Portuguesa como língua não materna.

Artigo 279.º
Efeitos da avaliação (progressão e retenção)
1. Os efeitos da avaliação sumativa são os previstos no artigo 31.º, da Portaria n.º 223-A de 2018,
de 3 de agosto.
2. As condições de transição e de aprovação encontram-se elencadas no artigo 32.º, da portaria
supracitada.
3. A progressão ou retenção do aluno é uma decisão pedagógica e processar-se-á de acordo com
o que se encontra estabelecido no artigo 35.º, da referida portaria.
4. A aprovação e conclusão está regulamentada no artigo 30.º, do Decreto Lei n.º 55/2018, de 6
de julho.

Artigo 280.º
Casos especiais de progressão
1. Um aluno que revele capacidades de aprendizagem excecionais e um adequado grau de
maturidade, a par do desenvolvimento das competências previstas para o ciclo que frequenta,
poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, de acordo com o estabelecido no artigo
33.º, da Portaria n.º 223-A de 2018, de 3 de agosto.

SUBSECÇÃO III
Resultados da Avaliação
Artigo 281.º
Afixação de pautas e outros procedimentos
1. Em cada ano letivo, o CP decidirá sobre a calendarização das reuniões de avaliação, dos prazos
para afixação das pautas e do momento das reuniões com os pais/EE, para informação dos
resultados de avaliação final de cada período.

Artigo 282.º
Registo de menções e classificações
1. Deverá proceder-se de acordo com o estipulado no artigo 36.º, da Portaria n.º 223-A de 2018,
de 3 de agosto.

Artigo 283.º
Revisão das decisões
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1. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3.º período podem ser objeto de pedido
de revisão, devidamente fundamentado, pelos respetivos pais/EE ou próprios alunos (se
maiores de idade) ao Diretor do Agrupamento, no prazo de 3 dias úteis a contar da data da
afixação das pautas. Os pedidos de revisão (requerimento) devem ser devidamente
fundamentados em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, podendo ser acompanhados
de documentos considerados pertinentes. Os procedimentos a adotar encontram-se elencados
no artigo 37.º, da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.
2. Os requerimentos recebidos fora do prazo anteriormente referido, bem como os que não
estiverem devidamente fundamentados, serão indeferidos.

Artigo 284.º
Certificação
1. Aos alunos que concluam com aproveitamento o EB ou secundário, será atribuído pelo Órgão
de Direção o correspondente certificado e/ou diploma, de acordo com o estipulado no artigo
31.º, do Decreto Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
2. Para efeitos profissionais, e sempre que seja solicitado pelos pais/EE ou aluno (quando maior
de idade), deve constar do certificado a classificação final discriminada.

Artigo 285.º
Processo individual do aluno
1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar,
contendo toda a informação relevante, sendo devolvido aos pais/EE ou ao aluno (se maior de
idade), a pedido, no termo da escolaridade obrigatória.
2. O processo individual do aluno é da responsabilidade do professor titular de grupo/turma
(educação pré-escolar e 1.º CEB) e do DT (2.º, 3.º CEB e secundário).
3. Do processo individual do aluno devem constar as informações relevantes do seu percurso
educativo, designadamente:
a) Os elementos fundamentais de identificação da criança ou aluno;
b) Os registos de avaliação;
c) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam;
d) Relatórios de apoio pedagógico, quando existam;
e) O PEI, PIT, RTP, quando existam;
f) Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno,
designadamente: comportamentos meritórios e medidas disciplinares sancionatórias
aplicadas e seus efeitos.
4. O processo individual acompanha o aluno, obrigatoriamente, sempre que este mude de escola
ou de Agrupamento.
5. Os dados contidos no processo individual do aluno têm caráter sigiloso.
6. Ao processo individual do aluno têm acesso o professor titular de turma ou o DT, que prestará
todas as informações que julgar necessárias ao CT.
7. Os pais/EE terão acesso ao processo individual do seu educando, desde que solicitem a sua
consulta ao professor titular de turma ou ao DT, e a faça na presença destes.
8. Os alunos dos 2.º, 3.º CEB e secundário só poderão ter acesso ao seu processo, na presença do
DT e dos pais/ EE.
9. Todos os membros da comunidade escolar que tenham acesso ao processo individual do aluno
encontram-se vinculados ao dever de sigilo.
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SECÇÃO II
Avaliação do Pessoal Docente
Artigo 286.º
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Objeto e âmbito de aplicação
A avaliação de desempenho do pessoal docente, desenvolvida 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, visa (de acordo com os
artigos do 40.º ao 49.º, do Estatuto da Carreira Docente (ECD):
a) Melhorar os resultados escolares dos alunos e da qualidade das aprendizagens;
b) Proporcionar orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional, no quadro de
um sistema de reconhecimento do mérito e da excelência;
c) Alcançar os objetivos fixados no n.º 3 do artigo 40.º do ECD.
A avaliação de desempenho aplica-se a:
a) Todos os docentes integrados na carreira, incluindo os que se encontram em período
probatório;
b) Docentes em regime de contrato administrativo, nos termos do artigo 33.º do ECD;
c) Docentes em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo (contrato a termo);
d) Docentes no exercício efetivo de outras funções educativas.
Todos os docentes são alvo de um processo de avaliação de desempenho, de acordo com a
legislação em vigor.
O processo de avaliação de desempenho desenvolve-se de acordo com o disposto no Decreto
Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, no Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro,
bem como em toda a legislação complementar ou que lhe venha a suceder.
Para além do definido na Lei, constituirão também elementos de referência da avaliação os
objetivos fixados nos PCT/PTT que têm, forçosamente, como referência o PE, assim como o
PAA do Agrupamento.
Os prazos máximos em que decorrem as várias fases de avaliação do desempenho dos
docentes são definidos pelo Diretor, de acordo com o legalmente estipulado.
A avaliação de desempenho:
a) Aos docentes integrados na carreira coincide com o período correspondente à duração
dos escalões da carreira docente, devendo o processo de avaliação do desempenho ser
concluído no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo;
b) Aos docentes em período probatório é feita no final do mesmo e reporta-se à atividade
desenvolvida no seu decurso;
c) Aos docentes em regime de contrato a termo realiza-se no final do período de vigência
do respetivo contrato e antes da eventual renovação da sua colocação (desde que
tenham prestado serviço docente efetivo durante, pelo menos, 180 dias).
Intervenientes no processo de avaliação de desempenho:
a) Presidente do CG;
b) Diretor do Agrupamento;
c) CP;
d) Secção de avaliação de desempenho docente (do CP);
e) Avaliadores externos e internos;
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f) Avaliados.

SECÇÃO III
Avaliação do Pessoal Não Docente
Artigo 287.º
Objeto e âmbito
1. A avaliação de desempenho do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos da
educação pré-escolar e dos EB e secundário, incluindo os pertencentes à Autarquia e que
prestam serviço no Agrupamento, encontra-se regulamentada na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
dezembro, bem como em toda a legislação complementar que lhe venha a suceder.
2. Visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da administração
pública, para a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores,
e para a promoção da sua motivação profissional e desenvolvimento de competências.
3. Aplica-se ao pessoal não docente (Assistentes Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e
Assistentes Operacionais).

Artigo 288.º
Objetivos
1. São objetivos do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração
Pública (SIADAP 3):
a) Melhorar os resultados, ajudando os trabalhadores a atingir níveis de desempenho
mais elevados, sendo uma fonte de informação útil para desencadear medidas de
desenvolvimento pessoal e profissional;
b) Desenvolver e consolidar práticas de avaliação e de autorregulação;
c) Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento profissional, adequadas à
melhoria do desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores;
d) Promover a motivação e o desenvolvimento das competências e qualificações dos
dirigentes e trabalhadores, favorecendo a formação ao longo da vida;
e) Reconhecer e distinguir serviços, dirigentes e trabalhadores pelo seu desempenho e
pelos resultados obtidos e estimulando o desenvolvimento de uma cultura de
excelência e de qualidade;
f) Melhorar a arquitetura de processos, gerando valor acrescentado para os utilizadores,
numa ótica de tempo, custo e qualidade;
g) Melhorar a prestação de informação e a transparência da ação dos serviços da
administração pública;
h) Apoiar o processo de decisões estratégicas através de informação relativa a resultados
e custos, designadamente em matéria de pertinência da existência de serviços, das suas
atribuições, organização e atividades.

Artigo 289.º
Intervenientes
Intervêm no processo de avaliação do desempenho o avaliador, o avaliado, o Conselho
Coordenador de Avaliação, a Comissão Paritária e o Diretor.
1. Avaliador:
a) A avaliação é da competência do superior hierárquico imediato ou, na sua ausência ou
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impedimento, do superior hierárquico de nível seguinte, cabendo ao avaliador:
i. Negociar os objetivos do avaliado, de acordo com os objetivos e resultados
fixados para a unidade orgânica, fixando os indicadores de medida, bem
como os critérios de superação dos objetivos, de acordo com as orientações
gerais fixadas pelo Conselho Coordenador de Avaliação;
ii. Rever regularmente, com o avaliado, os objetivos anuais negociados,
ajustando-os, se necessário, e reportando ao avaliado a evolução do seu
desempenho e possibilidades de melhoria;
iii. Negociar as competências (conhecimentos, capacidades técnicas e
comportamentais, adequadas ao exercício de uma determinada função);
iv. Avaliar, anualmente, os trabalhadores diretamente subordinados, assegurando
a correta aplicação dos princípios integrantes da avaliação;
v. Ponderar as expectativas dos trabalhadores no processo de identificação das
respetivas necessidades de desenvolvimento;
vi. Fundamentar as avaliações de desempenho relevante e desempenho
inadequado, para os efeitos previstos na presente Lei;
vii. O superior hierárquico imediato deve recolher e registar os contributos que
reputar adequados e necessários a uma efetiva e justa avaliação,
designadamente quando existam trabalhadores com responsabilidade efetiva
de coordenação e de orientação sobre o trabalho desenvolvido pelos
avaliados.
2. Avaliado:
a) O pessoal não docente:
i. Técnico superior,
ii. Assistentes técnicos;
iii. Assistentes Operacionais:
1. Que exercem funções nas 3 escolas polo do Agrupamento;
2. Que exercem funções nos JI e escolas do 1.º CEB, dependentes do
MEC;
3. Que exercem funções nos JI e escolas do 1.º CEB, dependentes da
Autarquia.
b) Dependências hierárquicas:
i) O pessoal não docente depende hierarquicamente do Diretor;
ii) As competências referidas no número anterior são delegáveis, sem
possibilidade de subdelegação, nos restantes membros do Órgão de Gestão
do Agrupamento;
iii) Sem prejuízo do disposto nas alíneas a) e b), dependem, hierarquicamente, do
Coordenador Operacional, todos os AO, e do Coordenador Técnico, todos
os Assistentes Técnicos.
c) Direitos do avaliado:
i) Ter os meios e as condições necessárias ao seu desempenho, em harmonia com
os objetivos e os resultados que tenha contratualizado;
ii) Ter a garantia da avaliação do seu desempenho;
iii) Ter a garantia do cumprimento dos princípios do sistema de avaliação e da
diferenciação do mérito;
iv) Ter conhecimento dos objetivos, fundamentos, conteúdo e funcionamento do
sistema de avaliação;
v) Ter a garantia do direito de reclamação, de recurso e de impugnação jurisdicional.
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d) Deveres do avaliado:
i)
Proceder à respetiva autoavaliação como garantia de envolvimento ativo e
responsabilização no processo avaliativo;
ii)
Negociar com o avaliador a fixação dos objetivos e das competências que
constituem parâmetros de avaliação e respetivos indicadores de medida.
3. Conselho Coordenador da Avaliação:
a) Junto do dirigente máximo de cada serviço ou organismo funciona um Conselho
Coordenador de Avaliação ao qual compete:
i) Estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP;
ii) Estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha
de competências e de indicadores de medida, em especial os relativos à
caracterização da situação de superação de objetivos;
iii) Estabelecer o número de objetivos e de competências a que se deve subordinar
a avaliação de desempenho, podendo fazê-lo para todos os trabalhadores do
serviço ou, quando se justifique, por unidade orgânica ou por carreira;
iv) Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos do SIADAP 2 e do
SIADAP 3, cabendo-lhe validar as avaliações de desempenho relevante e
desempenho inadequado, bem como proceder ao reconhecimento do
desempenho excelente;
v) Emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de avaliação dos
dirigentes intermédios avaliados;
vi) Emitir parecer sobre as reclamações dos avaliados;
vii) Proceder à avaliação de desempenho nos casos de ausência de superior
hierárquico.
b) Composição (nos termos do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria n.º 759/2009, de 16 de
julho):
i) Diretor que preside (podendo delegar, nos termos da Lei);
ii) Subdiretor ou Adjunto (responsável pela área dos recursos humanos);
iii) Adjunto (indicado pelo Diretor);
iv) Coordenador Técnico;
c) O regulamento de funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação deve ser
elaborado, tendo em conta a sua natureza e dimensão;
d) O membro do Conselho Coordenador de Avaliação que tenha desempenhado as
funções de avaliador não pode intervir na emissão de parecer sobre reclamações do
pessoal que avaliou.
4. Comissão Paritária:
a) É um dos intervenientes no processo de avaliação, funciona junto do Diretor ou do
responsável pela área dos recursos humanos (competências delegadas), com
competência consultiva para apreciar propostas de avaliação dadas a conhecer aos
trabalhadores avaliados, antes da homologação;
b) Composição:
i) É composta por 4 vogais:
1. Dois representantes da administração, designados pelo Diretor (sendo
um membro do Conselho Coordenador de Avaliação);
2. Dois representantes dos trabalhadores por estes eleitos;
ii) Os vogais representantes da administração são designados em número de 4, pelo
período de 2 anos, sendo 2 efetivos (um dos quais orienta os trabalhos da
comissão) e 2 suplentes;
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iii) Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, em número de 6, pelo
período de 2 anos, sendo 2 efetivos e 4 suplentes, através de escrutínio secreto
pelos trabalhadores que constituem o universo de trabalhadores de todo o
Agrupamento;
iv) O processo de eleição dos vogais representantes dos trabalhadores deve
decorrer em dezembro e é organizado nos termos de despacho do Diretor,
que é publicitado em placar próprio e na página eletrónica do Agrupamento,
do qual devem constar, entre outros, os seguintes pontos:
1. Data limite para indicação, pelos trabalhadores, dos membros da mesa
de voto, referindo expressamente que, na ausência dessa indicação, os
mesmos são designados pelo Diretor até 48 horas antes da realização
do ato eleitoral;
2. Número de elementos da mesa de voto, o qual não deve ser superior a
5, incluindo os membros suplentes;
3. Data do ato eleitoral;
4. Período e local do funcionamento da mesa de voto;
5. Data limite da comunicação dos resultados ao Diretor;
6. Dispensa dos membros da mesa 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;
v) A não participação dos trabalhadores na eleição implica a não constituição da
Comissão Paritária sem, contudo, obstar ao prosseguimento do processo de
avaliação, entendendo-se como irrelevantes quaisquer pedidos de apreciação
por esse órgão;
vi)
Os vogais efetivos são substituídos pelos vogais suplentes quando tenham de
interromper o respetivo mandato ou sempre que a comissão seja chamada a
pronunciar-se sobre processos em que aqueles tenham participado como
avaliados ou avaliadores;
vii)
Quando se verificar a interrupção do mandato, de pelo menos metade do
número de vogais efetivos e suplentes, representantes da administração, por
um lado, ou eleitos em representação dos avaliados, por outro, os
procedimentos previstos de designação e de eleição podem ser repetidos, se
necessário, uma única vez e num prazo de cinco dias;
viii)
Nos casos da alínea anterior, os vogais designados ou eleitos, para
preenchimento das vagas, completam o mandato daqueles que substituem,
passando a integrar a comissão até ao termo do período de funcionamento
desta;
5. O dirigente máximo de serviço é o Diretor.
a) Competências:
i) Garantir a adequação do sistema de avaliação do desempenho às realidades
específicas do serviço ou organismo;
ii) Coordenar e controlar o processo de avaliação anual, de acordo com os
princípios e regras definidos no diploma legal;
iii) Fixar níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação, nos termos da Lei
vigente;
iv) Assegurar o cumprimento, no serviço, das regras estabelecidas na Lei, em
matéria de percentagens de diferenciação de desempenhos;

___
a)

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo

Página 145 de 153

Regulamento Interno

v)
vi)

Homologar as avaliações anuais;
Decidir das reclamações dos avaliados, após parecer da Comissão Paritária,
bem como do Conselho Coordenador de Avaliação;
vii) Assegurar a elaboração do relatório anual da avaliação do desempenho;
viii) Exercer as demais competências que lhe são cometidas pela Lei.
b) Quando o Diretor não homologar as classificações atribuídas pelos avaliadores ou pelo
Conselho Coordenador de Avaliação, no caso previsto no n.º 5, do artigo 69.º, da Lei
n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, atribui nova menção qualitativa e respetiva
quantificação, com a devida fundamentação;

Artigo 290.º
Processo de avaliação
1. A avaliação de desempenho do pessoal não docente pode ser ordinária ou extraordinária.
2. A avaliação ordinária reporta-se ao período de dois anos civis, de acordo com a Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro.
3. O processo de avaliação compreende as seguintes fases:
a) Planeamento do processo de avaliação e definição de objetivos e resultados a atingir;
b) Realização da autoavaliação;
c) Realização da avaliação;
d) Harmonização das propostas de avaliação;
e) Reunião entre avaliador e avaliado para avaliação de desempenho;
f) Contratualização dos objetivos e respetivos indicadores e fixação das competências;
g) Validação de avaliações e reconhecimento de desempenhos excelentes;
h) Apreciação do processo de avaliação pela Comissão Paritária;
i) Homologação das avaliações;
j) Reclamação e outras impugnações;
k) Monitorização e revisão dos objetivos.

Artigo 291.º
Planeamento/objetivos/competências
1. O processo de avaliação inicia-se com a definição de objetivos e fixação dos resultados a
atingir, a levar a cabo no último trimestre de cada ano civil, de acordo com os seguintes
pressupostos:
a) O referido planeamento é da iniciativa e da responsabilidade do Diretor e deve
decorrer das orientações fundamentais dos documentos que integram o ciclo de gestão,
das competências de cada unidade orgânica e da gestão articulada de atividades;
b) No planeamento deve ser tido em conta o envolvimento dos respetivos dirigentes
intermédios e funcionários, assegurando a uniformização de prioridades e a satisfação
do interesse público e das necessidades dos utilizadores.
2. Os objetivos a atingir por cada funcionário devem ser definidos pelo avaliador e pelo avaliado,
no início do período dE avaliação, prevalecendo, em caso de discordância, a posição do
avaliador.
3. As competências a atingir por cada funcionário devem ser definidas pelo avaliador e pelo
avaliado, no início do período de avaliação, até finais de dezembro, prevalecendo, em caso de
discordância, a posição do avaliador, tendo em conta o seguinte:
a) As competências, em número não inferior a 5, são selecionadas de entre as constantes
da lista previamente definida;
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b) As competências a selecionar devem estar relacionadas com a carreira, categoria, área
funcional ou posto de trabalho;
c) A seleção das competências deve, preferencialmente, ser por acordo entre os
intervenientes na avaliação, prevalecendo a escolha do superior hierárquico se não
existir acordo.

Artigo 292.º
Autoavaliação
1. A autoavaliação tem como objetivo envolver o avaliado no processo de avaliação e identificar
oportunidades de desenvolvimento profissional, devendo decorrer, em regra, na 1.ª quinzena
de janeiro.
2. É obrigatória e concretiza-se através do preenchimento de uma ficha própria, a analisar pelo
avaliador, se possível conjuntamente com o avaliado.
3. Tem caráter preparatório da atribuição da avaliação e não constitui componente vinculativa da
avaliação de desempenho.

Artigo 293.º
Avaliação
1. A avaliação é efetuada pelo avaliador, nos termos da Lei vigente, e em função dos parâmetros
e respetivos indicadores de desempenho, devendo decorrer, em regra, na 1.ª quinzena de
janeiro:
a) As orientações para a avaliação emanam do Conselho Coordenador de Avaliação;
b) Uma vez concluída a avaliação, é presente ao Conselho Coordenador de Avaliação,
para efeitos de harmonização de propostas de atribuição de menções de desempenho
relevante ou desempenho inadequado, ou de reconhecimento de desempenho
excelente.

Artigo 294.º
Harmonização de propostas de avaliação
1. Realizam-se em reunião do Conselho Coordenador de Avaliação de forma a assegurar o
cumprimento das percentagens máximas de mérito e excelência relativas à diferenciação de
desempenhos.
2. Conduz à validação dos desempenhos relevantes e desempenhos inadequados e de
reconhecimento dos desempenhos excelentes.
3. Realiza-se na primeira quinzena de janeiro.

Artigo 295.º
Reunião de avaliação
1. Durante o mês de fevereiro realizam-se as entrevistas individuais entre avaliador e respetivos
avaliados, com o objetivo de analisar a autoavaliação do avaliado, dar conhecimento da
proposta de avaliação feita pelo avaliador e de rever, se necessário, os objetivos a prosseguir
pelos avaliados, nesse ano.
2. A reunião de avaliação é marcada pelo avaliador ou requerida pelo avaliado.

Artigo 296.º
Apreciação pela Comissão Paritária
1. O avaliado, após tomar conhecimento da proposta de avaliação, que será sujeita a
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homologação, pode requerer ao Diretor, no prazo de 10 dias úteis, que o seu processo seja
submetido a apreciação da Comissão Paritária, apresentando a fundamentação necessária para
tal apreciação:
a) O requerimento deve ser acompanhado da documentação que suporte os fundamentos
do pedido de apreciação;
b) A audição da Comissão Paritária não pode, em caso algum, ser recusada;
c) A Comissão Paritária pode solicitar ao avaliador, ao avaliado ou mesmo ao Conselho
Coordenador da Avaliação, os elementos que julgar convenientes, para o seu melhor
esclarecimento, bem como convidar avaliador ou avaliado a expor a sua posição, uma
única vez, em audição, cuja duração não poderá exceder 30 minutos;
d) A apreciação da Comissão Paritária é feita no prazo de 10 dias úteis, contados a partir
da data em que tenha sido solicitada, e expressa-se através de relatório fundamentado
com proposta de avaliação;
e) O relatório previsto no número anterior é subscrito por todos os vogais e, no caso de
não se verificar consenso, deve conter as propostas alternativas apresentadas e
respetiva fundamentação.

Artigo 297.º
Homologação das avaliações
1. A homologação das avaliações de desempenho é da competência do Diretor, até 30 de março,
devendo dela ser dado conhecimento ao avaliado no prazo de 5 dias úteis.

Artigo 298.º
Reclamação e outras impugnações
1. Após tomar conhecimento da homologação da sua avaliação, o avaliado pode apresentar
reclamação por escrito, dirigida ao Diretor, tendo em conta o seguinte:
a) A reclamação deve ser fundamentada e no prazo de 5 dias úteis;
b) A decisão sobre a reclamação será proferida no prazo máximo de 15 dias úteis;
c) Na decisão sobre reclamação, o Diretor tem em conta:
i)
Os fundamentos apresentados pelo avaliado e pelo avaliador;
ii)
Os relatórios da Comissão Paritária ou do Conselho Coordenador de
Avaliação sobre pedidos de apreciação anteriormente apresentados.
2. Da decisão final sobre a reclamação resulta o recurso hierárquico, acompanhado da respectiva
fundamentação, para o membro do governo competente, a interpor no prazo de 5 dias úteis,
contados a partir do seu conhecimento.

Artigo 299.º
Monitorização e revisão dos objetivos
1. No decorrer do período de avaliação, são adotados os meios adequados à monitorização dos
desempenhos e efetuada a respetiva análise conjunta, entre avaliador e avaliado ou no seio da
unidade orgânica, de modo a viabilizar:
a) A reformulação dos objetivos e dos resultados a atingir, nos casos de superveniência
de condicionantes que impeçam o previsto desenrolar da atividade;
b) A clarificação de aspetos que se mostrem úteis ao futuro ato de avaliação;
c) A recolha participada de reflexões sobre o modo efetivo do desenvolvimento do
desempenho, como ato de fundamentação da avaliação final.
2. O disposto no número anterior é realizado por iniciativa do avaliador ou a requerimento do
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avaliado.

Artigo 300.º
Considerações finais
1. Diferenciação de desempenho:
a) As avaliações finais qualitativas de desempenho relevante são garantidas pela fixação
da percentagem máxima de 25% do total dos trabalhadores;
b) O reconhecimento de desempenho excelente tem a percentagem máxima de 5%;
c) A percentagem aplicada é por aproximação por excesso, e, quando necessário, devem,
em regra, ser distribuídas, proporcionalmente, por todas as carreiras e/ou serviços;
d) As percentagens referidas devem ser do conhecimento de todos os avaliados.
2. Publicitação de resultados:
a) Anualmente é divulgado em cada serviço o resultado global da aplicação do SIADAP,
contendo ainda o número das menções qualitativas atribuídas por carreira.
3. Critérios de desempate:
a) Quando, para os efeitos previstos na Lei, for necessário proceder a desempate entre
funcionários que tenham a mesma classificação final na avaliação de desempenho,
releva consecutivamente:
i) A melhor avaliação obtida no parâmetro «Resultados»;
ii) A melhor avaliação da última avaliação de desempenho;
iii) O maior tempo de serviço relevante na carreira e no exercício de funções
públicas.

SECÇÃO IV
Autoavaliação do Agrupamento
Artigo 301.º
Autoavaliação do Agrupamento
1. O mecanismo de autoavaliação de escola tem como intuito orientar e regular as dinâmicas
desenvolvidas no seio da escola, com vista à melhoria organizacional, ao desenvolvimento
curricular, ao processo de ensino e de aprendizagem e à educação inclusiva.
2. Deverá ser constituída uma equipa de trabalho, com uma visão holística de escola, cujos
elementos serão designados anualmente pelo Diretor.
3. Elementos da equipa:
a) Presidente do CG;
b) Diretor;
c) Um representante de cada ciclo de ensino;
d) Um representante do pessoal não docente;
e) Um representante dos alunos;
f) Um representante dos pais/EE.
4. Competências da equipa:
a) Envolver a comunidade escolar no processo de autoavaliação;
b) Identificar o que avaliar;
c) Estabelecer/definir prioridades;
d) Consultar/construir elementos de recolha de dados;
e) Interpretar os dados;
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f) Elaborar um relatório para apresentação dos resultados;
g) Sugerir estratégias/recomendações para a elaboração do plano de melhoria.
5. Amigo crítico:
a) Exterior à escola;
b) Trabalhe na área da educação;
c) Tenha experiência profissional como professor e ou formador de professores;
d) Sempre que possível, tenha alguma formação em métodos de investigação (em
particular de investigação-ação).

CAPÍTULO XI
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 302.º
Aprovação do Regulamento Interno
1. Nos termos da alínea d), do artigo 13.º, do Decreto Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, compete
ao CG a aprovação do RI.
2. Uma vez aprovado na generalidade, deve ser divulgado para discussão pública, na
especialidade.
3. Decorridos 30 dias para o debate, deve ser aprovado na especialidade.

Artigo 303.º
Normas subsidiárias
1. Em tudo o que não se encontrar especialmente determinado no presente RI, ou que não esteja
contemplado na Lei vigente, compete aos Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento,
na sequência da análise de cada situação em concreto, o processo de decisão.
2. Em matéria processual, aplica-se o disposto no CPA.

Artigo 304.º
Responsabilidade civil
1. A aplicação de qualquer medida educativa disciplinar não isenta o aluno e o respetivo representante legal, da responsabilidade civil por danos causados ao lesado.
2. Os direitos e deveres constantes no Capítulo VIII (Estrutura Relacional) do presente regulamento não excluem quaisquer outros previstos nos normativos da Lei vigente.

Artigo 305.º
Órgãos colegiais
1. A substituição de membros de órgãos colegiais, por cessação de funções dos titulares, vigora
só até ao final do mandato destes.

Artigo 306.º
Redução da componente letiva
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1. A redução da componente letiva do horário dos docentes e/ou a utilização da componente não
letiva, para o desempenho de cargos, será estabelecida de acordo com a Lei vigente, em função do crédito horário global, pelo Diretor, ouvido o CP.

Artigo 307.º
Regimentos
1. Os órgãos colegiais de administração e gestão, as estruturas de orientação educativa e os diversos espaços previstos no presente regulamento elaboram os seus próprios regimentos, definindo as respetivas regras de organização e de funcionamento, nos termos fixados.
2. O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias do mandato do órgão ou estrutura a
que respeita, sendo submetido à aprovação nas diferentes estruturas de acordo com a Lei em
vigor.

Artigo 308.º
Divulgação
1. O RI, constituindo um documento fundamental na vida do Agrupamento, depois de aprovado,
deve estar disponível, versão integral, para consulta permanente dos membros da comunidade
escolar nos seguintes locais:
a) Órgão de Direção;
b) BE;
c) SA;
d) Divulgação geral na página Web do Agrupamento.
2. Cabe ao Diretor providenciar e disponibilizar a divulgação do RI a toda a comunidade escolar.
3. No início de cada ano letivo, devem os docentes titulares de grupo/turma (educação pré-escolar
e 1.º CEB), bem como os DT, dar conhecimento e debater o RI com as crianças e os alunos
(de forma adaptada às idades), em tudo o que for do seu interesse (funcionamento, direitos e
deveres, responsabilidades e demais assuntos considerados pertinentes).

Artigo 309.º
Original
1. O texto original do RI do Agrupamento, devidamente homologado pelo CG, fica confiado à
guarda do Diretor do Agrupamento.

Artigo 310.º
Revisão
1. O RI do Agrupamento pode ser revisto:
a) Ordinariamente, 4 anos após a sua aprovação, na inexistência de alterações legislativas
que imponham a sua revisão antecipada;
b) Extraordinariamente, a todo tempo, por deliberação do CG, aprovada por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções, por sua iniciativa ou por proposta do
Diretor.
2. Para tanto, o CG verificará da sua conformidade com o respetivo PE.
3. Para que seja desencadeado o processo de revisão, o Diretor deve, ouvido o CP, elaborar a
respetiva proposta, consultando os interessados, submetendo-a, depois, à aprovação do CG.
4. Das alterações efetuadas será dado conhecimento à comunidade escolar nos termos enunciados.
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Artigo 311.º
Entrada em vigor
1. O RI do Agrupamento deve entrar em vigor nos 5 dias subsequentes ao da sua aprovação pelo
CG do Agrupamento.

Aprovação pelo Conselho Geral do AE Tondela Cândido de Figueiredo
15 de dezembro de 2020
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