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TABELA DE SIGLAS

AEC
APEE
ASE
BE/CRE
EB 1
CL
GAAF
GIAE
GIP
JI

Atividades de Enriquecimento Curricular
Associação de Pais e Encarregados de Educação
Ação Social Escolar
Biblioteca Escolar / Centro Recursos Educativos
Escola Básica 1º Ciclo
Componente Letiva
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Sistema de Gestão Integrada
Gabinete de Intervenção Pedagógica
Jardim de Infância

PAA

Plano Anual de Atividades

PAF

Prova de avaliação final

PAP

Prova de aptidão profissional

PBX

Central Telefónica

SPO

Serviço de Psicologia e Orientação

SIADAP 3

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

TEIP

Território Educativo de Intervenção Prioritária

ATE

Apoio Tutorial Específico
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PREÂMBULO
Este regulamento tem por objetivo as normas de funcionamento do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho,
Porto, definindo o seu modelo organizativo, numa lógica de otimização dos recursos e com vista ao sucesso educativo.
CAPÍTULO I - OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO
Artigo 1.º - ENQUADRAMENTO LEGAL
O presente regulamento foi elaborado de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, que
procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 224/2009 de 11 de
setembro, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação préescolar e dos ensinos básico e secundário. O regulamento interno é o documento que define o regime de
funcionamento do agrupamento de escolas, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de
orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos
membros da comunidade escolar. Devido às sucessivas alterações legislativas que têm vindo a ocorrer, procede-se a
uma revisão deste regulamento interno sempre que se justifique.
Artigo 2.º - DISPOSIÇÕES GERAIS
1- Todos os elementos do agrupamento (alunos, pessoal docente, pessoal não docente e técnicos especializados)
devem promover entre si um convívio saudável, de modo a que nela impere um clima de harmonia, de confiança
e de trabalho.
2- Todos devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos horários que lhes são atribuídos.
3- Todos devem zelar pela conservação do mobiliário, do material didático, bem como de tudo que é propriedade
do agrupamento e de cada uma das escolas e, portanto, do interesse comum.
4- Não é permitido a ninguém interromper as aulas, exceto em casos de força maior. A leitura de comunicados
deverá ser sempre previamente autorizada pelo diretor.
5- Todo o material afixado nos expositores próprios deverá ser periodicamente atualizado e merecer o respeito de
toda a comunidade escolar.
6- A distribuição de qualquer informação de caráter cultural, desportivo ou outra, dentro da escola sede, só poderá
ser feita por elementos desta e depois de autorizada pelo diretor, podendo ser autorizada nos restantes
estabelecimentos pelos respetivos coordenadores do mesmo.
7- A duplicação ou divulgação de documentos internos do agrupamento e de cada uma das escolas apenas poderá
verificar-se mediante autorização escrita do diretor.
8- Não é permitida a entrada nas escolas a elementos estranhos às mesmas, sem a entrega da devida identificação
na portaria. Todos os elementos da comunidade escolar devem zelar para que esta disposição se observe.
Alunos, professores e pessoal não docente e outros utilizadores devem ser portadores de identificação atribuída
pelo agrupamento e/ou por cada escola, tendo em consideração a dimensão e realidade de cada
estabelecimento de ensino.
9- As normas de segurança têm que ser respeitadas por toda a comunidade escolar.
CAPÍTULO II - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO
A administração e gestão do agrupamento são asseguradas por órgãos próprios. São órgãos de direção, administração e
gestão do agrupamento os seguintes:
1- O conselho geral;
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2- O diretor;
3- O conselho pedagógico;
4- O conselho administrativo.
SECÇÃO I - CONSELHO GERAL
Artigo 3.º - CONSELHO GERAL
(Da Subsecção I do Decreto-lei 137/2012 de 2 de Julho)
O conselho geral é o órgão de direção estratégica, responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do
agrupamento, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos:
1- Do nº4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo;
2- Da Subsecção I do Decreto-lei 137/2012 de 2 de julho;
3- Do Regimento Interno do Conselho Geral.
Artigo 4º - COMPOSIÇÃO
1 - Cumprindo os requisitos legais, a composição do Conselho Geral é a seguinte:
a) 8 Representantes do pessoal docente;
b) 2 Representantes do pessoal não docente;
c) 5 Representantes dos pais e encarregados de Educação;
d) 3 Representantes do município;
e) 3 Representantes da comunidade local.
2 – O diretor participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto.
3 - Considera-se pessoal docente, os docentes de carreira com vínculo contratual com o Ministério da Educação e
Ciência.
4 - Os membros da direção, os coordenadores de escola, os membros do conselho pedagógico e os docentes que
asseguram funções de assessoria à direção, não podem ser membros do conselho geral.

Artigo 5.º - COMPETÊNCIAS
1 - Ao conselho geral compete:
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros;
b) Eleger o diretor;
c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;
d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento;
e) Aprovar o plano anual de atividades;
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades;
g) Aprovar as propostas de contrato de autonomia;
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio da
ação social escolar;
j) Aprovar o relatório de contas de gerência;
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k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação, através do relatório de autoavaliação, sempre que
este existir;
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;
o) Definir os critérios para a participação do agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais e
desportivas;
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o
cumprimento do plano anual de atividades;
q) Participar no processo de avaliação do desempenho do diretor;
r) Decidir os recursos que lhes são dirigidos;
s) Aprovar o mapa de férias do diretor.
2 - O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho geral em efetividade de funções.
3 - Os restantes órgãos devem facultar ao conselho geral todas as informações necessárias para este realizar
eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do agrupamento.
4 - O conselho geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar as competências
de acompanhamento da atividade do agrupamento entre as reuniões ordinárias.
5 - A comissão permanente constitui-se como uma fração do conselho geral, respeitada a proporcionalidade dos
corpos que nele têm representação.

Artigo 6.º - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES
1 - Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os docentes e formadores em exercício de funções
no agrupamento.
2 - Os representantes do pessoal não docente são eleitos separadamente pelos respetivos corpos.
3 - Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia-geral de pais e encarregados
de educação do agrupamento de escolas, sob proposta das respetivas organizações representativas.
4 - Os representantes do município são designados pela autarquia, podendo esta delegar tal competência na Junta
de Freguesia.
5 - Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou representantes de atividades de
caráter económico, social, cultural e científico, são cooptados, sob proposta dos membros do conselho geral,
tendo em conta as parcerias existentes com o agrupamento.
6 - Os representantes da comunidade local, quando se trate de representantes de instituições ou organizações são
indicados pelas mesmas e cooptados pelos demais membros do conselho geral.

Artigo 7.º - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES PARA O CONSELHO GERAL
1 - Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente no conselho geral são eleitos separadamente
pelos respetivos corpos eleitorais, constituídos respetivamente, pelo pessoal docente e pessoal não docente em
exercício efetivo de funções no agrupamento.
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2 - Os representantes do corpo docente e não docente candidatam-se à eleição constituídos em listas separadas,
sendo a assembleia eleitoral convocada pelo diretor ou seu substituto legal, nos 30 dias anteriores ao termo do
respetivo mandato.
3 - As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao dos respetivos
representantes no conselho geral, bem como dos candidatos a membros suplentes.
4 - As listas do pessoal docente devem assegurar a representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino, sempre
que possível.
5 - A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da média
mais alta de Hondt.

Artigo 8.º - MANDATO DO CONSELHO GERAL
Aplica-se o disposto na legislação em vigor.
Artigo 9.º - REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
Aplica-se o disposto na legislação em vigor.

SECÇÃO II - DIREÇÃO
Artigo 10.º - DIRETOR
1 - O diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa,
financeira e patrimonial.
2 – O diretor exerce as suas funções em regime de exclusividade.

Artigo 11.º - SUBDIRETOR E ADJUNTOS
1 – O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e três adjuntos, todos com componente
letiva.

Artigo 12.º - COMPETÊNCIAS

1 - Submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo elaborado pelo conselho pedagógico.
2 - Ouvido o conselho pedagógico compete ao diretor:
a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral:
i) As alterações ao regulamento interno;
ii) O plano anual de atividades;
iii) O relatório anual de atividades;
iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia;
b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvida também, em
último caso, a autarquia.
3 - No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz acompanhar os documentos referidos na alínea a) do
número anterior, dos pareceres do conselho pedagógico.
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4 - No plano pedagógico, cultural, administrativo, financeira e patrimonial, compete ao diretor:
a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento;
b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho
geral;
c) Superintender a formação de turmas e a elaboração de horários;
d) Distribuir o serviço docente e não docente;
e) Designar os coordenadores de estabelecimento;
f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular e designar os diretores de
turma e de curso;
g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em conformidade com
as linhas orientadoras do conselho geral;
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como outros recursos educativos;
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e
instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo
conselho geral;
j)

Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente;

k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do pessoal docente e não docente;
l) Dirigir superiormente os serviços técnicos e técnico-pedagógicos.
5 - Compete ainda ao diretor:
a) Representar o agrupamento;
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
d) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;
e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente.
6 - O diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa e pela câmara
municipal.
7 - Nas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor.
SECÇÃO III - CONSELHO PEDAGÓGICO
O conselho pedagógico é o órgão de coordenação, de supervisão pedagógica e orientação educativa do
agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, de orientação e acompanhamento dos alunos,
bem como da formação inicial e contínua do pessoal docente.
Artigo 13.º - COMPOSIÇÃO
1- A composição do conselho pedagógico é a seguinte:
a) 7 Coordenadores dos departamentos curriculares, sendo: educação pré-escolar, 1º ciclo, línguas,
expressões, matemática e ciências experimentais, ciências sociais e humanas, e educação especial;
b) 1 Coordenador dos diretores de turma;
c) 1 Coordenador das ofertas educativas;
d) 1 Coordenador TEIP;
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e) 1 Coordenador do plano anual de atividades;
f) 1 Representante do serviço técnico pedagógico.
2- O diretor é, por inerência, presidente do conselho pedagógico.
3- Os representantes do pessoal docente no conselho geral não podem ser membros do conselho pedagógico.

Artigo 14.º - COMPETÊNCIAS
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, ao conselho pedagógico compete
1 - Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo diretor ao conselho geral;
2 - Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e do plano anual de atividades e emitir parecer
sobre os respetivos projetos;
3 - Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia,
4 - Elaborar e aprovar o plano de formação contínua do pessoal docente;
5 - Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento
pedagógico e da avaliação dos alunos;
6 - Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem
como as respetivas estruturas programáticas;
7 - Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos
educativos e das modalidades especiais de educação escolar;
8 - Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares;
9 - Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do agrupamento e
em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a
investigação;
10 - Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;
11 - Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;
12 - Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável;
13 - Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da
aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado
e dos resultados da aprendizagem.

SECÇÃO IV - CONSELHO ADMINISTRATIVO
O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do agrupamento, nos termos da
legislação em vigor. O conselho administrativo tem a seguinte composição:
a) O diretor, que o preside;
b) O subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o efeito;
c) O chefe dos serviços administrativos, ou quem o substitua.
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Artigo 15.º - COMPETÊNCIAS
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, compete ao conselho administrativo:
1 - Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho
geral;
2 - Elaborar o relatório de contas de gerência;
3- Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a
legalidade da gestão financeira.

CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo TEIP do agrupamento, são fixadas as seguintes estruturas que
colaboram com o conselho pedagógico e com o diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e
acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do
pessoal docente:
a) Departamentos curriculares;
b) Grupos de lecionação/conselhos de turma;
c) Conselho de diretores de turma;
d) Outras estruturas de coordenação.

Artigo 16.º - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
1- As estruturas de coordenação e supervisão constituem uma estrutura de orientação educativa que, no
desempenho das suas funções, colaboram com o conselho pedagógico e com o diretor, no sentido de assegurar
a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho cooperativo e
realizar a avaliação do pessoal docente. A constituição destas estruturas visa:
a) A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações
curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes
curriculares por iniciativa do agrupamento.
b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo de alunos.
c) A coordenação pedagógica de cada curso.
d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.
SECÇÃO I - DEPARTAMENTOS CURRICULARES
Os departamentos curriculares constituem uma estrutura de orientação educativa que, no desempenho das suas
funções, colabora com os órgãos de administração e gestão da escola e são responsáveis pela coordenação das
atividades a desenvolver pelos respetivos docentes, no domínio científico-pedagógico, e pelo desenvolvimento de
medidas que reforcem a articulação interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo.
Artigo 17.º - ARTICULAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR
1 - A articulação e gestão curricular, asseguradas pelos departamentos curriculares, devem promover a cooperação
entre os docentes do agrupamento de escolas, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos
alunos.
2 - O número de departamentos curriculares no agrupamento é de sete no seu total, sendo:
a) Um da educação pré-escolar, constituído pela totalidade dos educadores da educação pré-escolar;
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b) Um do 1º ciclo do ensino básico, constituído pela totalidade dos professores deste ciclo;
c) Quatro do 2º e 3º ciclo do ensino básico, constituído pela totalidade dos docentes destes ciclos.
d) Um da educação especial, constituído pela totalidade dos docentes de educação especial.

Artigo 18.º - COMPOSIÇÃO
Departamentos

Disciplinas/Código

Educação Pré-escolar

Educação Pré-Escolar - 100

Primeiro Ciclo do
Ensino Básico

1º Ciclo do Ensino Básico - 110

Línguas

Matemática e Ciências
Experimentais

Ciências Sociais e
Humanas

Expressões

Educação Especial

Inglês - 120
Português e Francês – 210
Português e Inglês – 220
Português – 300
Francês - 320
Inglês - 330
Espanhol – 350
Matemática e Ciências Naturais –
230
Matemática - 500
Física e Química - 510
Ciências Naturais - 520
História e Geografia de Portugal –
200
Educação Moral e Religiosa
Católica - 290
História – 400
Psicologia - 410
Geografia - 420
Economia - 430
Educação Visual e Tecnológica –
240
Educação Musical - 250
Educação Física - 260
Educação Tecnológica-530
Educação Visual - 600
Educação Física – 620
Informática – 550
Educação Especial - 910

Artigo 19.º - COMPETÊNCIAS DO DEPARTAMENTO CURRICULAR
1- Planificar e adequar à realidade do agrupamento os planos de estudo estabelecidos ao nível nacional.
2- Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa das escolas e jardins-de-infância
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do agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de
estudo, quer das componentes de âmbito local do currículo.
3- Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas
a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão.
4- Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação, nos domínios da aplicação de estratégias de
diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens.
5- Identificar necessidades de formação dos docentes.
6- Colaborar com outros órgãos do agrupamento na implementação de projetos, estratégias e atividades que
visam a prossecução de metas e objetivos inerentes ao projeto educativo do agrupamento, bem como o
eventual desenvolvimento de componentes curriculares locais em situações justificadas.
7- Contribuir para o plano anual de atividades do agrupamento.
8- Colaborar com o conselho pedagógico e com o diretor no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do
percurso escolar dos alunos, bem como propor a adoção de medidas que visem melhorar a aprendizagem.
9- Coordenar as atividades a desenvolver pelos docentes no domínio científico-pedagógico;
10- Propor ao conselho pedagógico, os critérios de avaliação para cada ciclo de acordo com a legislação.

Artigo 20.º - COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CURRICULAR
1 - Os departamentos curriculares são coordenados por professores do quadro de agrupamento, eleitos pelos
elementos de cada departamento curricular, a partir de uma lista de três docentes proposta pelo diretor para o
exercício do cargo.
2 - O coordenador de departamento curricular pode delegar competências noutros elementos do departamento
curricular em conformidade com o determinado no respetivo regimento e assegurando o cumprimento da lei.
3 - O coordenador de departamento curricular tem direito a uma redução de serviço letivo e/ou não letivo, nos
termos da lei em vigor.
4- O coordenador de departamento curricular será assessorado por um representante de ano/delegado de grupo
disciplinar.
5- Os elementos referidos no número anterior são designados pela diretora, anualmente, ouvidos os Coordenadores
de Departamento.
6- O coordenador de departamento curricular pode exercer as funções de representante de ano de
escolaridade/delegados de grupo disciplinar, do ano ou disciplina que lecionam.

Artigo 21.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CURRICULAR
1 - São competências dos coordenadores dos departamentos curriculares:
a) Representar no conselho pedagógico os docentes que constituem o respetivo departamento curricular;
b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o departamento
curricular;
c) Dinamizar, coordenar e orientar a planificação do trabalho do departamento curricular;
d) Assegurar a organização dos dossiês do departamento curricular com os documentos considerados
pertinentes no quadro do regimento interno aprovado e mediante as orientações previstas na lei ou
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dimanadas do diretor;
e) Convocar para as reuniões os docentes do departamento curricular;
f) Assegurar a elaboração das atas das reuniões do departamento curricular;
g) Participar, nos termos da lei, no processo de avaliação do pessoal docente;
h) Apresentar ao conselho pedagógico o relatório crítico anual do trabalho desenvolvido pelo
departamento curricular;
i) O coordenador do departamento curricular de educação especial deve monitorizar as medidas
educativas aplicadas aos alunos portadores de necessidades educativas especiais e assegurar o
cumprimento das decisões tomadas em conselho de turma/de docentes relativas aos alunos portadores
de necessidades educativas especiais.
Artigo 22.º -MANDATO DO COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CURRICULAR
1- O mandato dos coordenadores dos departamentos curriculares tem a duração de quatro anos e cessa com o
mandato do diretor.
2- Os coordenadores de departamento curricular podem ser exonerados a todo o tempo por despacho
fundamentado do diretor, após auscultado o respetivo departamento curricular.

Artigo 23.º -FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO CURRICULAR
1 - Os departamentos curriculares reúnem em plenário duas vezes por período, e extraordinariamente, quando
convocados pelo respetivo coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em
efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do conselho geral, do diretor ou do conselho
pedagógico o justifique.
2 - São consideradas reuniões de plenário do departamento curricular as reuniões entre o coordenador de
departamento curricular e os docentes que o integram.

SECÇÃO II – REPRESENTANTE DE ANO/DELEGADO DE GRUPO DISCIPLINAR
Artigo 24.º - COMPETÊNCIAS
1- Compete aos representantes de ano/ delegados de grupo disciplinar:
a) A planificação e coordenação das atividades pedagógicas a desenvolverem pelos professores, de acordo
com as diretrizes do conselho pedagógico e do departamento curricular;
b) Coordenar a planificação da didática das disciplinas/ano que coordenam;
c) Elaborar propostas de atividades disciplinares e interdisciplinares;
d) Representar os docentes do grupo/área disciplinar/ano de escolaridade;
e) Coordenar os trabalhos do grupo/área/ano de escolaridade;
f) Promover a cooperação entre os professores do respetivo grupo/área disciplinar/ano de escolaridade;
g) Definir critérios de avaliação específicos de cada disciplina/ano de escolaridade, em conformidade com os
critérios gerais de avaliação dos alunos;
h) Colaborar com o departamento na construção do dispositivo de avaliação;
i) Propor manuais a adotar;
j) Inventariar as necessidades do grupo disciplinar/ano de escolaridade no âmbito da formação, de materiais e
equipamentos;
k) Prestar assessoria ao respetivo Coordenador de Departamento em todas as suas competências.
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SECÇÃO III - GRUPOS DE LECIONAÇÃO
Artigo 25.º - GRUPOS DE LECIONAÇÃO/CONSELHO DE TURMA
1- Os grupos de lecionação são subestruturas do departamento curricular do 1º ciclo.
2- Os grupos de lecionação garantem a articulação curricular interna de cada ano de ciclo e a planificação das
atividades letivas e não letivas e a avaliação dos alunos das turmas que o constituem.
3- A coordenação dos grupos de lecionação é feita pelo representante do respetivo ano de lecionação.
4- A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação
entre a escola e as famílias é assegurada:
a) Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar;
b) Pelos professores titulares de turma, no 1º ciclo;
c) Pelos conselhos de turma, no 2º e 3º ciclo e equipas pedagógicas das ofertas educativas com a seguinte
constituição:
I) Professores e/ou formadores da turma;
II) Dois representantes dos pais e encarregados de educação;
III) Um representante dos alunos, no caso do 3º ciclo e ensino profissional de nível secundário.
Artigo 26.º - EDUCADORES DE INFÂNCIA E PROFESSORES TITULARES DE TURMA
1 - Na educação pré-escolar, compete aos educadores de infância planificar as atividades dos seus grupos tendo em
conta o nível de desenvolvimento das crianças e promover as melhores condições de aprendizagem, em
articulação com a família.
2 - No 1º ciclo, compete aos professores titulares de turma, de cada ano escolar, em articulação com o coordenador
do departamento curricular:
a) Analisar a situação da turma e identificar caraterísticas específicas dos alunos a ter em conta no processo
de ensino e aprendizagem;
b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula;
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos,
promovendo a articulação com os respetivos serviços de educação especial e SPO, com vista à sua
superação;
d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades,
níveis de aprofundamento e sequências adequadas;
e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos;
f) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
g) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao
processo de aprendizagem e avaliação dos alunos.
SECÇÃO IV- CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA
O conselho de diretores de turma é uma estrutura educativa que assegura a coordenação pedagógica de cada
ciclo/ano tendo por finalidade a articulação das atividades das turmas.
Artigo 27.º - COORDENADOR DOS DIRETORES DE TURMA

Regulamento Interno do AE Leonardo Coimbra Filho, Porto

P á g i n a | 18

No sentido de assegurar a coordenação dos diretores de turma, o coordenador é designado pelo diretor, de entre
aqueles que exercem as funções de diretores de turma.
Artigo 28.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE DIRETORES DE TURMA
Compete ao coordenador dos diretores de turma:
a) Convocar e presidir às reuniões dos respetivos conselhos de diretores de turma;
b) Planificar, organizar, coordenar e monitorizar o trabalho dos diretores de turma em conformidade com as
orientações do agrupamento e da legislação em vigor;
c) Ser o elo entre a estrutura que coordena e o conselho pedagógico.

Artigo 29.º - DIRETOR DE TURMA
1- Os diretores de turma são designados anualmente pelo diretor, de acordo com o estipulado na lei.
2- Os diretores de turma têm direito à redução da componente letiva nos termos da lei.

Artigo 30.º - COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES DE TURMA
1- São competências dos diretores de turma, para além do determinado na lei:
a) Coordenar e monitorizar o desenvolvimento do plano de atividades da turma;
b) Coordenar, em colaboração com os docentes, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e
métodos de trabalho à situação concreta da turma ou grupo de formação e à especificidade de cada
aluno, procurando a melhoria das condições de aprendizagem conducentes ao sucesso educativo e à
concretização da missão e valores fundamentais da escola;
c) Reunir com os encarregados de educação, pelo menos uma vez por período, com o objetivo de os
informar sobre aspetos relevantes do processo ensino/aprendizagem dos seus educandos, quando se
aplica;
d) Presidir ao conselho de turma;
e) Promover formas de trabalho cooperativo entre professores, formadores e alunos;
f) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador e
respeitando os princípios que a regem;
g) Promover a eleição dos representantes dos pais e encarregados de educação que integrará o conselho de
turma, quando se aplica e nos termos previstos na lei;
h) Orientar o processo conducente à eleição do delegado e subdelegado de turma;
i) Promover o controlo da assiduidade dos alunos da turma, adotando as medidas que a promovam e que
previnam situações de abandono escolar, de acordo com a legislação em vigor;
j) Informar e esclarecer os alunos da turma, sobre os pontos do regulamento interno que lhes dizem mais
diretamente respeito, nomeadamente direitos, deveres e regras de organização e funcionamento da
escola;
k) Participar ao diretor os comportamentos perturbadores de alunos ou formandos, nos termos da lei e
deste regulamento;
l) Participar ao diretor as situações de falta de assiduidade, nos termos da lei;
m) Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.

Regulamento Interno do AE Leonardo Coimbra Filho, Porto

P á g i n a | 19

Artigo 31.º - DIRETOR/COORDENADOR DE CURSO
1- O diretor/coordenador de curso é designado pelo diretor.
2- As competências são definidas em anexo no regulamento dos cursos profissionais e no regulamento dos cursos
vocacionais.
SECÇÃO V - CONSELHO DAS OFERTAS EDUCATIVAS
A coordenação das ofertas educativas do agrupamento é assegurada por um coordenador designado pelo diretor.
Fazem parte do conselho das ofertas educativas os diretores de turma e os diretores/coordenadores de curso.

Artigo 32.º - COORDENADOR DAS OFERTAS EDUCATIVAS
O coordenador das ofertas educativas é designado pelo diretor, competindo-lhe:
1- Constituir, como uma prioridade, a qualidade do serviço prestado aos alunos, enquanto promotor de diferentes
ofertas educativas e pilar do atual sistema nacional de qualificações.
2- Assegurar a organização pedagógica e a gestão dos cursos existentes, no que concerne a procedimentos
administrativos e logísticos.
3- Desenvolver a sua atividade de forma articulada e integrada com os diferentes elementos e/ou entidades
parceiras das diferentes ofertas educativas com os quais reúne periodicamente.
4- Desenvolver a organização, concretização e avaliação das diferentes etapas de intervenção das diferentes
ofertas educativas.
5- Dinamizar a realização e o aprofundamento do diagnóstico local, a conceção e a implementação de ações de
divulgação, bem como a constituição de parcerias.
6- Disponibilizar a informação necessária ao acompanhamento, monitorização e avaliação e auditoria externa do
funcionamento das diferentes ofertas educativas.
SECÇÃO VI - OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO
Artigo 33.º - COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
A coordenação de cada estabelecimento de educação e ensino de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico é
assegurada por um coordenador designado pelo diretor de entre os professores em exercício efetivo de funções na
escola ou no estabelecimento de educação pré – escolar.

Artigo 34.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE ESTABELECIMENTO
1 - Coordenar as atividades educativas, em articulação com o diretor.
2 - Cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor.
3 - Transmitir informações relativas a pessoal docente e não docente e aos alunos.
4 - Promover e incentivar a participação de pais e encarregados de educação, dos interesses locais e da autarquia
nas atividades educativas.
5 - Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.
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Artigo 35º - COORDENADOR TEIP
Este docente coordena o projeto educativo TEIP, em estreita ligação com toda a comunidade educativa,
nomeadamente, o diretor e o conselho pedagógico, articulando todo o seu trabalho com os vários coordenadores,
parceiros, técnicos e técnico-pedagógicos e outros.
Artigo 36.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR TEIP
1 - Acompanhar e monitorizar a execução do projeto nas várias vertentes.
2 - Identificar os processos, modalidades de acompanhamento e avaliação do projeto.
3 - Assegurar a coordenação do projeto, monitorização e a sua condução estratégica, através de mecanismos de
autoavaliação.
4 - Proceder à identificação dos recursos humanos e técnico-pedagógicos a mobilizar para o projeto.
5- Elaborar os relatórios semestrais e o relatório final sobre o funcionamento do TEIP.
Artigo 37º - COORDENADOR DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Este docente coordena o plano anual de atividades (PAA), em estreita ligação com toda a comunidade educativa,
nomeadamente, o diretor e o conselho pedagógico, articulando todo o seu trabalho com os vários coordenadores,
parceiros, técnicos e técnico-pedagógicos e outros.

Artigo 38.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
1 - Acompanhar e monitorizar a execução do plano anual de atividades nas várias vertentes.
2 - Identificar os processos, modalidades de acompanhamento e avaliação do plano.
3 - Assegurar a coordenação do plano, monitorização e a sua condução estratégica, através de mecanismos de
autoavaliação.
4 - Elaborar os relatórios periódicos e o relatório final sobre a execução do plano anual de atividades.

CAPÍTULO IV - SERVIÇOSDE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, TÉCNICOS E TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
O agrupamento dispõe de serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, assegurados por pessoal técnico
especializado e pessoal docente, que funcionam na dependência do diretor.

SECÇÃO I - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Artigo 39.º - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
1- Os serviços administrativos são unidades orgânicas flexíveis com o nível de seção chefiadas por trabalhador
detentor de categoria de coordenador técnico da carreira geral de assistente técnico.
2- O coordenador técnico depende hierárquica e funcionalmente do diretor.
3- O coordenador técnico é substituído nas faltas e impedimentos pelo funcionário que assim designar.
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Artigo 40.º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR TÉCNICO
1 - Ao coordenador técnico compete genericamente dirigir os serviços administrativos do agrupamento, em todas
as áreas afetas ao serviço.
2- Ao coordenador técnico compete ainda:
a) Orientar e coordenar as atividades dos serviços administrativos;
b) Orientar e controlar a elaboração dos vários documentos passados pelos serviços administrativos e sua
posterior assinatura;
c) Organizar e submeter à aprovação do diretor a distribuição dos serviços pelo respetivo pessoal, de acordo
com a natureza, categorias e aptidões, e, sempre que o julgue conveniente, proceder às necessárias
redistribuições;
d) Assinar o expediente corrente;
e) Preparar e submeter a despacho do diretor todos os assuntos da sua competência;
f) Providenciar para que todos os serviços inerentes ao funcionamento das atividades letivas, recursos e
exames, dependentes dos serviços administrativos, estejam em ordem nos prazos estabelecidos;
g) Apreciar e despachar os pedidos de justificação de faltas do pessoal administrativo;
h) Exercer o cargo de secretário do conselho administrativo;
i) Preparar os documentos para análise e posterior deliberação do diretor e conselho geral;
j) Dar cumprimento às deliberações do diretor no que respeitarem os serviços administrativos;
k) Assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente autorizadas.
Artigo 41.º - DISTRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
1- As áreas funcionais dos serviços administrativos são as seguintes:
a) Área de alunos;
b) Área de recursos humanos;
c) Área de contabilidade;
d) Área de ação social escolar;
e) Área de tesouraria.
Artigo 42º - HORÁRIO DE ATENDIMENTO
O horário de atendimento ao público é fixado pelo respetivo diretor, ou por quem a sua vez fizer, sob proposta do
coordenador técnico, só podendo ser reduzido de uma hora relativamente aos dois períodos de funcionamento. O
horário de atendimento ao público está afixado na porta de entrada, no guichet e no placard dos serviços
administrativos.

SECÇÃO II - SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
Artigo 43.º - SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
Os serviços técnico-pedagógicos compreendem as áreas de apoio socioeducativo e orientação vocacional e são
assegurados por pessoal técnico especializado e/ou pessoal docente, sendo a sua organização e funcionamento
estabelecidos nas disposições a seguir elencadas, no respeito das orientações emanadas pelo diretor.
1- Os serviços técnico-pedagógicos são compostos pelas seguintes estruturas:
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a) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
b) Serviço Social
c) Mediação de Conflitos
d) Plano de Ação Tutorial
e) Educação para a Saúde
f) Gabinete de Intervenção Pedagógica (GIP)
g) Bibliotecas Escolares do Agrupamento (BE/CRE)
2- Os serviços de psicologia, de serviço social e de mediação de conflitos estão integrados numa estrutura
específica, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF). Os serviços que integram o GAAF são
representados no conselho pedagógico pela psicóloga.
Artigo 44º - SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) assegura, na figura do psicólogo, o acompanhamento do aluno,
individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de
relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a comunidade.
Artigo 45º - COMPETÊNCIAS do PSICÓLOGO
Ao psicólogo, no âmbito do Serviço de Psicologia e Orientação respetivo, compete-lhe, designadamente, as seguintes
funções:
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal;
b) Participar em processos de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar colaborando na definição de
estratégias que promovam o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar;
c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica, ajudando os alunos no seu processo de
aprendizagem e integração na comunidade escolar;
d) Promover a articulação entre docentes e pais e encarregados de educação, em articulação com outros
serviços e recursos da comunidade;
e) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar, tendo em vista a elaboração de programas
educativos individuais;
f) Desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal, interpessoal, psicoafectivo, cognitivo e
vocacional;
g) Colaborar no levantamento de necessidades e em ações destinadas a prevenir o abandono escolar
precoce, apoiando a construção e desenvolvimento de experiências pedagógicas que contribuam para a
adequação das respostas educativas proporcionadas aos alunos;
h) Colaborar em ações de formação, participar em experiências pedagógicas e realizar investigação na área
da sua especialidade;
i) Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola ou das escolas onde exerce funções, no
âmbito da sua especialidade.

Artigo 46º - COMPETÊNCIAS DO TÉCNICO DE SERVIÇO SOCIAL
O técnico superior de serviço social desenvolve as suas atividades no âmbito do apoio socioeducativo, nomeadamente:
a) Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola, no âmbito dos apoios socioeducativos;
b) Promover ações comunitárias destinadas a prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, ao abandono
precoce e ao absentismo sistemático;
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c) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais, encarregados de educação e da comunidade
em geral, relativamente às condicionantes socioeconómicas e culturais do desenvolvimento e da
aprendizagem;
d) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento pessoal;
e) Promover o envolvimento familiar na vida escolar, numa lógica de responsabilização social, tendo como
objetivos fundamentais o fomento da comunicação entre os pais/encarregados de educação e a escola, e
o estímulo à sua participação e acompanhamento ativo na vida escolar dos seus educandos;
f) Colaborar, na área da sua especialidade, com professores, pais ou encarregados de educação e outros
agentes educativos na perspetiva do aconselhamento psicossocial;
g) Colaborar em ações de formação, participar em experiências pedagógicas e realizar investigação na área
da sua especialidade;
h) Propor a articulação da sua atividade com as autarquias e outros serviços especializados, em particular,
nas áreas da saúde e segurança social, contribuindo para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médicoeducativa dos alunos, e participar no planeamento das medidas de intervenção social mais adequadas.
Artigo 47º - COMPETÊNCIAS DO MEDIADOR SOCIOEDUCATIVO
O Mediador Socioeducativo desenvolve as suas atividades no âmbito do apoio socioeducativo, nomeadamente:
a) Gestão e mediação de conflitos junto dos alunos e tem como objetivo solucionar problemas disciplinares
no espaço escolar, procurando a alteração efetiva de comportamentos e a consciencialização e
responsabilização dos atos;
b) Acompanhar e orientar alunos com problemáticas comportamentais e/ou de indisciplina, que
prejudiquem significativamente o percurso educativo e formativo do aluno e/ou turma, no sentido de
contribuir para as competências pessoais e sociais, entre outras associadas às regras de convivência e
clima de escola positivo;
c) Promoção do envolvimento familiar na vida escolar numa lógica de responsabilização social, tendo como
objetivos fundamentais o fomento da comunicação entre os pais/encarregados de educação e a escola e
o estímulo à sua participação e acompanhamento ativo na vida escolar dos seus educandos;
d) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento pessoal, sempre que a situação específica do aluno o
justifique;
e) Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim de propor as medidas
educativas adequadas, na área da sua especialidade;
f) Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações de formação
de pessoal docente e não docente, com especial incidência nas modalidades de formação centradas na
escola, na área da sua especialidade;
g) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas
no âmbito das suas áreas de ação;
h) Colaborar com os órgãos de administração e gestão do agrupamento, na área da sua especialidade;
i) Colaborar, na área da sua especialidade, com professores, pais ou encarregados de educação e outros
agentes educativos, na perspetiva do aconselhamento educativo e pedagógico do aluno;
j) Colaborar em ações de formação, participar em experiências pedagógicas e realizar investigação na área
da sua especialidade.
Artigo 48º - FUNCIONAMENTO DO GAAF
1- Esta estrutura funciona num gabinete específico na Escola Básica Leonardo Coimbra Filho, Porto. Tendo em
consideração a multidisciplinariedade que integra o GAAF, a privacidade dos atendimentos efetuados tem que
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ser salvaguardada, o que implica a ocupação de outros espaços que reúnam as condições físicas e acústicas
adequadas.
2- O apoio aos alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo é preferencialmente realizado no gabinete onde se
localiza o GAAF. Sempre que os atendimentos a estes alunos e/ou aos seus pais/encarregados de educação
ocorram nas escolas básicas do 1º ciclo do agrupamento deve existir um espaço que salvaguarde a privacidade e
o sigilo das intervenções.
3- O horário é anualmente proposto à direção pelos técnicos especializados, podendo ser reajustado ao longo do
ano letivo, em função do desenvolvimento das actividades, salvaguardando, sempre que possível, a ida de um
elemento do GAAF semanalmente a cada escola.
4- As atividades do GAAF desenvolvem-se de acordo com o projeto educativo TEIP.
5- Esta estrutura desenvolve ações de cariz individual, de grupo e/ou de consultadoria junto de alunos, docentes,
não docentes, pais e encarregados de educação, articulando a sua ação com serviços e estruturas do
agrupamento ou externas ao mesmo, nomeadamente, da área da saúde, da segurança social, do emprego, da
proteção de menores, entre outras.
6- Todos os alunos do agrupamento podem usufruir de apoio por parte do GAAF, quer por livre iniciativa, quer por
sinalização efetuada por qualquer elemento da comunidade educativa, a saber: direção, educadores de infância,
professores titulares de turma, diretores de turma, conselhos de turma, funcionários, pais/encarregados de
educação, ou outros intervenientes no contexto educativo.
7- Sempre que ocorra encaminhamento de alunos deverá ser preenchida ficha de sinalização própria, sendo
necessário no caso de alunos menores encaminhados para o SPO a autorização do encarregado de educação.
Existem situações excecionais em que a intervenção pode ocorrer sem a autorização expressa do encarregado
de educação, como:
a) Alunos em situação de risco ou de urgência;
b) Alunos que procuram livremente o SPO;
c)

A pedido da direção;

d) Alunos sinalizados por entidades externas à escola, nomeadamente Equipas de Apoio ao
Tribunal, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Segurança Social ou Escola Segura.
8- O pedido de apoio pode ainda ser efetuado diretamente no SPO pelos pais e/ou encarregados de educação, bem
como pelo próprio aluno, não carecendo, nestes casos, de prévia autorização ou conhecimento por parte de
elementos docentes ou não docentes.
9- Caso o aluno seja acompanhado no exterior por um técnico de psicologia, não beneficiará do apoio do SPO,
cumprindo-se assim os princípios éticos de não sobreposição de funções, salvo indicações em contrário.
10- Face a cada pedido de intervenção, interna ou externa, cabe aos técnicos do GAAF decidir sobre a necessidade
ou não de intervenção e a forma que esta irá revestir. Salvaguarda-se aos técnicos do GAAF o direito à
priorização de casos, tendo em conta a problemática, o tipo de intervenção e os recursos humanos disponíveis.
11- A ausência do aluno a três sessões consecutivas, sem justificação, implica que seja dado conhecimento desta
situação a quem solicitou a intervenção que informará o encarregado de educação.
12- Para cada aluno acompanhado no GAAF é organizado um processo individual confidencial, que fica arquivado
no gabinete. No desempenho das suas funções, os técnicos do GAAF têm acesso ao processo individual dos
alunos, respeitando a sua confidencialidade.
13- Cada elemento da equipa do GAAF deve incluir nos relatórios a entregar aos conselhos de turma a data do início
e do final do processo de avaliação/intervenção realizada junto do aluno/encarregado de educação. Sempre que
se considere necessário será elaborado relatório individual.
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14- O GAAF colabora, nas suas áreas de especialidade, com a direção sempre que esta considere pertinente, ou os
técnicos solicitem essa colaboração. Articula ainda estritamente com as diversas estruturas de coordenação
educativa e supervisão pedagógica e serviços técnico-pedagógicos do agrupamento. Sempre que necessário, os
técnicos do GAAF participarão ou promoverão reuniões com as diferentes estruturas/serviços do agrupamento.
15- Os técnicos do GAAF reúnem ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente sempre que um dos
elementos o solicite.
16- Ao exercício das funções de psicólogo escolar aplica-se o Código Deontológico da Profissão adotado pela Ordem
dos Psicólogos Portugueses.

Artigo 49º - PLANO DE AÇÃO TUTORIAL
O plano de ação tutorial afigura-se na lei através da consagração do papel de professor tutor, designado no nº4 do
artigo 44º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, quando é referido que a direção executiva pode designar, no
âmbito do desenvolvimento contratual da autonomia de escola ou do agrupamento de escolas, professores
responsáveis pelo acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo de um grupo de alunos.
O plano de ação tutorial enquadra e orienta os processos levados a cabo pelo conselho de professores tutores, no
âmbito do acompanhamento para o qual foram designados, visando entender-se como uma dinâmica de colaboração
em que intervêm, no âmbito de vários projetos, diferentes agentes educativos (alunos, professores, encarregados de
educação, técnicos e outras entidades envolvidas no processo) com diferentes graus de implicação, de forma a
contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos, facilitar a sua integração na escola e nos
grupos-turma e atenuar eventuais situações de conflito, potenciando o seu desenvolvimento e emancipação.
Podem ser acompanhados no âmbito do plano de ação tutorial alunos do 2º e 3º ciclo do ensino regular ou de outras
ofertas educativas, da escola sede do agrupamento. A título excepcional, em caso de manifesta necessidade, podem ser
acompanhados: crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo, nos estabelecimentos de ensino correspondentes; alunos
dos cursos profissionais na escola sede.
Artigo 50º - APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO
O apoio tutorial específico (ATE) afigura-se na lei, designadamente no Despacho Normativo n.º 4‐A/2016, de 16 de
Junho, art.º 12.º, visando conceder um apoio a alunos com um historial de retenção, possibilitando assim um trabalho
de acompanhamento permanente daqueles, de modo a encontrar respostas adequadas às dificuldades específicas de
cada aluno, facilitando e apoiando -os no estudo, na sua integração na turma e na escola, no cumprimento das regras
escolares e no projeto de vida escolar.
A direção executiva designa os professores tutores com base num crédito horário adicional para o acompanhamento do
processo educativo de um grupo de alunos.
Os alunos que beneficiam deste apoio são alunos do 2º e 3º ciclo do ensino regular ou de outras ofertas educativas,
que acumulem duas ou mais retenções ao longo do seu percurso escolar.
Artigo 51º - OPERACIONALIZAÇÃO DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO
1- Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos.
2- Para o acompanhamento do grupo de alunos referido no ponto anterior, são atribuídas ao professor tutor quatro
horas semanais.
3- Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever tempos comuns para a intervenção do
professor tutor.
4- Os alunos que beneficiam deste apoio tutorial podem, cumulativamente, beneficiar de outras medidas de promoção
do sucesso educativo, independentemente da tipologia de curso que frequentem.
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Artigo 52º - COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO
1- Sem prejuízo das demais iniciativas que possam ser definidas em sede própria, ao professor tutor compete:
a)

Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha;

b) Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial;
c)

Facilitar a integração do aluno na turma e na escola;

d) Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de
rotinas de trabalho;
e) Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de
acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste;
f)

Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais
e sociais;

g)

Envolver a família no processo educativo do aluno;

h) Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e os planos de trabalho
destes alunos.
Artigo 53º - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
A educação para a saúde é um serviço especializado de apoio às atividades relacionadas com a saúde, nas suas várias
dimensões, nomeadamente a educação sexual.
São objetivos da educação para a saúde:
a) Promover e proteger a saúde individual e coletiva;
b) Apoiar a inclusão escolar;
c) Promover um ambiente escolar seguro;
d) Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis.
Artigo 54º - COMPOSIÇÃO/CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
1- A coordenação da educação para a saúde é da responsabilidade do coordenador.
2- Da equipa de educação para a saúde faz parte o coordenador e o psicólogo do SPO. O coordenador poderá
integrar outros elementos na sua equipa para apoio técnico-pedagógico, de acordo com a tipologia e quantidade de
projetos a desenvolver, mediante a apresentação de proposta à direção.

Artigo 55º - DESIGNAÇÃO E MANDATO
1- O coordenador da educação para a saúde é, obrigatoriamente, um docente profissionalizado em exercício efetivo
de funções, designado pelo diretor, que reúna competências, ao nível pedagógico e técnico, adequado às funções.
2- O mandato do coordenador acompanha o do diretor.
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Artigo 56º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
São competências do coordenador da educação para a saúde:
a) Elaborar um plano de ação anual para a saúde que integra o Plano Anual de Atividades (PAA);
b) Organizar o levantamento de necessidades de intervenção a nível da saúde escolar;
c) Identificar necessidades de formação, disponibilizando-se para frequentar as ações de formação
desenvolvidas;
d) Elaborar, no final de cada ano letivo, em conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço e a avaliação
dos resultados obtidos, a apresentar ao diretor;
e) Ser o interlocutor na área de intervenção da saúde, junto dos serviços centrais/regionais de educação e
outros;
f) Articular a sua ação com o serviço de psicologia, serviço social, educação especial e outros ligados à área
da saúde;
g) Participar em atividades e projetos a desenvolver pela comunidade escolar.

Artigo 57º - FUNCIONAMENTO
1- O coordenador da educação para a saúde desenvolve a sua ação em articulação com o diretor e, sempre que se
justifique, com os restantes serviços.
2- A equipa da educação para a saúde reúne sempre que for considerado necessário, por convocatória do diretor,
por sua iniciativa ou por proposta do coordenador.

Artigo 58º - GABINETE DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (GIP)
O Gabinete de Intervenção Pedagógica (GIP) é um estrutura que tem como função efetuar uma intervenção
pedagógico–disciplinar, que promova a melhoria do comportamento dos alunos dentro e fora da sala de aula. O
acompanhamento pedagógico-disciplinar do aluno efetuar-se-á sempre que lhe for aplicada uma medida educativa
disciplinar corretiva de ordem de saída da sala de aula ou, quando, em qualquer espaço escolar, infrinja as normas de
convivência, previstas no 10º artigo da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.

Artigo 59º - COMPOSIÇÃO DO GIP
O gabinete de intervenção pedagógica é composto por:
a) 1 Coordenador, designado pelo diretor e a equipa é indicada pelo coordenador em concordância com a
direção;
b) 3 Docentes, representantes do 2º ciclo, 3º ciclo e ofertas educativas;
c) 1 Docente, representante do 1º ciclo;
d) 1 Mediador.
Artigo 60º - COMPETÊNCIAS
Compete ao gabinete de intervenção pedagógica:
1- Receber e assegurar o acompanhamento dos alunos quando lhes é aplicada a medida educativa disciplinar
corretiva de ordem de saída da sala de aula ou quando, fora da sala de aula, infringirem as normas de
convivência escolar, previstas no 10º artigo da Lei nº 51/2012.
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2- Receber o impresso próprio, devidamente preenchido e que obrigatoriamente acompanha o aluno ao GIP.
3- Registar, em instrumento próprio, as ocorrências e respetivo autor, de forma a agilizar a recolha de dados.
4- Assegurar o direito de audiência e defesa do aluno, previsto para estes casos na legislação em vigor, registando
devidamente as suas declarações.
5- Relevar as consequências do não cumprimento das normas disciplinares, com vista a responsabilizá-lo no
sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno.
6- Assegurar o acompanhamento dos alunos com registo de ocorrências disciplinares, numa dinâmica de
prevenção da indisciplina ou de comportamentos disruptivos reiterados.
7- Monitorizar as faltas de caráter disciplinar. Em caso de reincidência, traduzida por três ou mais ordens de saída
de sala de aula e/ou participações de ocorrência, deverá dar parecer para instauração, de imediato, de um
procedimento disciplinar de acordo com previsto no regulamento interno e a legislação em vigor.
8- Ainda sobre o referido no número anterior, reincidência, deve assegurar que o diretor de turma convoque o
encarregado de educação para uma reunião, na qual deverá estar presente um elemento do gabinete de
intervenção pedagógica e um elemento da direção.
9- Receber as participações de ocorrência elaboradas pelos alunos, assegurando o processo de resolução
subsequente, garantindo os direitos de audiência e defesa de todos os envolvidos.
10- Garantir o cumprimento das demais medidas disciplinares, passíveis de ser aplicadas na sequência de
ocorrências disciplinares de caráter grave ou muito grave.
11- Receber, analisar, tratar e/ou encaminhar e arquivar toda a documentação de índole disciplinar.
12- Promover assembleias de delegados e subdelegados, sempre que se justifique e em coordenação com os
diretores de turma.
13- Construir o relatório quinzenal informativo sobre a indisciplina na escola.
14- Ter assento no Observatório Educativo, representado na pessoa do coordenador.
15- O gabinete de intervenção pedagógica regula-se por regimento próprio.

Artigo 61º - COMPETÊNCIAS DO BIBLIOTECÁRIO
1- Ao professor bibliotecário cabe, com apoio da equipa da biblioteca escolar, a gestão do conjunto das bibliotecas
das escolas do agrupamento, desenvolvendo atividades que permitam:
a) Assegurar o serviço das bibliotecas para toda a comunidade educativa do agrupamento;
b) Participar em programas e atividades de incentivo à leitura e de enriquecimento curricular e na
dinamização de outros recursos educativos instalados na biblioteca/centro de recursos;
c) Gerir, tratar e armazenar a coleção;
d) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com entidades locais;
e) Representar a biblioteca escolar no conselho pedagógico, a convite e sem direito a voto.
2- A biblioteca rege-se por um regimento interno e por um manual de procedimentos.
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CAPÍTULO V - OFERTA DE SERVIÇOS A ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Artigo 62º - PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA VIDA DO AGRUPAMENTO
O direito à participação dos alunos na vida do agrupamento processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do
Sistema Educativo e concretiza-se na Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro.

Artigo 63º - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1- A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) de cada escola do agrupamento define a forma de
representação e coordenação das suas atividades, exercendo os seus direitos e deveres enquanto estrutura de
representação dos pais e encarregados de educação.
2- O seu direito de participação encontra-se regulamentado pela legislação em vigor, bem como os seus direitos e
deveres.
3- As associações de pais e encarregados de educação regem-se por estatutos próprios.

Artigo 64º - REGIME E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS
1 - As atividades letivas na Escola Básica Leonardo Coimbra Filho funcionam de segunda a sexta-feira. Os tempos
letivos têm a duração de cinquenta minutos e os intervalos são de dez e/ou quinze minutos.

Turno

Manhã

Turno

Tarde

ENTRADA
08.15
09.15
10.20
11:20
12:20
ENTRADA
13.15
14.15
15.15
16.20
17.20

SAÍDA
09.05
10.05
11.10
12.10
13.10
SAÍDA
14.05
15.05
16.05
17.10
18.10

2- Na escola sede existem dois períodos de almoço a saber: 12.15h às 13.10h e 13.15h às 14.10h.
3 - As atividades letivas nas EB 1 funcionam preferencialmente de segunda a sexta-feira, das 9H00 às 16h00. As AEC
têm a duração de 3h semanais para o 3º e 4º ano e de 5 h semanais para o 1º e 2º ano.

ENTRADA

SAÍDA

ATIVIDADES

09.00
11.00
11.30
12.30
14.00
16.00
16.30

11.00
11.30
12.30
14.00
16.00
16.30
17.30

Componente Letiva (CL)
Interrupção/Intervalo
Componente Letiva
Almoço
Componente Letiva
Interrupção/Término CL
AEC
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4 - As atividades letivas nos jardins-de-infância funcionam de segunda a sexta-feira, das 9H00 às 15h30. O apoio à
família decorre no início da manhã, ao almoço quando necessário e à tarde após a componente letiva.

ENTRADA

SAÍDA

ATIVIDADES

08.30
09.00
12.30
14.00
15.30

09.00
12.30
14.00
15.30
18.00

Apoio à família
Componente Letiva
Almoço + Apoio à Família
Componente Letiva
Apoio à Família

Artigo 65º - ACESSO ÀS ESCOLAS E CIRCULAÇÃO
1 - Pelo portão principal das escolas e jardins-de-infância do agrupamento, além dos alunos, pessoal docente e não
docente pode entrar qualquer outra pessoa que, por motivos justificados, tenha assuntos de interesse a tratar e
apresente um documento de identificação, registando em documento próprio, sempre que possível
acompanhado por um assistente operacional ou segurança.
2 - Os alunos, na escola sede, devem obrigatória e diariamente fazer-se acompanhar do cartão de utente,
documento exclusivamente de uso pessoal e intransmissível, permitindo de imediato as respetivas identificações
e que terá que ser apresentado nos torniquetes (leitores) do portão principal sempre que entrem ou saiam da
escola.
3 - O acesso dos alunos às salas de aula, na escola sede, é feita pela porta exterior da respetiva sala, salvo situações
pontuais decididas pelo professor, em que os alunos poderão entrar e sair pelas portas centrais dos pavilhões.
4 - O acesso e circulação de viaturas, dentro do perímetro da escola, só é permitido para o efeito de abastecimento
da escola ou em situações plenamente justificadas.
5 - O acesso de viaturas, após as 18h30m, para o pavilhão gimnodesportivo é feito pelo portão da Rua de Serralves,
e desde que prévia e devidamente autorizadas pelo diretor.
6 - A entrada e saída de viaturas deverá ser feita em marcha lenta e revestir-se de toda a atenção.
7 - O acesso ao pavilhão gimnodesportivo pelos elementos da comunidade exterior à escola fica limitado aos termos
constantes do protocolo estabelecido com os clubes.
8 - O acesso aos edifícios/pavilhões e salas de aula fica vedado aos encarregados de educação e a todas as pessoas
estranhas à escola, salvo casos devidamente autorizados pelo diretor.
9 - O acesso ao polivalente é feito pela porta junto aos serviços administrativos para professores, funcionários e
visitantes. O acesso dos alunos é feito pela porta lateral do polivalente.
10 - Compete ao funcionário vigilante ou a qualquer outro incumbido pela escola zelar para que sejam cumpridas
estas determinações.
11 - O acesso às escolas EB1 e jardins-de-infância encontra-se definido nos respetivos regimentos internos.

Artigo 66.º - PORTARIA

1- O serviço de controlo de entradas e saídas da escola sede é assegurado, na portaria, de forma ininterrupta
entre as 7 horas e 45 minutos e as 18 horas 30 minutos. A portaria funcionará mantendo em regra a porta
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fechada, abrindo para as entradas/saídas e informando o PBX da entrada de cada visitante.
2- A entrada e saída da escola, após as 18 horas 30 minutos, fica sujeita a aviso prévio ao assistente de serviço.

3- Os restantes elementos da comunidade educativa entregam um documento identificativo na portaria e
recebem um cartão de visitante. Os encarregados de educação serão atendidos pelos diretores de turma no
horário de atendimento marcado, carecendo os casos de excecionalidade de autorização do diretor de turma
que informará a portaria.
4- Excetuando os casos que se destinam aos serviços administrativos, o visitante aguardará no átrio a pessoa a
contactar ou indicação do funcionário.

Artigo 67º - TELEFONE/PBX
1 - Todas as chamadas requeridas à telefonista e relacionadas com assuntos de serviço, serão gratuitas.
2 - O funcionário destacado será responsável pela transmissão, em tempo útil, das mensagens telefónicas que
receber.
Artigo 68º - REFEITÓRIO
1- O horário de funcionamento do refeitório está exposto em local visível, junto às suas instalações.
2- O preço do almoço é determinado por lei.
3- A aquisição da refeição tem de ser feita:
a) No dia útil anterior;
b) No próprio dia da refeição, até às 10 horas, mas com um agravamento de taxa fixada oficialmente.
4- Podem utilizar o refeitório os docentes, funcionários e alunos de outras comunidades educativas em visita de
estudo e outras atividades e para quem possa ser conveniente tomar a refeição do almoço na cantina da escola
sede do agrupamento de escolas. Para tal, deverão os interessados fazer a marcação e aguardar confirmação por
parte do diretor.
5- A ementa é colocada na página web da escola e afixada junto à papelaria e na sala dos docentes.
6- Compete à direção e ao coordenador de estabelecimento a supervisão do espaço e da qualidade das refeições.
7- As reclamações quanto ao funcionamento do refeitório devem ser feitas por escrito e entregues ao diretor/
coordenador de estabelecimento, a quem compete dar seguimento devido.
8- As normas de funcionamento dos refeitórios das EB1 e JI encontram-se definidas nos regimentos internos
próprios.

Artigo 69º - PAPELARIA/REPROGRAFIA
1 - Tem acesso a este sector existente na escola sede toda a comunidade educativa.
2 - Os preços dos artigos devem ser afixados de modo bem visível.
3 - Para além da venda dos artigos próprios deste serviço, a Papelaria faz, também o carregamento dos cartões
magnéticos.
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4 - Têm acesso ao serviço de reprografia alunos, pessoal docente e não docente, desde que relacionados com a
atividade letiva ou pedagógica.
5 - As fotocópias particulares são cobradas pelo funcionário de serviço de acordo com a tabela estabelecida e
afixada pelo diretor.
6 - Qualquer serviço solicitado ao setor da reprografia que seja alheio à atividade escolar, quer tenha sido requerido
por docentes ou alunos, não poderá pôr em causa o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega de
trabalhos relativos à prática pedagógica.
7 - Todos os trabalhos devem ser solicitados com a antecedência mínima de 48 horas, através do preenchimento da
respetiva requisição onde deve constar o número de cópias pretendido, o tipo de trabalho e os seus
destinatários.
8 - Sem prejuízo do estabelecido no ponto anterior, em caso de necessidade justificada, e de acordo com a
disponibilidade da funcionária, esse prazo poderá ser encurtado.
9 - O levantamento dos trabalhos solicitados é da exclusiva responsabilidade do requerente.

Artigo 70º - BUFETE
1 - O bufete está separado na zona para os alunos e na zona para pessoal docente e não docente.
2 - O acesso a este setor é reservado a toda a comunidade escolar por ordem de chegada.
3 - Este serviço deve apresentar, de modo bem visível, a lista de produtos à venda e os respetivos preços.
4 - A aquisição de produtos é feita através do cartão magnético.
5 - Sempre que haja reuniões de avaliação, ou outro tipo de atividades que justifique, será garantido este serviço
até às 17.45horas.
6 - O atendimento aos alunos será interrompido quando soar o toque para reinício das aulas, sendo retomada a
atividade 10 minutos depois.

Artigo 71º - GABINETE MÉDICO
1 - Cabe aos funcionários do PBX garantirem o funcionamento deste gabinete ao longo do dia, prestando os
primeiros cuidados básicos de saúde aos alunos que ali se desloquem.
2 - Existirá no gabinete uma listagem de todos os alunos que exijam cuidados especiais de saúde e respetivas formas
de intervenção, indicadas pelo encarregado de educação, em articulação com o serviço de saúde responsável.
3 - A administração de medicamentos pela escola requer que os mesmos sejam acompanhados de prescrição
médica ou de autorização dos encarregados de educação.
4 - Todas as ocorrências serão registadas em fichas próprias, delas constando a identificação do utente, os sintomas
apresentados, o procedimento adotado e a hora do atendimento e no caso de haver lesão, o local.
5 - Este gabinete é o espaço adequado para a realização de rastreios e despistagem a levar a cabo com a
colaboração do Centro de Saúde local ou outros organismos.
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SECÇÃO I - CIRCUITOS DE INFORMAÇÃO INTERNA E EXTERNA
Artigo 72º - PESSOAL DOCENTE
1 - Nos painéis das salas de professores ou restantes locais definidos para o efeito nos diversos estabelecimentos de
ensino, serão afixados:
a) Convocatórias para reuniões não possíveis por meios informáticos;
b) Legislação;
c) Informações sobre projetos, ações de formação, concursos;
d) Informações sindicais;
e) Outros.
2 - A correspondência é colocada na sala de professores.
3 - Através dos serviços de secretaria é dado conhecimento aos professores da informação da responsabilidade
deste setor, bem como de informações específicas, que serão rubricadas pelos interessados.
4 - Informações importantes, que todo o corpo docente tenha que tomar conhecimento, serão divulgadas através
de correio eletrónico;
5 - As informações necessárias serão enviadas às escolas EB1 e jardins-de-infância via correio eletrónico ou através
dos coordenadores de departamento curricular ou coordenadores dos estabelecimentos.

Artigo 73º - ASSISTENTES TÉCNICOS
Toda a informação está afixada na secretaria.

Artigo 74º - ASSISTENTES OPERACIONAIS
1 - Toda a informação é afixada na sala dos assistentes operacionais ou dada a conhecer através de circular.
2 - Através do serviço de secretaria, são dadas informações específicas ao pessoal assistente operacional.

Artigo 75º - ALUNOS
A informação está afixada no polivalente, nas vitrinas ou é transmitida através dos diretores de turma/titulares de
turma, assistentes operacionais e página eletrónica do Agrupamento.
Artigo 76º - ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1 - No início do ano letivo e ou no início do período seguinte, haverá uma reunião com os encarregados de educação
dos alunos. Para além destes momentos, os encarregados de educação poderão contactar, em altura
previamente definida, com os docentes responsáveis pela turma do seu educando. Assim sendo, na educação
pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, o educador de infância ou o professor titular atenderá os
encarregados de educação, em dia e horário definido. No 2.º e 3.º ciclo, o diretor de turma receberá os
encarregados de educação em horário e dia pré-determinado.
2 - Todas as informações e contactos entre escola e encarregado de educação, relativas ao processo escolar dos
alunos devem ser veiculadas principalmente na caderneta escolar, dispositivo de correspondência entre a escola
e a família.
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SECÇÃO II - INSTALAÇÕES
Artigo 77º - SALA DE PROFESSORES
1 - A utilização deste espaço é essencialmente destinada ao convívio do pessoal docente.
2 - Neste espaço, deve estar disponibilizada:
a) Informação geral e específica sobre o quotidiano escolar;
b) Planos, ações, projetos de formação;
c) Legislação atualizada e de interesse da comunidade escolar;
d) Informação de caráter sindical.
3 - Compete ao elemento responsável pela afixação de documentação o respetivo levantamento e arquivo, quando
perdida a atualidade.
4 - É da responsabilidade dos docentes o levantamento de correspondência depositada nos locais individualizados.

Artigo 78º - SALA DE REUNIÕES
1 - A sala de reuniões, existente na escola sede, é para uso prioritário de reuniões.
2 - Pode também ser usada para aulas, workshops, exposições, palestras, formações, secretariado de exames e
outras situações similares. Para tal deve ser requisitada junto do órgão de gestão.

Artigo 79º - GABINETE DE DIRETORES DE TURMA
1 - Têm acesso prioritário à utilização do equipamento os diretores de turma.
2 - A informação geral sobre o quotidiano escolar inerente à função de direção de turma deve estar disponível neste
gabinete, ou na sala de atendimento a encarregados de educação.

Artigo 80º - GABINETE DE ATENDIMENTO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1 - Sempre que os pais e encarregados de educação desejem contactar o diretor de turma/professor titular de
turma do seu educando devem dirigir-se ao assistente operacional em serviço na portaria, identificando-se. Os
pais e encarregados de educação devem dirigir-se à portaria, junto do assistente operacional onde receberão
todas as instruções.

2 - Os pais e encarregados de educação devem dirigir-se ao PBX/assistente operacional onde aguardarão o diretor
de turma/professor titular de turma que os encaminhará para o gabinete de atendimento.
3 - O acesso a este gabinete é condicionado ao coordenador dos diretores de turma, aos diretores de
turma/professor titular de turma, assistentes técnicos e aos pais e encarregados de educação, individualmente
ou constituídos em associação, no que respeita à escola sede.
4 - No interior deste gabinete deverá ser colocado o horário de atendimento dos encarregados de educação por
parte dos diretores de turma.

Artigo 81º - SALA DE PESSOAL NÃO DOCENTE
1 - A sala de pessoal não docente é o espaço físico destinado ao convívio e ao descanso, pelo que todos os seus
frequentadores devem ter em conta as boas normas de civismo.
2 - Esta sala possui cacifos para todos os assistentes operacionais, onde deverão guardar os seus pertences.
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Artigo 82º - POLIVALENTE
Dadas as suas características, destina-se a:
1 - Espaço de convívio dos alunos;
2 - Espaço de ocupação dos tempos livres;
3 - Espaço para utilização equipamento lúdico (jogos, TV, outros);
4 - Espaço para animações, festas, apresentações, palestras, reuniões gerais, etc.
Artigo 83º - LABORATÓRIO
1 - O laboratório é de uso exclusivo das disciplinas de ciências físico-químicas e ciências naturais.
2 - Os professores das disciplinas de ciências físico-químicas e ciências naturais são responsáveis pelo material
existente no respetivo laboratório.
3 - No âmbito das suas funções, compete aos referidos professores:
a) Organizar o inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua conservação;
b) Planificar o modo de utilização e propor a aquisição de novo material e equipamento.
4 - São responsáveis perante o diretor:
a) Pela preservação do mobiliário e material de laboratório, durante a permanência na sala de aula;
b) Pelo arranjo da sala, deixando-a, no final da aula, limpa e arrumada.
5 - Os professores devem registar, na ficha que se encontra no laboratório, a inutilização ou danificação de qualquer
material durante a aula.
6 - As normas de segurança para manipulação e utilização de substâncias perigosas devem ser afixadas no
laboratório e na sala de aulas anexa.

Artigo 84º - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
1 - As instalações desportivas na escola sede incluem:
a) Um pavilhão gimnodesportivo com:
i) 1 espaço gimnodesportivo;
ii) 2 balneários (masculino e feminino);
iii) 2 arrecadações para arrumação do material de educação física;
iv) 1 gabinete de professores com casa de banho;
v) 1 gabinete de apoio ao gimnodesportivo com casa de banho;
vi) 1 galeria;
b) Um polidesportivo exterior com:
i) 1 caixa de saltos;
ii) 1 pista de atletismo;
iii) Campo de jogos;
iv) Bancadas
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2 - Normas de funcionamento e utilização do pavilhão gimnodesportivo:
a) Todos os utilizadores do pavilhão gimnodesportivo serão corresponsáveis pela sua conservação e pela
correta utilização do material e equipamento desportivo;
b) Só é permitida a entrada nos balneários aos alunos que vão ter aula e após a confirmação da presença do
professor;
c) O acesso aos balneários deverá ser feito pela porta com comunicação para o exterior;
d) Os alunos só poderão sair do balneário e entrar no espaço de aula após autorização do professor;
e) Só poderão ter acesso ao recinto da aula os alunos devidamente equipados para a prática da disciplina de
Educação Física, ou no caso de dispensados da aula prática, com proteção própria para o calçado;
f) Todos os pertences (roupa, mochilas, etc…) dos alunos ficam no respetivo balneário que será fechado
pelo assistente operacional destacado;
g) Todos os objetos de valor dos alunos são colocados dentro de um saco (saco dos valores), por turma e
género, que ficará à guarda do assistente operacional destacado;
h) O balneário só é aberto após terminar a aula, exceto em casos que se justifique;
i) O acesso aos balneários é vedado aos elementos do sexo oposto, exceto em casos cuja gravidade se
justifique;
j) Nas aulas de 50 minutos, os alunos dispõem de 7 minutos no início para se equiparem e de 7 minutos no
fim para se desequiparem. No caso de tomarem banho dispõem de 10 minutos;
k)

Nas aulas de 100 minutos, os alunos dispõem de 7 minutos no início para se equiparem e de 15 minutos
no fim para se desequiparem. No caso de tomarem banho, terão mais 5 minutos para esse efeito;

l) As aulas de 100 minutos decorrerão de forma contínua sem interrupções para intervalo. Esse tempo será
compensado no final da aula, o que provocará necessariamente um desfasamento da hora de saída, do
ginásio em relação às restantes turmas;
m) O assistente operacional destacado deve registar os nomes dos alunos responsáveis pela desordem nos
balneários e informar o respetivo professor;
n) O professor é responsável pelo material que utiliza na aula e deve orientar a sua utilização, montagem e
arrumação com a ajuda dos alunos e/ou quando necessário, do assistente operacional destacado;
o) Não é permitida a entrada dos alunos nas arrecadações, exceto se para tal for autorizada pelo professor;
p) Não é permitida a entrada dos alunos no gabinete dos professores, exceto se para tal for autorizada;
q) Não é permitida a entrada dos alunos no gabinete de apoio, exceto se para tal for autorizada;
r) O gabinete dos professores é de utilização exclusiva dos mesmos;
s) O espaço gimnodesportivo, os balneários dos alunos e o gabinete dos professores devem ser mantidos
limpos ao longo do dia, pelo assistente operacional destacado;
t) O assistente operacional destacado deverá informar o professor sempre que se ausente;
u) O equipamento e material desportivo é para uso exclusivo da disciplina de educação física e/ou
atividades desportivas no âmbito da Academia LC;
v) O vestuário terá de ser adequado à prática de cada atividade e de acordo com a indicação do professor;
w) Na aula o aluno não pode usar o vestuário que traz vestido da rua, salvo exceções devidamente
justificadas pelo encarregado de educação e/ou aluno e autorizadas pelo professor;
x) É obrigatório trocar o vestuário utilizado na aula após o fim da mesma;
y) O vestuário permitido para a prática da disciplina é: fato de treino, calções, t-shirt, sweat shirt e meias;
z) O calçado permitido é: sapatilhas de deporto (limpas e secas) calçadas com os cordões apertados;
aa) Nas aulas de patinagem o aluno tem de trazer um par de meias extra;
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bb)As alunas e/ou alunos com o cabelo comprido têm de o agarrar com um elástico e/ou fita;
cc) Material para o banho: toalha, chinelos e artigos de higiene pessoal (champô, gel banho, …)
dd)Em casos devidamente justificados, o equipamento e material desportivo poderá ser utilizado por outros
elementos da comunidade escolar, através de requisição escrita dirigida ao diretor que dará o seu
parecer após ouvido o grupo disciplinar de educação física.
3 - Normas de funcionamento e utilização do polidesportivo exterior:
a) Todos os utilizadores do polidesportivo serão corresponsáveis pela sua conservação e na correta
utilização do equipamento desportivo;
a) O polidesportivo é um espaço de aula a ser utilizado prioritariamente para esse efeito;
b) Os alunos, nos seus tempos livres, só poderão utilizar o polidesportivo, desde que este não esteja a ser
utilizado pelos professores de educação física;
c) O polidesportivo deve ser mantido limpo, pelo funcionário de apoio.

Artigo 85º - SALA DE MÚSICA
Os instrumentos musicais existentes só poderão ser manuseados/utilizados com autorização de um professor da
disciplina.
SECÇÃO III - EQUIPAMENTOS
Artigo 86º - CARTÕES
1- Reconhecendo a importância que as novas tecnologias representam no quotidiano da comunidade educativa
bem como a funcionalidade que as mesmas proporcionam à gestão diária da escola, está implementado o uso
de cartões magnéticos para todos os elementos da comunidade escolar. As entradas e saídas de alunos, de
pessoal docente e não docente é efetuada obrigatoriamente com a apresentação do cartão de utente. A falta
pontual do cartão deverá ser comunicada à direção que atuará em conformidade.
2- A utilização do cartão magnético visa:
a) O controlo de acessos ou registo em terminal;
b) O pagamento e acesso aos serviços da Escola;
c) O controlo interno de consumos;
d) A venda de refeições e controlo de acesso ao refeitório.
2 - O cartão de identificação dos utentes da escola é o cartão de banda magnética do SIGE (Sistema Integrado de
Gestão de Escola). A sua atribuição é feita tendo em consideração que existem três tipos de utentes:
a) Alunos
b) Funcionários (docentes e não docentes)
c) Colaboradores e outras pessoas que regularmente acedem ao edifício e serviços da escola.
3 - A aquisição do cartão de utente é gratuita e processa-se nos serviços administrativos. Os
funcionários/colaboradores que prestam serviço de carácter temporário no agrupamento terão de efetuar a
devolução do mesmo a fim de serem reutilizados.
4 - O extravio ou a deterioração do cartão obriga à substituição por um outro. Este novo será custeado pelo seu
titular.
5- A receita resultante da aquisição dos cartões reverte a favor do orçamento privativo da escola.
6- Sempre que o cartão de um utente que cessou funções ou deixou de frequentar a escola apresente saldo, o seu
titular poderá solicitar a devolução da quantia em causa no prazo máximo de um mês após a data de início de tal
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situação. O não cumprimento deste prazo viabiliza a transferência de tal saldo para o orçamento privativo da
escola.
7 - É obrigatório o uso do cartão de utente por parte de todos elementos da comunidade escolar.
8 - A assiduidade dos funcionários não docentes é registada com a passagem pelo leitor do cartão de utente nos
locais destinados a tal efeito.
9 - O controlo das entradas e saídas dos alunos é feito na portaria através da passagem do cartão por um dos
leitores ali instalados.
a) É obrigatório proceder à validação de entrada e saída do recinto da escola.
b) O cartão do aluno é exclusivamente para uso pessoal e é intransmissível.
c) O não cumprimento do expresso na alínea anterior inviabiliza a utilização do cartão nos diferentes
serviços disponibilizados.
d) O controlo das saídas dos alunos é feito em função do seu tipo de cartão:
i) Cartão Livre permite sair do recinto escolar quando o desejar;
ii) Cartão Condicionado permite sair do recinto escolar em alguns períodos das atividades escolares
(ex. almoço);
iii) Cartão Impedido só pode sair do recinto escolar no final das atividades escolares expressas no seu
horário.
10 - Poderão ser registadas autorizações pontuais de saída para alunos, através de utilizadores credenciados para o
efeito pelo órgão de Gestão.
11 - Caso um aluno se apresente na escola ou nela queira entrar, sem o seu cartão de utente deve o mesmo ser
imediatamente identificado pelo assistente operacional que detetou tal situação e, logo que possível, ser
conduzido à direção que atuará em conformidade.
12 - Da falta pontual do cartão de utente, não poderá resultar para o aluno qualquer prejuízo à frequência normal
das atividades letivas.
13 - Não são permitidas anulações de refeições previamente adquiridas, sendo apenas possível proceder à sua
transferência para data posterior, desde que tal pedido seja feito até às 10 horas do dia a que a refeição
adquirida se reporta.
14 - Todas as operações financeiras são processadas, obrigatoriamente, através da utilização do cartão de utente
não sendo, por isso, permitido o uso de numerário, à exceção dos elementos que acedam pontualmente ao
edifício e aos serviços da escola.
15 - Cada utente é sempre o responsável por todos os movimentos realizados com o seu cartão, desde que não
tenha informado o órgão de gestão da escola de qualquer anomalia ocorrida com o mesmo.
16 - Todos os dados e informação com registo no cartão de utente são para uso, única e exclusivamente, dos
serviços deste estabelecimento de ensino.

Artigo 87º - INVENTÁRIOS
1 - Todas as disciplinas, setores, projetos/clubes, escolas EB 1 e JI têm de elaborar e manter atualizados os
inventários dos bens duradouros a seu cargo.
2 - O exemplar do inventário deve figurar em plataforma informática, atualizada anualmente.
3 - A coordenação e verificação dos inventários, é da responsabilidade do diretor de instalações, do delegado de

Regulamento Interno do AE Leonardo Coimbra Filho, Porto

P á g i n a | 39

grupo disciplinar, quando não há diretor de instalações, dos coordenadores de departamento, de
projetos/clubes, do responsável pelo setor e pelo coordenador de estabelecimento.

Artigo 88º - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
1 - A relação de necessidades é da competência dos responsáveis de cada setor, disciplina, atividade,
departamento, escola EB 1 ou jardins-de-infância efetuada através de impresso próprio a fornecer pelos
serviços administrativos ou através da página web da escola.
2 - A relação de necessidades deve ser entregue nos serviços administrativos, com a antecedência necessária.
3 - A análise e despacho da relação de necessidades é da competência do conselho administrativo.
4 - Não sendo autorizada a aquisição, ou sendo-o apenas em parte, deve tal facto ser comunicado ao requisitante.
5 - As respetivas requisições (da responsabilidade do chefe do coordenador técnico ou quem este designar)
somente deverão ser preenchidas após concordância do presidente do conselho administrativo.
CAPÍTULO VI - DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE
SECÇÃO I - ALUNOS
No presente regulamento interno, entende-se por alunos todos os discentes ou formandos que frequentam este
agrupamento de escolas, independentemente das modalidades regulares ou especiais em que se encontram
matriculados.
SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS
Artigo 89º - DIREITOS DOS ALUNOS
1 - Aos alunos é reconhecido o direito de participar, nos termos da lei, na vida da escola, concretizando-se esse
direito através dos delegados de turma, da assembleia de delegados de turma, assembleias de alunos e equipa
de autoavaliação.
2 - A participação dos alunos na vida do agrupamento encontra-se ainda assegurada pela possibilidade de
constituição de associações, criadas pelos alunos.
3 - Para além do disposto no artigo 7º da Lei nº51/2012, de 5 de setembro, o aluno do agrupamento tem os
seguintes direitos:
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em
caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade,
identidade de género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas,
filosóficas ou religiosas;
b) Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no
desempenho escolar, em qualquer área curricular ou extracurricular, e ser estimulado nesse sentido,
através do projeto Team Challenge;
c) Solicitar o apoio dos serviços sociais do agrupamento, sempre que as condições sociofamiliares,
económicas ou culturais lhe dificultem o acesso à escola ou o processo educativo, e/ou em outras
situações que o considere necessário;
d) Solicitar o apoio do serviço de psicologia e orientação do agrupamento, sempre que as condições
emocionais, familiares, sociais ou escolares o justifiquem, e/ou em outras situações que o considere
necessário;
e) Solicitar o apoio do serviço de mediação socioeducativa do agrupamento, sempre que as condições
emocionais, familiares, sociais, escolares ou de segurança o justifiquem, e/ou em outras situações que o
considere necessário;
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f) Solicitar e/ou beneficiar, por decisão do diretor de turma, do conselho de turma, do encarregado de
educação ou da direção executiva, de acompanhamento ao nível da ação tutorial, sempre que haja
disponibilidade de recursos humanos, de modo a minimizar ou suprir todo e qualquer obstáculo ao seu
percurso educativo;
g) Solicitar o apoio, de forma oral ou escrita, de qualquer elemento da equipa multidisciplinar, do seu
diretor de turma ou de qualquer elemento dos órgãos de gestão, para a resolução dos seus problemas ou
de acontecimentos perturbadores da sua vida escolar;
h) Solicitar informações e esclarecimentos sobre todos os assuntos que lhe digam respeito, e sempre que o
considere necessário;
i) Usufruir de serviços administrativos, seguro escolar, refeitório escolar, bufete, papelaria e reprografia, e
telefone, de acordo com as normas desses serviços, definidas na lei em vigor e/ou nos respetivos
regimentos;
j) Utilizar os recursos das bibliotecas escolares/centros de recursos educativos para todos os fins que se
relacionem com o enriquecimento do seu percurso educativo;
k) Inscrever-se e participar em todas as ofertas extracurriculares do Agrupamento, desde que se adequem
com o seu horário letivo e de estudo, e quando autorizadas pelo encarregado de educação;
l) Ter uma avaliação formativa, contínua e sistemática, que utilize instrumentos adequados e
diversificados;
m) Estar informado relativamente ao seu processo de avaliação, nomeadamente no que se refere aos
aspetos enunciados nos artigos 109º e 110º deste regulamento;
n) A recorrer da avaliação atribuída de acordo com os pressupostos da lei, e através do seu encarregado de
educação quando menor;
o) Participar, através dos seus representantes, nos conselhos de turma, exceto nos de avaliação.
4 - O direito consagrado na alínea k) cessa no todo ou em parte, temporariamente, em consequência de medida
disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos na Lei nº 51/2012.
5 - De acordo com Estatuto do Aluno e Ética Escolar, cessa o direito a ser eleito ou continuar a representar os
alunos nos órgãos ou estruturas da escola aqueles a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos
escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou sejam, ou tenham sido nos
últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de
escolaridade por excesso grave de faltas.

Artigo 90º - DEVERES DOS ALUNOS
1 - Os alunos são obrigados ao cumprimento do regulamento interno e dos demais deveres previstos na lei em
vigor. Sem prejuízo do disposto no artigo 10º e artigo 40º da Lei nº 51/2012, o aluno do agrupamento tem os
seguintes deveres:
a) O dever de assiduidade, pontualidade e empenho, que implica para o aluno a presença e a pontualidade
na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, munido do material didático ou
equipamento necessários, de acordo com as orientações dos professores, bem como uma atitude de
empenho intelectual e comportamental adequada ao processo educativo, em função da sua idade. Esta
responsabilidade é, igualmente, adjudicada ao encarregado de educação enquanto o aluno for menor de
idade.
b) Fazer-se acompanhar, impreterivelmente em todo e qualquer espaço escolar, da caderneta escolar
adequada ao seu ciclo de ensino, e do cartão do aluno.
c) Fazer-se acompanhar, impreterivelmente, do material didático e equipamento necessário à carga
correspondente a cada dia letivo. Salvaguarda-se excecionalmente algum material que não possua por
fatores devidamente fundamentados e conhecidos pelo professor titular de turma ou diretor de turma.
d) Não perturbar o normal funcionamento das aulas e demais locais de trabalho escolar, considerando-se
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como atitudes perturbadoras e puníveis em termos disciplinares:
i) Desobedecer a ordens do professor/responsável pelo local;
ii) Fazer intervenções inoportunas e/ou agir de má-fé;
iii) Criar e/ou contribuir para o “burburinho” e as conversas paralelas, não relacionados com o tema a
tratar;
iv) Levantar-se e/ou circular na sala de aula e demais locais de trabalho escolar sem autorização do
professor/responsável pelo local;
v) Entrar e/ou sair da sala de aula e demais locais de trabalho escolar sem autorização do
professor/responsável pelo local;
vi) Utilizar vocabulário inadequado e/ou impróprio;
vii) Danificar ou destruir qualquer tipo de equipamento quer seja do agrupamento ou de qualquer
aluno, incluindo o próprio;
viii) Usar qualquer tipo de material ou objeto como projétil;
ix) Ter comportamentos de índole violenta, tanto verbais como físicos, para com qualquer um dos
presentes;
x) Todas as demais atitudes que possam ser consideradas perturbadoras do funcionamento de
qualquer espaço escolar e/ou lesantes da integridade moral, física ou psicológica de qualquer
elemento da comunidade.
e) Não permanecer dentro das salas de aula e/ou pavilhões durante os intervalos e/ou horas não definidos
no horário do aluno, ou nas suas atividades extracurriculares.
f) Respeitar as normas e funcionamento das salas de aulas, pavilhões de aula e demais espaços escolares,
nomeadamente:
i) Não comer e/ou beber dentro das salas de aula e/ou pavilhões de aulas;
ii) Não sujar, danificar ou destruir, de forma deliberada, os espaços físicos ou equipamentos do
agrupamento;
iii) Utilizar a porta exterior de acesso ao pavilhão aquando o uso das casas-de-banho;
iv) Não provocar ruído ou qualquer tipo de som perturbador do funcionamento escolar.
g) Não permanecer no recinto escolar fora do seu horário letivo e extracurricular. Neste horário o aluno
pode apenas frequentar a biblioteca.
h) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, tablets, programas ou
aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de
órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima
referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente
autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em
curso.
i) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia
dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em
curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja
imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada.
j) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de
comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor
da escola.
k) Não transportar qualquer tipo de material ou objeto suscetível de causar danos morais, físicos ou
psicológicos a qualquer elemento da comunidade educativa, incluindo ao próprio.
l) Justificar as faltas até ao terceiro dia útil que se segue à primeira falta, através de documento próprio ou
válido para o efeito e, sempre que necessário, acompanhado pelo respetivo comprovativo. Esta
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responsabilidade é, igualmente, adjudicada ao encarregado de educação enquanto o aluno for menor de
idade.
m) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, da dignidade do espaço e da
especificidade das atividades escolares. Considera-se adequado o vestuário que não consubstancie
comportamentos de ofensa/atentado ao pudor, configurando no aluno uma atitude de desrespeito por si
próprio ou pelos outros membros da comunidade escolar. Sem prejuízo das demais aferências que
possam ser realizadas de acordo com a especificidade de cada situação, é expressamente proibido o uso
de boné, chapéu, carapuço ou gorro em espaços fechados; o vestuário/calçado de praia; todo e qualquer
vestuário que evidencie roupa interior, ou permita a exibição de partes do corpo que possa ser
considerada ostensiva e/ou provocatória.
2- O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida na alínea a) do número
anterior, em todas as atividades escolares letivas e extracurriculares em que participem ou devam participar por
motivo de inscrição.
3- Não se considera atraso, a entrada do aluno na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho
escolar até 10 minutos após o toque de entrada, no primeiro tempo letivo da manhã e no primeiro tempo letivo
da tarde, não podendo, neste período, ser marcada falta de presença.
4- O não cumprimento da alínea h) do número 1 deste artigo pode implicar a apreensão do aparelho em causa,
sendo este entregue exclusivamente, ao encarregado de educação. A segunda apreensão implica que o
equipamento em questão fique cativo à guarda da direção por um período de 5 dias úteis, sendo igualmente,
findo este prazo, e se solicitado, entregue ao encarregado de educação. O incumprimento reiterado implica a
apreensão do aparelho até ao final do período letivo em decurso, sendo entregue após este período, e
unicamente se solicitado, ao encarregado de educação.
5- O uso de qualquer outro objeto passível de causar perturbação das atividades letivas ou da harmonia escolar
pode implicar a apreensão do objeto em causa, sendo este entregue exclusivamente, ao encarregado de
educação. Os termos de apreensão destes objetos seguem os moldes previstos no número anterior.
6- Reserva-se à direção, na escola sede, e aos coordenadores de estabelecimento, nas escolas de primeiro ciclo e
jardins-de-infância, o direito de apreensão dos objetos ou aparelhos tecnológicos referidos no número 1, alíneas
h) e k) deste artigo, sempre que estes sejam causa de perturbação do normal funcionamento do agrupamento.
7- O agrupamento não se responsabiliza por perdas ou danos em recinto escolar de todo e qualquer objeto ou
aparelho tecnológico dos alunos, que não se coadunem com o material necessário às atividades letivas e/ou
extracurriculares. A responsabilidade é inteiramente dos próprios e dos seus encarregados de educação, quando
menores.
8 – Os danos infligidos, deliberadamente ou por uso inapropriado dos espaços, a material ou equipamento da escola
devem ser ressarcidos no valor correspondente à reparação ou perda respetiva, sendo esta responsabilidade
inteiramente dos próprios autores e dos seus encarregados de educação, quando menores.
9 - Na Educação Pré-Escolar:
a) Os alunos devem ser assíduos e pontuais;
b) As faltas devem ser sempre comunicadas, justificando o motivo e o período de ausência, na caderneta
escolar;
c) No caso de ausência prolongada e de doença infeto-contagiosa, o regresso do aluno deve ser
acompanhado de declaração médica.
10 – O aluno deve conhecer e cumprir as normas definidas nos planos operacionais das ações do projeto educativo
do agrupamento, designadamente o plano de ação para a indisciplina, com especial incidência no respeito pelo
Código de Conduta e todos os demais que constituam a operacionalização das ações TEIP.
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SUBSECÇÃO II - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Artigo 91º - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
1 - As atividades de enriquecimento curricular (AEC) são um complemento do 1º ciclo do ensino básico, de caráter
facultativo.
2 - A inscrição obriga à frequência de todas as atividades previstas para a turma.
3 - Uma vez interrompida a frequência, por deliberação do encarregado de educação, o aluno fica impedido de
retomar as atividades até ao termo do ano letivo.
4 - Reserva-se à direção, mediante proposta do coordenador de estabelecimento, o direito de interromper a
frequência das AEC, no todo ou em parte, como resultado de aplicação de medida disciplinar.
SUBSECÇÃO III - FALTAS DOS ALUNOS
Artigo 92º - NATUREZA DAS FALTAS
1 - As faltas dos alunos poderão ser:
a) Faltas de presença, em caso de ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência
obrigatória, no caso em que tenha havido lugar a inscrição ou convocatória. Esta falta não é aplicável
nos casos em que o aluno chega atrasado por motivos de intervenção, do professor titular de turma, do
diretor de turma, da equipa multidisciplinar ou da direção;
b) Faltas de pontualidade, em caso de incumprimento do horário da aula. Esta falta não é aplicável nos
casos em que o aluno chega atrasado por motivos de intervenção devidamente justificada, do professor
titular de turma, do diretor de turma, da equipa multidisciplinar ou da direção;
c) Faltas de material, em caso de comparência na aula sem o material didático ou equipamentos
necessários ao desenvolvimento das atividades letivas. Esta falta não é aplicável nos casos de carência
económica comprovada e validada pelo diretor de turma e/ou pelo técnico de serviço social do
Agrupamento, e enquanto a supressão das necessidades não é assegurada. Esta falta não é ainda
aplicável no caso de danificação ou destruição do material por parte de outrem ou de condições
atmosféricas adversas, e enquanto a substituição do material não é assegurada.
2 - Existem ainda as faltas decorrentes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares
sancionatórias. Estas faltas, atendendo à sua natureza, consideram-se, perentoriamente, faltas injustificadas.
4

- A participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola 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.

Artigo 93º - FALTAS DE MATERIAL
1 – Considera-se falta de material quando:
a)

O aluno não se faz acompanhar do manual, caderno ou material de escrita para as atividades letivas;

b) O aluno não se faz acompanhar do equipamento necessário à prática das aulas de educação física, das
aulas de educação musical, das aulas de educação visual e/ou tecnológica e demais disciplinas do
departamento de expressões, de acordo com o regimento específico em vigor destas disciplinas;
2 – A falta de material deve ser marcada em sede própria, com esta mesma designação, não podendo dar lugar a
ordem de saída de sala de aula.
3 – Entende-se por falta de material reiterada, a terceira (3ª) falta de material na mesma disciplina e deverá ser
informado o diretor de turma pelo professor da disciplina para que proceda às diligências necessárias à
resolução da situação, com o devido envolvimento do encarregado de educação.
4- Entende-se também por falta de material reiterada, a quinta (5ª) falta de material no somatório de todas as
disciplinas e deverá o diretor de turma proceder às diligências necessárias à resolução da situação, com o devido
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envolvimento do encarregado de educação.
5- No 1º ciclo do ensino básico, o exposto nos pontos 3 e 4 é da competência do professor titular de turma.
6- No que respeita à falta de material deliberada, deverá ser informado o diretor de turma de imediato.
7 - Sempre que se verifique o agravo das situações enunciadas no previsto nos artigos 3, 4, 5 e 6, deve o diretor de
turma/professor titular de turma comunicar por escrito à equipa GIP/GAAF, para novas diligências pela ação
conjunta do diretor de turma/professor titular de turma, equipa GIP, equipa GAAF e encarregado de educação.
8- A falta de material reiterada e/ou deliberada não constitui infração disciplinar, com exceção dos casos em que se
aplica o previsto no artigo 92º.

Artigo 94º - FALTAS DE PONTUALIDADE
1 – Considera-se falta de pontualidade ou atraso quando:
a) O aluno apresenta-se na sala de aula com atraso superior a 10 minutos no primeiro tempo da manhã ou da
tarde;
b) O aluno apresenta-se na sala de aula com atraso superior a 5 minutos nos tempos intercalares da manhã
ou da tarde, na escola sede;
2 – A falta de pontualidade ou atraso deve ser marcada em sede própria, com esta mesma designação, não podendo
dar lugar à ordem de saída de sala de aula.
3 – Entende-se por falta de pontualidade reiterada, a terceira (3ª) falta de atraso na mesma disciplina e deverá ser
informado o diretor de turma pelo professor da disciplina para que proceda às diligências necessárias à resolução
da situação, com o devido envolvimento do encarregado de educação.
4 - Entende-se também por falta de pontualidade reiterada, a quinta (5ª) falta de atraso no somatório de todas as
disciplinas e deverá o diretor de turma proceder às diligências necessárias à resolução da situação, com o devido
envolvimento do encarregado de educação.
5 – No 1º ciclo do ensino básico, o exposto nos pontos 3 e 4 é da competência do professor titular de turma.
6 - No que respeita à falta de pontualidade deliberada, deverá ser informado o diretor de turma de imediato.
7 - Sempre que se verifique o agravo das situações enunciadas no previsto nos artigos 3, 4, 5 e 6, deve o diretor de
turma/professor titular de turma comunicar por escrito à equipa GIP/GAAF, para novas diligências pela ação
conjunta do diretor de turma/professor titular de turma, equipa GIP, equipa GAAF e encarregado de educação.
8 - A falta de pontualidade reiterada e/ou deliberada não constitui infração disciplinar, com exceção dos casos em
que se aplica o previsto no artigo 92º.
Artigo 95º - FALTAS REITERADAS E/OU DELIBERADAS
1 – As faltas de atraso ou de material reiteradas e/ou deliberadas podem constituir matéria de âmbito disciplinar
sempre que se verifique a inoperância de todas as diligências efetuadas pelo diretor de turma, podendo este, sem
prejuízo da participação do GIP e/ou do GAAF, prevista no número 7 dos artigos 90º e 91º, solicitar à direção a
aplicação de medidas de caráter disciplinar.
2 – No 1º Ciclo, as faltas de atraso ou de material reiteradas e/ou deliberadas podem constituir matéria de âmbito
disciplinar sempre que se verifique a inoperância de todas as diligências efetuadas pelo professor titular de turma,
podendo este, sem prejuízo da participação do GIP e/ou do GAAF, prevista no número 7 dos artigos 90º e 91º,
solicitar à direcção, através do coordenador de estabelecimento, a aplicação de medidas de caráter disciplinar.
Artigo 96º - DISPENSA DA ATIVIDADE FÍSICA
1 - A dispensa da atividade física decorre de acordo com o previsto no artigo 15º da Lei nº 51/2012.
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Artigo 97º - FALTAS JUSTIFICADAS
1 - São consideradas faltas justificadas, sem prejuízo do disposto no artigo 16º da Lei nº 51/2012,todas as faltas
dadas pelos seguintes motivos:
a) Faltas de presença marcadas por desconhecimento da intervenção prevista nos termos da alínea a) do
artigo 89º deste regulamento;
b) Faltas de atraso marcadas por desconhecimento da intervenção prevista nos termos da alínea b) do
artigo 89ºdeste regulamento;
c) Faltas de materiais marcadas por desconhecimento de carência económica validada ou da destruição do
material, nos termos da alínea c) do artigo 89ºdeste regulamento.
2 - A formalização da justificação de faltas decorre de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 16º da Lei
nº 51/2012.
3 - O professor titular de turma ou o diretor de turma encontra-se no direito de recusar a justificação de faltas nas
seguintes situações:
a) Aquando o incumprimento do prazo legal para justificação de falta;
b) Por motivo não previsto no artigo 16º da Lei nº 51/2012 ou no número 1 deste artigo;
c) Sempre que haja suspeita de falsificação da assinatura do encarregado de educação, devendo, neste
caso, proceder às diligências necessárias para averiguar a situação;
d) Caso o suporte de justificação não seja considerado válido ou não reúna as condições mínimas de
apresentação e/ou legibilidade para a sua formalização.
4 - A não-aceitação da justificação de falta, de acordo com o previsto no número anterior, implica a comunicação
fundamentada de forma sintética ao encarregado de educação, no prazo máximo de 3 dias úteis, e pelo meio
que o professor titular de turma ou diretor de turma considere mais pertinente, desde que esta comunicação
seja devidamente registada para comprovação futura.
5 - Em caso de faltas justificadas, o aluno deve ser informado, por cada professor, dos conteúdos lecionados e das
fichas/trabalhos realizadas nas aulas em que não esteve presente e receber, se for caso disso, o material
referente a essas aulas e obter todo o apoio necessário à recuperação da aprendizagem em falta.

Artigo 98º - FALTAS INJUSTIFICADAS
1 - São consideradas faltas injustificadas, ao abrigo do disposto no artigo 17º da Lei nº 51/2012.
2 - As faltas injustificadas são comunicadas aos encarregados de educação, pelo professor titular de turma ou pelo
diretor de turma, nos termos previstos na lei.
Artigo 99º - EXCESSO GRAVE DE FALTAS
1 - Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder:
a) 10 Dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do ensino básico;
b) O dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de ensino,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 - Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos profissionais, ou noutras
ofertas formativas que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o aluno encontra-se
na situação de excesso de faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e ou injustificadas daí
decorrentes, relativamente a cada disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos termos previstos em
regulamentação própria.
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3 - Sempre que o aluno esteja em situação de excesso grave de faltas, o professor titular de turma ou o diretor de
turma devem proceder às diligências previstas na lei e, atendendo às características específicas do
Agrupamento, articular a sua intervenção com os serviços técnico-pedagógicos.

Artigo 100º - EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE FALTAS
1 - A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas pelos alunos menores de 18 anos de idade,
independentemente do ciclo ou modalidade de ensino frequentada, constitui-se como violação dos deveres de
frequência e de assiduidade, e obriga ao cumprimento de medidas de recuperação e integração, podendo ainda
conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias nos termos da lei.
2 - Em caso de ultrapassagem do limite de faltas o professor titular de turma ou o diretor de turma deve tomar
diligências relativamente à recuperação do atraso na aprendizagem e/ou à integração escolar e comunitária do
aluno menor de 18 anos, sob a forma de atividades de recuperação e integração, sempre de acordo com a sua
idade, a regulamentação específica do seu percurso formativo e a sua situação concreta.
3 - No caso dos alunos com idade igual ou superior a 18 anos, o professor titular de turma ou diretor de turma deve
analisar o percurso educativo e a situação concreta do aluno e, não descurando os objetivos formativos,
preventivos e integradores das instituições educativas, decidir a aplicação ou não das atividades de recuperação
e integração. Caso a decisão seja a da não aplicação das medidas, esta deve ser fundamentada e remetida ao
diretor do agrupamento para aprovação.
4 - Sempre que o excesso grave de faltas decorra de medidas disciplinares sancionatórias, não há lugar ao
cumprimento de medidas de recuperação e integração, com os prejuízos daí decorrentes para o aluno.
5 - As atividades de recuperação e integração, bem como as medidas corretivas previstas no presente artigo, devem
ser aplicadas imediatamente após o aluno atingir o excesso grave de faltas, podendo ser aplicado uma única vez
em cada ano letivo, independentemente do ano de escolaridade e do número de disciplinas em que se verifique
a ultrapassagem do limite de faltas. A aplicação destas medidas implica a comunicação imediata ao encarregado
de educação.
6 - As medidas de recuperação e integração devem obedecer às regras e metodologias concretas estabelecidas em
documento próprio para o efeito.
7 - O cumprimento das medidas de recuperação e integração, de acordo com a avaliação destas, implica a
desconsideração das faltas em excesso, podendo o aluno prosseguir o seu percurso escolar sem que estas
tenham influência direta na aprovação/transição.
8 - Após aplicação e cumprimento das medidas de recuperação e integração, caso o aluno volte a incorrer em
excesso grave de faltas, todos os prejuízos que daí advierem são da sua total responsabilidade e do respetivo
encarregado de educação.
9 - As medidas de recuperação e integração não são aplicáveis ao aluno considerado em abandono escolar. Esta
situação é conduzida de acordo com os normativos legais e com o plano de intervenção previsto no programa
TEIP contratualizado.
10 - A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de
frequência facultativa implica a exclusão do aluno das atividades em causa, após terem sido tomadas todas as
diligências com o encarregado de educação. O limite de faltas a cada atividade de apoio ou complementar é
regulamentado em documento próprio.

Artigo 101º - MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 20º da Lei nº 51/2012, são passíveis de ser aplicadas, podendo ser cumuláveis
entre si, pelo respetivo professor titular de turma ou diretor de turma recorrendo, se necessário, ao apoio dos
elementos do seu conselho de turma, aos alunos que reúnam as condições previstas no artigo anterior, as
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seguintes medidas de recuperação e integração:
a) Executar/realizar fichas de trabalho e de estudo ou trabalhos escritos relativos às aulas em que o aluno
não esteve presente, de acordo com um horário previamente estabelecido e em período suplementar às
atividades letivas, e num local de trabalho próprio para o aluno efetuar as referidas atividades
pedagógicas. Estão previstas as parcerias com entidades locais para este efeito;
b) Integração, de caráter obrigatório, em clubes ou oficinas do agrupamento, por um período a definir de
acordo com a situação concreta e com o funcionamento da atividade.
2 - As atividades de recuperação e integração devem ter a duração do tempo correspondente ao limite de faltas
injustificadas, mais um.
3 - No caso do 1º ciclo, é calculado pela fórmula [300 x d) / 10] sendo d, o nº de dias letivos que o aluno faltou, e o
resultado expresso em minutos.
4 - No caso dos 2º e 3º ciclos, é calculado pela fórmula [(2n)+ 1] sendo n, o nº de tempos letivos semanais da
disciplina em que o aluno excedeu o limite de faltas, e o resultado expresso em nº de tempos de 50 minutos que
o aluno tem que cumprir.
5 - No caso de excesso de faltas a mais do que uma disciplina, a fórmula aplica-se sobre a disciplina de maior carga
horária cujo limite de faltas foi infringido.
6 - Caso o aluno não cumpra as atividades de recuperação e integração, sem a apresentação de justificação válida e
comprovada, é sujeito à aplicação das medidas previstas no número 1, do artigo 99º deste regulamento.

Artigo 102º - INCUMPRIMENTO OU INEFICÁCIA DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO
1 - Caso o plano de recuperação e integração não seja cumprido ou se considere ineficaz, aplica-se o disposto no
artigo 21º da Lei nº 51/2012 de 5 de Setembro.
2 - Os trâmites deste artigo no que se refere às ofertas formativas profissionalmente qualificantes estão
regulamentados em documento próprio.

SUBSECÇÃO IV - DISCIPLINA
Artigo 103º - QUALIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO
1 - Qualifica-se como infração a violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no artigo 10º da Lei nº 51/2012
ou do artigo 87º deste regulamento. As infrações são puníveis nos termos do estatuto do aluno e ética escolar,
designadamente no capítulo IV, e nos artigos que se seguem deste regulamento.
Artigo 104º - PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA
1 - A participação de ocorrência, prevista nos termos do artigo 23º da Lei nº 51/2012, pode ser efetuada por
docentes, não docentes e alunos.
2 - Os docentes podem formalizar a participação via correio eletrónico para o diretor.
3 - Os não docentes e os alunos podem solicitar o documento próprio para o efeito no PBX ou junto à mediadora
socioeducativa.

Artigo 105º - MEDIDAS DISCIPLINARES
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 26º da Lei nº 51/2012, e no que se refere às medidas disciplinares, este
agrupamento de escolas diferenciou a sua aplicação de acordo com o ciclo de ensino e com as especificidades de
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cada estabelecimento. Assim, estas medidas aplicam-se de duas formas distintas: para o 1º ciclo, para o 2º e 3º
ciclo e ofertas educativas.
2 - As crianças da educação pré-escolar não são abrangidas por estas medidas, sendo do critério e responsabilidade
dos educadores de infância, atendendo à sua formação específica, a aplicação de qualquer tipo de ação
corretiva. Não são aplicáveis ações sancionatórias nestas idades.
3 - Ainda no que se refere à educação pré-escolar os encarregados de educação são, à semelhança de todos os
outros níveis de escolaridade, punidos nos termos da lei, sempre que incorram no incumprimento e/ou
negligência das suas responsabilidades.
4 - A cumulação de medidas disciplinares corretivas e sancionatórias é prevista no artigo 29º da Lei nº 51/2012.
5 - Cabe ao professor titular de turma ou diretor de turma, e ao professor tutor, caso se aplique, o
acompanhamento do aluno na execução de medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, assim como a
respetiva articulação da atuação com o encarregado de educação e com os restantes professores da turma. As
responsabilidades associadas ao acompanhante do aluno estão previstas no artigo 34º da Lei nº 51/2012.
6 - A equipa do GAAF poderá prestar apoio e colaborar na execução da medida nas seguintes situações:
a) Caso o aluno esteja referenciado para algum dos serviços do GAAF;
b) Caso a problemática emocional, social, económica ou escolar do aluno justifique um acompanhamento
especializado.
7 - A aplicação de medida corretiva ou medida sancionatória não isenta o aluno e o respetivo representante legal da
responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja lugar.
8 - A responsabilidade civil e criminal dos alunos é prevista nos termos do artigo 38º da Lei nº 51/2012.

Artigo 106º - MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS APLICÁVEIS AO 1º CICLO
1 - São medidas corretivas aplicáveis aos alunos do 1º ciclo e no que se refere ao seu comportamento em sala de
aula:
a) A advertência;
b) Marcação de falta disciplinar, por decisão exclusiva do diretor perante a gravidade da situação. O registo
de ocorrência disciplinar, pelo professor titular de turma, sob a forma de relatório deve ser dado a
conhecer ao coordenador de escola e GIP.
c) A realização de tarefas e atividades de integração na escola que frequenta;
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;
e) A mudança de turma.
2 - A natureza de cada medida pode ser consultada no artigo 26º da Lei nº 51/2012.
3 - A aplicação das medidas das alíneas d) e e) do número 1 deste artigo é da competência exclusiva do diretor,
procedendo à audição do professor titular de turma do aluno. A aplicação da medida c) é da competência do
coordenador de escola, ouvido o encarregado de educação.
4 - Quando um aluno perfizer um total de três faltas disciplinares o professor titular de turma deve entregar ao
diretor do agrupamento, em suporte de papel e assinado, no prazo máximo de 2 dias úteis após a terceira falta,
um relatório acerca do comportamento do aluno, contextualizando as três ocorrências e, de acordo com a
situação específica do aluno, não descurando a sua idade e maturidade, apresentar com uma proposta de
medida sancionatória a aplicar.
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5 - São medidas corretivas aplicáveis ao 1º ciclo, no que se refere aos seus comportamentos nos espaços escolares
que não a sala de aula:
a) A advertência;
b) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, podendo para o efeito ser
aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória de aluno na escola ou no local
onde decorram as tarefas ou atividades, nos termos previstos no artigo 98º;
c) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;
d) A suspensão temporária ou permanente da frequência das atividades de enriquecimento curricular;
e) A frequência da cantina após o almoço dos restantes alunos.

Artigo 107º - MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS APLICÁVEIS AOS 2º E 3º CICLOS E OFERTAS EDUCATIVAS
1 - São medidas corretivas aplicáveis aos alunos do 2º e 3º ciclo e ofertas educativas:
a) A advertência;
b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;
c) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, podendo para o efeito ser
aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do aluno na escola ou no local
onde decorram as tarefas ou atividades, nos termos previstos no artigo seguinte;
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;
e) A mudança de turma.
2 - A natureza de cada medida pode ser consultada no artigo 26º da Lei nº 51/2012.
3 - A aplicação da medida b) é da competência do professor respetivo ou responsável pelo local. Para além do
disposto nos números 5 e 7 do artigo 26º da Lei nº 51/2012, o professor deve reportar ao GIP, a ocorrência que
deu origem à ordem de saída de sala de aula.
4 - A aplicação das medidas das alíneas c), d) e e) é da competência exclusiva do diretor, procedendo à audição do
diretor de turma do aluno e do professor tutor, caso se aplique.
5 - A realização das tarefas e atividades previstas na alínea c) do número 1 deste artigo pode decorrer em qualquer
um dos estabelecimentos de ensino do agrupamento ou nas instalações das entidades locais com as quais pode
ser estabelecida a parceria para este efeito.

Artigo 108º - PROCEDIMENTOS A SEGUIR AQUANDO A ORDEM DE SAÍDA DE SALA DE AULA NA ESCOLA SEDE
1 - No que respeita à alínea b) do número 1 do artigo anterior, aquando a ordem de saída de sala de aula o aluno
deve:
a) Aguardar pela chegada do segurança que o irá acompanhar até ao gabinete GIP;
b) O professor pode auscultar o segurança que poderá ser detentor de informações mais pormenorizadas
sobre a situação, exclusivamente se a mesma for determinante e originária de factos que entretanto
ocorreram fora da sala de aula.
2 - O incumprimento de regras e normas durante a permanência na sala multiusos pode ser alvo de nova ordem de
saída de sala de aula, sendo, neste caso, o aluno encaminhado para o serviço de mediação ou para a direção.
3 - Sem prejuízo do disposto no procedimento do número 1 deste artigo, o professor que dá a ordem de saída de
sala de aula pode, caso considere o comportamento do aluno de caráter muito grave, encaminhá-lo
diretamente para a direção.
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4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, se no decurso do procedimento previsto na alínea b) do número
1 deste artigo, o professor em atendimento (GIP) considerar que o comportamento descrito é de caráter muito
grave, pode proceder ao encaminhamento imediato do aluno para a direção.
Artigo 109º - ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO NA ESCOLA OU NA COMUNIDADE
As atividades de integração na escola previstas para os alunos deste agrupamento são:
a) A realização de tarefas pedagógicas, coordenadas pelo professor titular de turma ou diretor de turma;
b) A realização de tarefas de caráter de limpeza e preservação de espaços, e de apoio ao funcionamento de
serviços/estruturas, sob a supervisão do responsável pela área, em período suplementar ao tempo letivo
do aluno.
Artigo 110º - CONDICIONAMENTO DE ESPAÇOS OU MATERIAIS
1- No que respeita à alínea d) do número 1 do artigo 104º e à alínea c) do número 6 do artigo 103º deste
regulamento, os espaços e materiais que podem ser condicionados aos alunos deste agrupamento são:
a) A biblioteca/centro de recursos educativos;
b) Todo e qualquer espaço onde decorram atividades extracurriculares;
c) Materiais educativos considerados perigosos ou passíveis de serem usados por desrespeitar a integridade
física de qualquer elemento da comunidade;
d) Materiais de atividades lúdicas e/ou entretenimento.
Artigo 111º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS
1 - As medidas disciplinares sancionatórias são aplicáveis a todos os alunos do agrupamento, com exceção das
crianças da educação pré-escolar, de acordo com o previsto no artigo 28º da Lei nº 51/2012.
2 - São medidas disciplinares sancionatórias:
a) A repreensão registada;
b) A suspensão até 3 dias úteis;
c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;
d) A transferência de escola;
e) A expulsão da escola.
3 - A natureza de cada medida e forma de aplicação pode ser consultada no artigo 28º da Lei nº 51/2012.
4 - A aplicação das medidas previstas nas alíneas b), c), d) e e) do número 2 deste artigo são da competência do
diretor do agrupamento.
5 - A aplicação das medidas previstas nas alíneas c), d) e e) do número 2 deste artigo é decorrente da instauração
de procedimento disciplinar nos termos previstos nos artigos 30º, 31º 32º e 33º da Lei nº 51/2012.
SUBSECÇÃOV - AVALIAÇÃODOS ALUNOS
ARTIGO 112º - OBJETO DA AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos é regulada pela legislação em vigor. A avaliação deve ser entendida enquanto atividade
reguladora do processo de ensino e de aprendizagem, colocada ao serviço da promoção do sucesso educativo e da
vivência em pleno da democracia na escola. Para tal, deve assentar em princípios de transparência (nomeadamente de
critérios, procedimentos ou intervenientes), de participação efetiva do aluno (nomeadamente em atividades de
autoavaliação), de negociação com o professor e colaboração com os colegas (práticas de co e heteroavaliação) de
caráter formativo (privilegiando o feedback informativo) e positivo (valorizando os saberes e experiências dos alunos).
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Artigo 113º - PROCEDIMENTOS
1 – Os critérios de avaliação a utilizar em cada disciplina, área disciplinar ou área de formação, são definidos
anualmente pelo departamento curricular, sendo ratificados pelo conselho pedagógico.
2 - A avaliação deve ser realizada através de diferentes procedimentos, objetos, instrumentos e intervenientes a
definir pelos respetivos departamentos curriculares.
3 - As datas da realização das diversas avaliações, no 2º, 3º ciclo e secundário, são sempre alvo de negociação com
os alunos, respeitando-se os períodos de maior concentração de trabalho e não marcando mais do que um
teste por dia.
4 - Apenas em casos de natureza excecional poderão ser realizados testes de avaliação sumativa nos últimos três
dias de aulas de cada período.
5 - Os objetivos e conteúdos a serem avaliados em cada teste de avaliação devem ser comunicados aos alunos com
o mínimo de cinco dias de antecedência relativamente à data prevista para a realização desse teste ou dessa
atividade.
6 - A entrega das provas escritas de avaliação é feita num prazo máximo de dez dias úteis, sendo as mesmas
devidamente corrigidas, classificadas e entregues no horário normal da turma. A correção e entrega de
qualquer prova de avaliação será efetuada antes da realização da prova seguinte.
7 - Na última aula de cada período o aluno terá de estar na posse de todas as informações avaliativas até essa data.
8 – A ponderação dos elementos de avaliação é da competência do professor, respeitando os critérios definidos
em departamento curricular e aprovados em conselho pedagógico.
9 – A decisão final quanto à classificação a atribuir por disciplina aos alunos é da competência do conselho de
turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por cada professor, as informações justificativas da
mesma e a situação global do aluno.
10 – Os professores devem prestar informações ao diretor de turma sobre a avaliação dos alunos, sempre que
possível e pertinente.

Artigo 114º - RECONHECIMENTO DO MÉRITO ACADÉMICO
1 - É reconhecido mérito académico ao aluno que reúna as seguintes condições no final do ano letivo:
a) No 4º ano de escolaridade ter obtido média de classificação final igual ou superior a 4,5 nas disciplinas
de Português e Matemática.
b) No 2.º e 3º Ciclos ter obtido média de classificação final igual ou superior a 4,5 e sem nenhum nível
inferior a 3 (três).
c) Nos Cursos Vocacionais e Profissionais ter obtido uma média final igual ou superior a dezassete valores e
não ter registo de módulos em atraso.
2 - Cumulativamente deve ter sido um aluno responsável e cooperante com todos os elementos da comunidade
escolar, não podendo ter revelado falta de empenho, ou ainda ter assumido atitudes que levaram à aplicação
de medidas disciplinares nem ter faltas injustificadas.

SECÇÃO II - PESSOAL DOCENTE
Artigo 115º - DIREITOS
1- Os Direitos do Pessoal Docente dividem-se em:
a) Direitos profissionais;
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b) Direito de participação no processo educativo;
c) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa;
d) Direito ao apoio técnico, material e documental;
e) Direito à segurança na atividade profissional;
f) Direito à consideração e à colaboração da comunidade educativa.
Artigo 116º - DEVERES
1- O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e agentes da
administração pública em geral. No exercício das suas funções que lhe estão atribuídas nos termos do Estatuto
da Carreira Docente está ainda obrigado ao cumprimento de deveres profissionais, nomeadamente:
a) Para com os alunos;
b) Para com a escola e outros docentes;
c) Para como os pais e encarregados de educação.
2 – O docente deve conhecer e cumprir as normas definidas nos planos operacionais das ações do projeto educativo
do agrupamento, designadamente o plano de ação para a indisciplina, com especial incidência no respeito pelo
Código de Conduta e todos os demais que constituam a operacionalização das ações TEIP.

Artigo 117º - DEVERES DO DOCENTE NA SALA DE AULA
No âmbito da sala de aula, o docente está, ainda, subordinado aos seguintes deveres:
1- Entrar na sala de aula antes dos alunos e sair em último lugar, verificando que aquela foi deixada em condições
de vir a ser utilizada pela turma seguinte: mesas, cadeiras e material didático arrumados e o quadro limpo.
Caso verifique, ao entrar na sala, que esta não se encontra nas condições atrás descritas, deve informar, de
imediato, o respetivo assistente operacional.
2- Não sair da sala de aula, nem permitir que os alunos saiam, antes do toque de saída, salvo em situações
devidamente justificadas.
3-

Os sumários serão registados no programa informático adotado.

4- Dar conhecimento por escrito, em impresso próprio, ao diretor de turma, das situações resultantes da ordem
de saída da sala de aula.
5- Manter o telemóvel em silêncio durante as aulas e reuniões.
6- Desenvolver estratégias de promoção de comportamentos facilitadores das aprendizagens e de prevenção de
comportamentos perturbadores da sala de aula.

Artigo 118º - HORÁRIOS
1 - Os horários dos professores serão elaborados tendo em consideração os critérios gerais definidos pelo conselho
pedagógico e submetidos a parecer do conselho geral.
2 - A ordenação dos professores, dentro de cada grupo disciplinar deverá cumprir a graduação profissional.
3 - Os horários incluirão a componente letiva e não letiva, quando forem entregues aos seus destinatários.
4 - A distribuição da componente não letiva, que não implique trabalho direto com alunos poderá, após proposta do
docente ao diretor, ser alterada.
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SECÇÃOIII - PESSOAL NÃO DOCENTE
Artigo 119º - INTRODUÇÃO
1 - Ao pessoal não docente são garantidos os direitos e deveres aplicáveis consignados na lei geral. De acordo com
os termos da lei, o pessoal não docente das escolas, em especial os funcionários que auxiliam a ação educativa e
os técnicos dos serviços especializados de apoio educativo, que funcionam na dependência do diretor, devem
colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas
regras de convivência, promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os
docentes, os pais e encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de
aprendizagem.
2 - Aos técnicos dos serviços técnico-pedagógicos incumbe ainda o papel especial de colaborar na identificação e
prevenção de situações problemáticas de alunos e na elaboração de planos de acompanhamento para estes
envolvendo a comunidade educativa.

SUBSECÇÃO I – ASSISTENTES
Artigo 120º - ASSISTENTES TÉCNICOS E ASSISTENTES OPERACIONAIS

Os assistentes técnicos e assistentes operacionais como elementos intervenientes na comunidade escolar devem
contribuir para a eficiência, eficácia e a qualidade dos serviços, e incumbe, genericamente, nas áreas de apoio à
atividade pedagógica, de ação social escolar e de apoio geral, estreita colaboração com os restantes membros da
comunidade no domínio do processo educativo dos alunos, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo
estabelecimento de ensino e pelo trabalho que em comum, nele deve ser efetuado e em simultâneo melhorar o
desempenho profissional, fomentando a sua criatividade, a inovação, o espírito de iniciativa, o espírito crítico e a
qualidade.

Artigo 121º - DIREITOS DOS ASSISTENTES TÉCNICOS E ASSISTENTES OPERACIONAIS
1-

Todos os inerentes ao seu estatuto de funcionários e agentes do estado.

2- Ter acesso à legislação relevante para a garantia dos seus direitos e para o exercício das suas funções.
3- Serem informados, em tempo útil, das decisões tomadas que lhes digam diretamente respeito.
4- Ser informado das iniciativas e das atividades escolares através do plano anual de atividades.
5- Participar em ações de formação técnica e pedagógica adequada ao desempenho das suas funções e ao
aprofundamento dos seus conhecimentos e competências profissionais que concorram para a sua
valorização profissional e melhoria do seu desempenho.
6- Usufruir das instalações da escola e dispor de equipamento com as condições necessárias ao bom exercício
das suas funções.
7- Participar na vida escolar.
8- Participar no processo educativo.
9- Usufruir de apoio técnico, material e documental.
10- Ser tratado com respeito e correção por todos os elementos da comunidade educativa.
11- Serem tratados de forma igual em situações iguais. Não é permitida qualquer tipo de discriminação, seja
ela devida a religião, crença, convicção política, raça, sexo ou qualquer outro motivo.
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12- Exigir equilíbrio e equidade na distribuição do serviço, levando em conta as necessidades da escola, as
competências próprias e a natureza do serviço.
13- Fazer chegar ao órgão de gestão sugestões de alterações tendentes a melhorar o seu serviço.
14- Beneficiar de eficiência e discrição no procedimento legal, em caso de situação disciplinar.
15- O direito ao exercício da atividade sindical legal.
16- Ter direito à proteção e segurança em situações de ofensa corporal ou de outra violência física ou verbal
ocorrida no exercício das funções.
Artigo 122º - DEVERES DOS ASSISTENTES TÉCNICOS E OPERACIONAIS
1- O pessoal não docente está sujeito aos deveres gerais previstos no estatuto disciplinar dos trabalhadores que
exercem funções públicas e aos deveres específicos enunciados nos artigos seguintes.

Artigo 123º - DEVERES ESPECÍFICOS DO COORDENADOR TÉCNICO
1 - Contribuir para que nos serviços administrativos reine um clima de bom relacionamento, lealdade e colaboração
entre todos os membros do pessoal administrativo.
2 - Planificar, acompanhar e avaliar todas as áreas de serviço administrativo.
3 - Atender no seu gabinete todos os elementos da comunidade escolar, sempre que se trate de assuntos de caráter
privado.
4 - Responsabilizar‐se por toda a coordenação dos serviços de administração escolar.
5 - Garantir um atendimento responsável e eficiente a todos os utentes.

Artigo 124º - DEVERES ESPECÍFICOS DOS ASSISTENTES TÉCNICOS
1 - Atender com diligência e correção todo aquele que recorra aos seus serviços.
2 - Procurar informar correta e eficientemente todos os utilizadores do serviço, prestando com clareza qualquer
esclarecimento que lhe seja solicitado.
3 - Fazer com que seja comunicado aos elementos da comunidade escolar qualquer assunto oficial que lhes diga
respeito.
4 - Desempenhar com eficiência o cargo para que foi nomeado, e empenhar-se com afinco na realização das tarefas
que o coordenador técnico entendeu atribuir-lhe.
5 - Divulgar pelos restantes elementos dos serviços todas as instruções de que disponha, muito particularmente
todas as que obteve em cursos de aperfeiçoamento e reciclagem.
6 - Sugerir as modificações e adaptações que no seu entender contribuam para o melhor funcionamento do
agrupamento.
7 - Manter o serviço em dia.
8 - Estar disponível para colaborar com os outros colegas, dando apoio às áreas com o serviço em atraso ou com
grande volume de serviço em determinadas alturas do ano.
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Artigo 125º - DEVERES ESPECÍFICOS DO ENCARREGADO OPERACIONAL
São deveres específicos do encarregado operacional:
1 - Liderar, programando, coordenando, acompanhando, controlando os assistentes operacionais em funções na
escola.
2 - Contribuir para que entre os colegas existam as melhores relações interpessoais e o ambiente escolar seja de
respeito, cooperação e ajuda mútua.
3 - Apresentar ao órgão de gestão todas as críticas, propostas, sugestões e reclamações que permitam a melhoria
de condições de trabalho e de organização da escola.
4 - Comunicar aos assistentes operacionais as decisões e determinações do diretor.

Artigo 126º - DEVERES ESPECÍFICOS DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS
1- Ser responsável pelo setor atribuído, participando toda e qualquer ocorrência que ponha em causa a
conservação de instalações e equipamento.
2- Diligenciar para que todas as instalações a si confiadas permaneçam nas melhores condições de funcionamento
e limpeza.
3- Usar e zelar o uniforme disponibilizado pelo agrupamento.
4- Controlar, identificar e comunicar a presença de pessoas estranhas à escola.
5- Encaminhar para o órgão competente, toda e qualquer pessoa que solicite uma informação.
6- Garantir a limpeza da escola.
7- Contribuir para o bom relacionamento da comunidade educativa.
8- No âmbito do trabalho a realizar junto dos alunos com necessidades educativas especiais é dever dos assistentes
operacionais:
a) Apoiar, de modo participativo, as tarefas que permitam, aos alunos com deficiências motoras e/ou
sensoriais, um desenvolvimento pessoal e social de acordo com as suas necessidades;
b) Colaborar com a comunidade educativa, na realização do trabalho a desenvolver junto dos alunos com
problemas emocionais e/ou comportamentais, respeitando as respetivas diferenças.
12- Atuar com determinação e prudência junto dos alunos.
13- Não permitir que os alunos permaneçam dentro dos pavilhões/salas de aula durante os intervalos, salvo em
exceções devidamente autorizadas.
14- Impedir a saída dos alunos das escolas do Agrupamento sem prévia autorização, durante os tempos letivos.
15- Impedir a permanência dos alunos junto das salas durante o funcionamento das aulas.
16- Não abandonar o local de trabalho sem prévia substituição (e prévio aviso do coordenador operacional).
17- Manter a vigilância e a disciplina no interior e exterior dos pavilhões/salas.
18- Permitir sempre aos alunos a utilização das casas de banho de qualquer pavilhão,
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19- Não utilizar o bufete durante os intervalos, salvo por motivo de doença.
20- Registar as faltas dos professores e transmiti-las ao funcionário encarregado deste assunto.
21- Comunicar a ausência do professor e encaminhar os alunos para as atividades de ocupação.
22- Prestar apoio aos diretores de turma e reuniões.
23- Prestar todo o apoio necessário ao professor, durante os tempos letivos.
24- Providenciar para que não falte material nas salas de aulas.
25- Comunicar ao diretor de turma/professor titular de turma situações de incumprimento dos deveres por parte
dos alunos.
26- Comunicar à direção, na ausência do diretor de turma/professor titular de turma, situações excecionais de
incumprimento de deveres por parte dos alunos que testemunhe e infrinjam o presente regulamento interno.
27- No âmbito trabalho/reprografia, o assistente operacional tem o dever de manter o uso adequado dos
equipamentos e assegurar o sigilo da informação.
28 – No âmbito da utilização dos meios telefónicos, o assistente operacional tem o dever de manter o uso
adequado dos equipamentos de forma a otimizar este recurso.
29 - Prestar auxílio em situações de acidente e acionar os meios de socorro adequados.
30 - Conhecer e cumprir as normas definidas nos planos operacionais das ações do projeto educativo do

agrupamento, designadamente o plano de ação para a indisciplina, com especial incidência no respeito pelo
Código de Conduta e todos os demais que constituam a operacionalização das ações TEIP.
Artigo 127º - DEVERES ESPECÍFICOS DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS NOS JARDINS DE INFÂNCIA
1 - Nos JI os assistentes operacionais/técnicos devem apoiar os educadores e os grupos de crianças no decorrer das
atividades, em tempo letivo, quer sejam realizadas dentro ou fora da sala.
2 - Nas situações de ausência do educador, o assistente operacional/técnico, sob orientação de um educador deve
proceder ao acompanhamento das crianças, zelando pela segurança daqueles que se encontram à sua guarda.
3 - Na componente de apoio à família e no serviço de almoço, o acompanhamento das crianças é feito pelo
assistente operacional/técnico.
4 - Numa situação de emergência ocorrida, na ausência imprevista ou de curta duração da educadora de infância,
deve o assistente operacional/técnico acionar os meios adequados, contactando os serviços de emergência
médica, e notificando, via telefone, o encarregado de educação da criança acidentada, para proceder ao seu
acompanhamento, uma vez que, em caso algum, pode o grupo de crianças ficar entregue a si próprio.

Artigo 128º - HORÁRIOS
1 - Os horários dos assistentes técnicos e assistentes operacionais estão, no geral, estipulados por lei.
2 - O horário de cada assistente técnico, tendo em conta o regime de funcionamento da escola e as consequentes
necessidades do serviço é da competência do respetivo coordenador técnico e carece da aprovação da direção.
3 - Os horários dos assistentes operacionais, contendo a indicação dos locais de trabalho, serão elaborados
anualmente pela direção, em colaboração com o respetivo coordenador operacional, de acordo com aptidões e
competências, tendo sempre em vista os interesses do agrupamento.
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4 - Os horários poderão ser modificados, de acordo com as necessidades de serviço, pela direção, quer por sua
iniciativa quer por sugestão do coordenador operacional ou do próprio funcionário cujo horário é sujeito à
alteração.

Artigo 129º - REUNIÕES
Os funcionários podem reunir sempre que tal seja considerado necessário, mediante convocatória do diretor, por sua
própria iniciativa, por proposta do coordenador técnico ou do coordenador operacional, ou de 1/3 dos funcionários.

SUBSECÇÃO II - AUTARQUIA
Artigo 130º - DIREITOS E DEVERES DA AUTARQUIA
São deveres e direitos aplicáveis aos responsáveis autárquicos os previstos na legislação em vigor.
1 - Consideram-se direitos:
a) Fazer-se representar no conselho geral;
b) Deliberar em matérias de Ação Social Escolar (ASE), alimentação e transportes escolares.
2 - Consideram-se deveres:
a) Apoiar ou comparticipar no apoio à ASE e às atividades complementares no âmbito dos projetos
educativos, nos termos da lei;
b) Assegurar a construção, manutenção e conservação das instalações dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, bem como do fornecimento do equipamento e material
didático e a prestação dos apoios socioeducativos aos mesmos níveis;
c) À Junta de Freguesia compete fornecer o material de limpeza e de expediente aos estabelecimentos de
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.
SUBSECÇÃO III - PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Artigo 131º - DIREITOS DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1 - São direitos gerais dos pais e encarregados de educação:
a) Participar nas atividades da associação de pais e encarregados de educação;
b) Comparecer na escola por sua iniciativa e quando para tal for solicitado;
c) Ser convocado para reuniões com o professor titular da turma no pré-escolar ou 1º ciclo, ou o diretor de
turma no 2º e 3º ciclo, Vocacional e Profissional e ter conhecimento da hora semanal de atendimento;
d) Ser informado, no final de cada período escolar do aproveitamento e comportamento do seu educando;
e) Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que as estruturas de
orientação educativa o considerem necessário;
f) Tomar conhecimento e aceitar a integração do seu educando na Educação Especial, nos 2º e 3º ciclos e
colaborar na elaboração do Programa Educativo Individual, no 1º ciclo;
g) Articular a educação na família com o trabalho;
h) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de
cidadania;
i) Eleger e ser eleito para cargos, órgãos e demais funções de representação, no âmbito da
escola/agrupamento, nos termos da legislação em vigor e do presente regulamento;
j) Recorrer e ser atendido pelo diretor ou seu substituto, sempre que o assunto a tratar ultrapasse as
competências do professor titular da turma no pré-escolar ou 1º ciclo ou do diretor de turma no 2º e 3º
ciclo ou, na ausência deste, por motivo inadiável;
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k) Dispor de instalações na escola para atividades da respetiva associação de pais e encarregados de
educação;
l) Acompanhar o plano de atividades de turma/grupo, podendo propor alterações, emitir opiniões e sugerir
atividades. Será convocado a participar, em pelo menos três momentos: no início do ano letivo para o
levantamento de dificuldades/diagnóstico da turma; apresentação do plano de atividades de
turma/grupo para eventuais sugestões e/ou alterações, no 2º período e 3º período.
m) Na tomada de decisão acerca de uma segunda retenção no mesmo ciclo, à exceção do 4º, 6º e 9.º anos
de escolaridade, deve ser ouvido o encarregado de educação do aluno. A sua vontade deve ser expressa,
por escrito, ao diretor de turma/professor titular, antes da reunião do conselho de turma/conselhos de
docentes de avaliação, de final do ano letivo.
2 - Têm ainda direito a recursos e reclamações:
a) As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3.º período de um ano letivo podem ser objeto de
um pedido de revisão, devidamente fundamentado, dirigido pelo respetivo encarregado de educação ao
diretor do agrupamento no prazo de três dias úteis a contar da data de entrega das fichas informativa de
avaliação no 1.º ciclo ou da afixação das pautas nos 2.º e 3.º ciclos, curso vocacional e curso profissional
de ensino secundário. Para este efeito existe uma minuta nos serviços administrativos;
b) O professor do 1.º ciclo, em articulação com o conselho de docentes, ou o conselho de turma, no 2.º e 3.º
ciclo, ou equipa pedagógica no e curso profissional de ensino secundário procede, no prazo de cinco dias
úteis após a receção do pedido de revisão, à análise do mesmo, com base em todos os documentos
relevantes para o efeito, e toma uma decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação inicial;
c) A decisão referida na alínea anterior deve, no prazo de cinco dias úteis, ser submetida a decisão final do
conselho pedagógico do agrupamento;
d) Da decisão tomada nos termos das alíneas anteriores, que se constitui como definitiva, o diretor do
agrupamento notifica, com a respetiva fundamentação, o encarregado de educação através de carta
registada com aviso de receção, no prazo de cinco dias úteis;
e) O encarregado de educação poderá ainda, se assim o entender, no prazo de cinco dias úteis após a data
de receção da resposta, interpor recurso hierárquico para o diretor regional de educação, quando o
mesmo for baseado em vício de forma existente no processo;
f) Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação administrativa.
Artigo 132º - DEVERES
1- Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma especial
responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no
interesse destes, e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico intelectual e moral dos mesmos.
Os pais e encarregados de educação devem respeitar e cumprir os deveres que lhes são inerentes. O
incumprimento é punível nos termos da lei.
2- Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais e encarregados de
educação, em especial:
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar;
c) Informar o educador, professor titular de turma ou diretor de turma de todos os dados pertinentes para a
avaliação e/ou para uma vivência saudável do seu educando na Escola;
d) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra rigorosamente os
deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de correto comportamento e
empenho no processo de aprendizagem;
e) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno do agrupamento e
participar na vida da escola;
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f) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para tal
forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos;
g) Contribuir para a preservação da disciplina do agrupamento e para a harmonia da comunidade educativa,
em especial quando para tal forem solicitados;
h) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado ao
seu educando e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, diligenciar
para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento
equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena
integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade;
i) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que participam na
vida do agrupamento;
j) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em
especial informando-se, sendo informado e informando sobre todas as matérias relevantes no processo
educativo dos seus educandos;
k) Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado;
l) Conhecer o estatuto do aluno, o regulamento interno do agrupamento e subscrever, fazendo subscrever
igualmente aos seus filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso
ativo quanto ao seu cumprimento integral.
m) Acompanhar sistematicamente o percurso de ensino e aprendizagem do seu educado, nomeadamente
através de:
i) Criação de horários, hábitos e métodos de estudo diários;
ii) Assinatura das fichas de avaliação;
iii) Verificar, se possível diariamente, os cadernos e a caderneta do aluno;
iv) Providenciar para que traga para as aulas o material essencial à sua participação nas atividades
letivas;
v) Verificar que o aluno não traz outros materiais ou objetos que perturbem a atenção nas aulas e
um bom relacionamento com os colegas;
n) Tomar consciência de que a escola não o substitui, apenas completa o seu papel na ação educativa;
o) Responsabilizar-se pelo pagamento de despesas com o tratamento a terceiros por agressões provocadas
pelo seu educando e não abrangidas pelo seguro escolar;
p) Responsabilizar-se pelo pagamento dos danos causados pelo seu educando no material da
escola/agrupamento, dos colegas e funcionários.
3-

O incumprimento das responsabilidades por parte dos pais e/ou encarregados de educação, no que compete
ao número anterior, em particular no que se refere às faltas de assiduidade e/ou incumprimento de medidas
disciplinares dos educandos, e às faltas dos próprios às convocatórias do agrupamento, implica a comunicação
da situação para os serviços de proteção de menores, Ministério Público, e para a Segurança Social, no caso de
famílias beneficiárias de apoios sociais.

4- O disposto no número anterior pode implicar a aplicação de medidas de formação parental obrigatória ou a
reavaliação dos benefícios sociais.
5- O disposto nos números anteriores não dispensa a consulta dos números 3, 4, 5 e 6 do artigo 44º da Lei nº
51/2012.
6- Os pais e encarregados de educação devem conhecer e cumprir as normas definidas nos planos operacionais
das ações do projeto educativo do agrupamento, designadamente o plano de ação para a indisciplina, com
especial incidência no respeito pelo Código de Conduta e todos os demais que constituam a operacionalização
das ações TEIP.
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Artigo 133º - CONTRAORDENAÇÕES
1 - O incumprimento reiterado das responsabilidades enquanto encarregado de educação constitui-se como contraordenação.
2 - A contra-ordenação é punível, de acordo com a situação e com a especificidade do agregado do aluno, nos
seguintes termos:
a) Privação do direito aos apoios no âmbito da ação social escolar, no caso de alunos beneficiários;
b) Restituição dos apoios recebidos no âmbito da ação social escolar, no caso de alunos beneficiários;
3 - O disposto nos números anteriores não dispensa a consulta do artigo 45º da Lei nº 51/2012.
CAPÍTULO VII - AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
Artigo 134º - COMPETÊNCIAS
1 - Compete ao conselho pedagógico do agrupamento, de acordo com as orientações do currículo nacional:
a) Definir os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos
curriculares e coordenadores de ciclo, no início de cada ano letivo;
b) Aferir métodos específicos de avaliação dos alunos, sem prejuízo da aplicação dos normativos gerais;
c) Reapreciar e ratificar as decisões do conselho de turma ou conselho de docentes decorrentes de
reclamações de encarregados de educação relativas ao processo de avaliação dos seus educandos;
d) Organizar e coordenar as provas finais a nível de escola e de equivalência à frequência.
2 - Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns, no interior de cada
escola, sendo operacionalizados pelo conselho de turma / professor titular no âmbito do plano de atividade de
turma/grupo.
3 - No início do ano letivo o diretor deve garantir a divulgação dos critérios referidos nos números anteriores junto
dos diversos intervenientes, nomeadamente alunos e encarregados de educação.
4 - Os departamentos, os grupos disciplinares, os conselhos de turma e os conselhos de docentes definem os
instrumentos de avaliação a adotar, tendo em vista a uniformização de critérios e parâmetros de avaliação e dos
aspetos a observar nos alunos.

Artigo 135º - INTERVENIENTES
1 - O processo de avaliação é conduzido pela equipa de educadores/professores, envolvendo também:
a) Os alunos, através da avaliação sistemática do seu desempenho na sala de aula (registos escritos, fichas
de auto avaliação, trabalhos práticos e outros);
b) Os encarregados de educação, através de:
i) Contactos com o diretor de turma;
ii) Parecer escrito sobre uma possível segunda retenção no mesmo ciclo;
iii) Análise dos critérios de avaliação definidos em conselho pedagógico;
iv) Elaboração de pareceres concordantes com a proposta de progressão mais rápida, no 2º e 3º ciclo.
c) Os docentes da educação especial e outros docentes implicados no processo e aprendizagem dos alunos
quando tal se justifique.
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Artigo 136º - MODALIDADES DA AVALIAÇÃO
1 - A avaliação na educação pré-escolar é de caráter formativo, tratando-se essencialmente, de um ato pedagógico
processual e contínuo. Os instrumentos formais de avaliação a utilizar pelos docentes devem ser elaborados em
sede de departamento da educação pré-escolar, ficando ao critério de cada docente a utilização de outros
instrumentos de avaliação complementares que considere adequados às necessidades do seu grupo e à sua
intervenção educativa.
2 - No 1º, 2º e 3º ciclo a avaliação reveste-se de diferentes modalidades:
a) Avaliação diagnóstica;
b) Avaliação formativa;
i) Compete ao diretor, sob proposta do professor titular, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos restantes
ciclos, a partir dos dados da avaliação formativa, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes
na escola ou agrupamento com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos;
ii) Compete ao conselho pedagógico apoiar e acompanhar o processo definido no número anterior.
c) Avaliação sumativa - A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o
desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada disciplina e área
curricular. A avaliação sumativa inclui:
i) A avaliação sumativa interna (de natureza quantitativa, a realizar nos momentos previstos do calendário
escolar);
ii) A avaliação sumativa externa no 9.º ano de escolaridade (a realizar nas provas finais de ciclo
obrigatórias).
3 -São Instrumentos de avaliação sumativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Provas escritas;
Provas práticas;
Provas escritas com componente prática;
PAF (prova de avaliação final);
PAP (prova de aptidão profissional);
Formação em contexto de trabalho/ estágio;
Registos de observação direta;
Listas de verificação;
Escalas de classificação;
Grelhas de autoavaliação;
Dossiê de trabalho/ portefólio/ caderno diário;
Trabalhos individuais/pares/grupo.

Artigo 137º - CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE RETENÇÃO E PROGRESSÃO
Os critérios específicos de retenção e progressão encontram-se definidos em documento próprio (Critérios Gerais do
Agrupamento), dando cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor.
Artigo 138º - PROVAS FINAIS DE CICLO
Os mecanismos referentes às provas finais de ciclo encontram-se definidos em documento próprio (Critérios Gerais do
Agrupamento), dando cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor.

Artigo 139º - REVISÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
Os mecanismos referentes à revisão dos resultados da avaliação encontram-se definidos em documento próprio
(Critérios Gerais do Agrupamento), dando cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor.
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Artigo 140º - CASOS ESPECIAIS DE PROGRESSÃO
Os mecanismos referentes aos casos especiais de progressão são os estabelecidos na legislação em vigor.

Artigo 141º - ALUNOS ABRANGIDOS PELA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os alunos abrangidos pela modalidade de educação especial serão avaliados, de acordo com o regime de avaliação
definido pela legislação em vigor.

Artigo 142º - AFIXAÇÃO DAS PAUTAS
1 - No início de cada ano letivo, o conselho pedagógico decidirá sobre a calendarização das reuniões de avaliação,
dos prazos para afixação das pautas e do momento das reuniões com os encarregados de educação para
informação dos resultados de avaliação final de cada período.
2 - No prazo de pelo menos três dias úteis após a realização do conselho de turma de avaliação, no 2º e 3º ciclo,
serão lançados na página web do agrupamento e afixados em local público os resultados da avaliação sumativa.
No 1º Ciclo, a avaliação periódica de cada aluno é entregue pessoalmente pelo professor ao encarregado de
educação em reunião marcada para o efeito. Serão ouvidos pelo docente titular de turma ou diretor de turma,
durante o ano letivo, todos os encarregados de educação cujos educandos estejam em risco de ter uma
retenção repetida. Serão ouvidos novamente no final do ano para emitirem parecer ponderado sobre os efeitos
da possível retenção no seu educando, que será tido em consideração em reunião do conselho de
docentes/conselho de turma.

CAPÍTULO VIII - ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE, FORMAÇÃO DE TURMAS, HORÁRIOS
A organização das atividades educativas tem como princípios orientadores a promoção do sucesso escolar dos alunos e
dos objetivos educacionais fundamentais. Estes princípios pedagógicos estão de acordo com as metas do projeto
educativo. A presente organização é da competência dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento (conselho
geral, direção e conselho pedagógico) com base nas orientações legais em vigor.

Artigo 143º - CRITÉRIOS PARA A FORMAÇÃO DE TURMAS
São adotadas as orientações presentes na legislação em vigor. Serão, ainda, tidos em consideração os pareceres do
conselho pedagógico. As turmas serão organizadas de acordo com as características dos alunos com a posterior
aprovação da DGEstE.
1- Com exceção dos grupos da educação pré-escolar, a organização e constituição das turmas em todos os níveis
de escolaridade obedecem aos seguintes critérios:
a)

Homogeneidade etária;

b)

Heterogeneidade social e cultural;

c)

Sequencialidade do grupo/turma;

d)

Distribuição de alunos retidos.

2- Na organização de turmas do 1º ciclo do ensino básico considera-se, ainda, a homogeneidade de níveis de
aprendizagem, salvo indicação contrária por decisão Departamento Curricular, sob proposta fundamentada do
professor titular de turma. Os docentes titulares de turma do 4º ano de escolaridade devem indicar, por
escrito e de forma fundamentada, no final do ano letivo, a distribuição dos alunos retidos, evitando-se uma
elevada concentração destes alunos na mesma turma.
3- Os alunos que frequentarem a mesma turma no 1º ciclo do ensino básico devem iniciar o 2º ciclo do ensino
básico juntos, salvo indicação em contrário do professor titular de turma.
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4- Para a constituição de turmas do 1º, 5º e 7º ano de escolaridade terá de haver um trabalho de articulação
entre os professores titulares de grupo, turmas da educação pré-escolar, um professor das turmas, com a
equipa de constituição das turmas.
5- Na constituição de turmas de todos os anos de escolaridade será tido em conta os elementos constantes do
documento “indicações para a constituição de turmas”, da responsabilidade do professor titular de
turma/conselho de turma.
6- O diretor de turma deve, preferencialmente, lecionar à mesma turma as disciplinas, ou áreas disciplinares do
seu grupo de recrutamento.
7- Cada turma que integre alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, cujo PEI o
preveja e o grau de funcionalidade o justifique, é constituída por 20 alunos, não podendo incluir mais de 2
alunos nestas condições. Atende-se aos casos excecionais, previstos na legislação em vigor.
8- Considerando o espaço útil das salas da escola sede de agrupamento e de modo a garantir as condições
mínimas para a relação pedagógica de qualidade, as turmas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico não devem
comportar mais do que 26 alunos, sempre que possível.

Artigo 144º - DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
1- A duração dos tempos letivos para o 2º e 3º ciclo do ensino básico será decidida pelo conselho pedagógico. As
Oferta de Escola e Oferta Complementar serão definidas pelo conselho pedagógico.
2- Na ausência imprevista do docente, os alunos do 1º ciclo do ensino básico serão distribuídos pelas restantes
turmas e os alunos, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, serão encaminhados para o polivalente e para a
biblioteca da escola, para realização de atividades lúdico-pedagógicas.
3- A coadjuvação em sala de aula obedecerá a critérios definidos em documento próprio.

4- No apoio ao estudo, prevê-se a constituição de grupos de homogeneidade, com vista à promoção do sucesso,
exceto quando o perfil das turmas implique o recurso a outras estratégias propostas pelo professor titular e
devidamente justificadas.
Artigo 145º - CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS TURMAS E DOS TEMPOS ESCOLARES
São adotadas as orientações presentes na legislação em vigor. Serão, ainda, tidos em consideração os pareceres do
conselho pedagógico definidos na alínea k), do artigo 33, Decreto-lei nº 137/2012, de 02 de julho.
1- A responsabilidade da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da competência do
diretor. A elaboração dos horários, sendo respeitados os normativos legais vigentes, obedecerá a critérios de
ordem pedagógica.
2- O esquema de funcionamento dos Jardins-de-infância obedece ao regime normal iniciando-se às 9h e
terminando às 15h30.
3- O esquema de funcionamento das escolas básicas do 1º ciclo obedece ao regime normal, iniciando-se às 9h e
terminando às 16h.
4- O esquema de funcionamento da EB Leonardo Coimbra Filho obedecerá ao regime de um só turno,
preservando-se duas ou três tardes livres para todos os alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico. O período
da manhã da EB Leonardo Coimbra Filho decorrerá entre as 8h15 e 13h10 e o período da tarde entre as 13.15
e 18h10.
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5- A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de tempos letivos devidamente definidos quanto a
início e conclusão. As aulas serão organizadas em segmentos de 50 minutos.
6- O período mínimo destinado a almoço será de 60 minutos.
7- Entre os segmentos de 50 minutos haverá intervalos mínimos de 10 minutos e máximos de 15 minutos,
salvaguardadas as exceções incluídas no Regulamento Interno.
8- As aulas práticas de educação física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido para o
almoço, no horário do respetivo grupo/turma.
9- As atividades de enriquecimento curricular, extracurriculares, reuniões de órgãos de administração e gestão,
estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo não deverão colidir com as
atividades letivas, sendo-lhes reservado um período específico para a sua realização.
10- As atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo deverão decorrer preferencialmente em horário pós
letivo.

Artigo 146º - HORÁRIOS DOS ALUNOS
1- No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados. Não deve também, haver tempos letivos
desocupados, consequentes da não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos.
2- Na escola sede as turmas não poderão ter mais do que cinco segmentos de 50 minutos consecutivos.

3- As turmas do ensino regular terão uma tarde sem componente letiva atribuída, permitindo a substituição de
aulas resultante da ausência dos docentes ou outras atividades tidas como convenientes.

4- As aulas das línguas estrangeiras não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos.

5- A cada turma deverá corresponder uma sala própria, sempre que possível.

6- Preferencialmente, as aulas teóricas não devem ultrapassar 5 segmentos de 50 minutos no mesmo dia.

7- Evitar, sempre que possível, que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar em dias
consecutivos.

8- Os apoios educativos a prestar aos alunos devem ser distribuídos tendo em conta o equilíbrio do seu horário
semanal.
9- A atribuição de salas a turmas que integrem alunos com dificuldade de mobilidade é prioritária.
10- Os horários dos alunos contemplarão tempos sem componente letiva que permitam a prática de Desporto
Escolar.
Artigo 147º - HORÁRIOS DOS PROFESSORES
1- O horário do docente não deve incluir mais do que 5 segmentos de 50 minutos letivos consecutivos, não
ultrapassando 8 segmentos letivos diários.
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2- O docente obriga-se a comunicar à Diretora qualquer facto que implique redução ou condicionamento na
elaboração de horário.
3- Os professores da educação especial podem, sempre que possível, manter o apoio aos mesmos alunos.
4- Evitar a distribuição de turmas com disciplinas sujeitas a prova final a professores sobre os quais haja
previsibilidade de ausência prolongada.
5- A distribuição de níveis pelos professores do grupo/disciplina deverá ser equilibrada, procurando atribuir o
menor número de níveis/disciplinas e/ou turmas possível a cada docente.
6- Manter a direção de turma ao longo de cada ciclo de estudos, salvo impedimentos de ordem legal, ou outros
que tal desaconselhe.
7- Privilegiar o princípio da continuidade pedagógica, salvo impedimentos de ordem legal, ou outros que tal
desaconselhe.
CAPÍTULO IX - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR
Os desenhos curriculares implementados no agrupamento estão em conformidade com a legislação em vigor, com as
necessidades dos alunos e com a realidade do nosso agrupamento. Estas matrizes, para além de outra legislação em
vigor, têm por base:
a) Educação pré-escolar – Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007;
b) Ensino básico - Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de Julho e Decreto-Lei n.º91/2013
c) Educação especial – Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro;
d) Ensino Profissional / Curso de Técnico de Restauração, variante restaurante/bar – Portaria nº 1319/2006
de 23 de Novembro e Decreto-Lei n.º91/2013
e) Organização do ano letivo

Artigo 148º - MATRIZES CURRICULARES
As matrizes curriculares da educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, percurso curricular alternativo,
cursos vocacionais e cursos profissionais são as constantes dos anexos I, II, III, IV, V, VI e VII respetivamente, integram:
a) Disciplinas;
b) Carga horária semanal mínima de cada uma das disciplinas;
c) Carga horária total a cumprir.

CAPÍTULO X - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE E DO PESSOAL NÃO DOCENTE
SECÇÃO I - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE
1- A Avaliação do Desempenho Docente tem como base legal os seguintes documentos:
a) Lei de Bases do Sistema Educativo;
b) Decreto-lei nº 41/2012 de 21 de fevereiro;
c) Decreto Regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro;
d) Despacho normativo nº 19/2012, de 17 de agosto;
e) Portaria nº 266/2012, de 30 de agosto;
f) Despacho n.º 12567/2012 de 26 de setembro;
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g) Despacho nº 12635/2012, de 27 de setembro;
h) Despacho nº 13981/2012, de 26 de outubro;
i) Portaria n.º 15/2013, de 15 de janeiro.
O decreto regulamentar nº26/2012, de 26 de fevereiro desenvolve os princípios que presidiram à alteração do Estatuto
da Carreira Docente, consignados no Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro aprovando o regime de avaliação de
desempenho do pessoal docente e com efeitos na progressão na carreira.

SECÇÃO II - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL NÃO DOCENTE
A avaliação de desempenho do pessoal não docente tem como base legal a avaliação de desempenho dos
trabalhadores da administração pública: SIADAP 3.

CAPÍTULO XI - CONTRATO DE AUTONOMIA E AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO
Artigo 149º - CONTRATOS DE AUTONOMIA
Por contrato de autonomia entende-se o acordo celebrado entre o agrupamento, o Ministério da Educação, a Câmara
Municipal e, eventualmente, outros parceiros da comunidade interessados, através do qual se definem objetivos e se
fixam as condições que viabilizam o desenvolvimento do Projeto Educativo apresentado pelo órgão de administração e
gestão do agrupamento.

Para a assinatura de contratos de autonomia, são consideradas como condições essenciais a adoção de processos de
autoavaliação por parte do agrupamento e a avaliação das mesmas no âmbito do Programa de Avaliação Externa de
Escolas.

Artigo 150º - AVALIAÇÃO EXTERNA DO AGRUPAMENTO
Será realizada a avaliação externa ao agrupamento sempre que a lei o preveja ou quando o agrupamento o solicitar.

Artigo 151º - AVALIAÇÃO INTERNA DO AGRUPAMENTO
1 – Estando este agrupamento inserido num Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), e tendo em conta
as diretrizes obrigatórias do Ministério da Educação referentes a estes territórios, a dimensão avaliativa do
Projeto Educativo TEIP constitui-se como metodologia de avaliação interna.
2 – A avaliação interna é realizada pela equipa de avaliação do TEIP, que tem as seguintes funções:
a) Monitorização do projeto na sua dimensão operacional com base numa dimensão multidimensional
permitindo avaliar a sua intervenção;
b) Construção de instrumentos de avaliação do projeto que permitam:
i) Analisar o seu impacto na comunidade educativa;
ii) Refletir sobre a exequibilidade/identificação dos problemas que impeçam a sua concretização e a
procura de soluções;
iii) Reformular o projeto, se necessário.
c) Articular os resultados obtidos com a equipa de autoavaliação do agrupamento.
3 – A equipa de avaliação do TEIP é composta por cinco elementos, nomeados pelo diretor, a saber:
a) Um elemento da direção executiva;
b) O coordenador TEIP;
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c) O coordenador do plano anual de atividades;
d) Um técnico especializado das ciências da educação;
e) O consultor externo TEIP.
Artigo 152º - AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO
1- De acordo com a Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro, que introduz o sistema de avaliação da educação e do
ensino não superior, o agrupamento de escolas deve estruturar a sua avaliação com base na autoavaliação,
realizada pelo próprio agrupamento, e na avaliação externa.
2- A autoavaliação é de caráter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da administração
educativa e assenta nos seguintes termos de análise:
a) Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o ensino e
as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas características específicas;
b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de gerarem
as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração social, às
aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos;
c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de escolas, abrangendo
o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o funcionamento
administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de
atuação;
d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos resultados do
desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados
através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;
e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.
3- O modelo e o processo de avaliação são selecionados pela equipa de autoavaliação, e deve conformar-se a
padrões de qualidade devidamente certificados.
4- A equipa de autoavaliação é constituída por uma equipa alargada de elementos de cada grupo da
comunidade educativa – docentes, não docentes, discentes, encarregados de educação e parceiros e por uma
equipa restrita constituída por docentes e um técnico superior.
a) O coordenador da equipa, um docente, é nomeado pelo diretor do agrupamento;
b) Os docentes e o técnico superior, que fazem parte da equipa restrita, são convidados pelo coordenador;
c) Os restantes elementos da equipa alargada são cooptados pela equipa restrita.

5- As funções da equipa de autoavaliação são as seguintes:
a)

Coordenador:
i)

Propor o cronograma, as responsabilidades, e as tarefas à equipa;

ii)

Garantir a realização do processo de autoavaliação;

iii) Supervisionar todo o processo;
iv) Responsabilizar-se pelo relatório de autoavaliação.
b)

Colaboradores:
i) Dinamizar e sensibilizar a comunidade educativa para a importância do processo de autoavaliação,
dando apoio nas diferentes fases da autoavaliação.
ii) Distribuir e recolher questionários, analisar estatisticamente os dados, zelando pelo cumprimento dos
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prazos definidos pela equipa.

CAPÍTULO XII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 153º -DISPOSIÇÕES FINAIS
1-

A inobservância dos preceitos reguladores da vida da escola, em geral, e deste regulamento, em particular,
implica sanções a estabelecer em conformidade com as disposições legais vigentes.

2-

Os órgãos de administração e gestão, as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, dos
serviços de administração, técnicos e técnico-pedagógicos 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 no presente regulamento. O regimento é elaborado ou revisto nos
primeiros 30 dias do mandato do órgão ou estrutura a que respeita, sendo submetidos a aprovação nas
diferentes estruturas de acordo com a Lei em vigor. O conselho geral toma conhecimento dos diferentes
regimentos internos. Depois de elaborado ou revisto, o regimento interno de cada espaço será entregue ao
diretor.

3-

O presente regulamento, depois de aprovado pelo conselho geral será dado a conhecer a toda a comunidade
escolar e entrará em vigor devendo o diretor informar todos os interessados, vinculando todos quantos se
constituem como membros da referida comunidade.

4-

O presente regulamento interno, será analisado e revisto ordinariamente quatro anos após a sua aprovação
ou revisão e nele serão introduzidas as alterações consideradas necessárias e convenientes.
Extraordinariamente, a todo o tempo, poderão ainda ser introduzidas alterações a este regulamento interno,
por iniciativa do conselho geral ou do diretor. Para que seja desencadeado este processo, o diretor deve,
ouvido o conselho pedagógico, elaborar a respetiva proposta e submetê-la à aprovação do conselho geral. O
conselho geral deve verificar da conformidade do mesmo com o respetivo projeto educativo, podendo serlhe introduzidas, por maioria absoluta dos votos dos membros em efetividade de funções, as alterações
consideradas convenientes. Das alterações efetuadas será dado conhecimento à comunidade educativa nos
termos enunciados neste regulamento.

5-

Nos casos em que se verifiquem omissões no presente regulamento interno do agrupamento, a decisão
compete aos órgãos de administração e gestão da escola, de acordo com a análise feita à situação, e no
respeito pelo disposto na lei. Em matéria processual, aplica-se o disposto no código de procedimento
administrativo naquilo que não está especialmente regulado no presente regulamento interno do
agrupamento.

6-

A versão integral deste documento é publicitado na página Web deste agrupamento e nas bibliotecas das
respetivas escolas, em local visível e adequado.

Aprovado em reunião do Conselho Geral, realizada no dia 17 de julho de 2014.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho
___________________________________
(Sérgio Ferreira)

Reformulado e aprovado em reunião do Conselho Geral, realizada no dia 14 de julho de 2015.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho
___________________________________
(Sérgio Ferreira)
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Reformulado e aprovado em reunião do Conselho Geral, realizada no dia 14 de julho de 2016.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho
___________________________________
(Sérgio Ferreira)

Reformulado e aprovado em reunião do Conselho Geral, realizada no dia 13 de julho de 2017.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho
___________________________________
(Sérgio Ferreira)

ADENDAS

ADENDA 1

Conforme o ponto três da ordem de trabalhos, análise e aprovação de três propostas de alteração ao
Regulamento Interno do Agrupamento 2014-2018, da reunião do Conselho Geral realizada dia 9 de
Dezembro de 2014 e de acordo com o ponto 4 do artigo 139.º, capítulo X – Disposições Finais do
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto 2014/2018, foram revistas
e introduzidas as alterações consideradas tão necessárias como convenientes e aprovados os art.º 80º,82º e
90º.
Aprovado em reunião de Conselho Geral de 9 de dezembro de 2014
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho
___________________________________
(Sérgio Ferreira)

ADENDA 2

Conforme o ponto um da ordem de trabalhos, análise e aprovação de novo articulado no Regulamento
Interno do Agrupamento 2014-2018, com base nas recomendações da IGEC sobre “Os critérios definidos
para a constituição de grupos e turmas”, de acordo com o disposto no art.º 17.º, n.º 1, do Despacho n.º
5048-B/2013, de 12 de abril, retificado pela Declaração de Retificação n.º 525/2013, de 28 de abril., na
reunião extraordinária do Conselho Geral realizada dia 14 de Abril de 2015 e de acordo com o ponto 4 do
artigo 139.º, capítulo X – Disposições Finais do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Leonardo
Coimbra Filho, Porto 2014/2018, foram revistas e introduzidas as alterações consideradas tão necessárias
como convenientes e aprovados os art.º 140º,141º e 142º.
A redação destes artigos está devidamente impressa neste regulamento e de acordo com o Projeto
Educativo do Agrupamento, aprovado por este Conselho Geral, a trinta de outubro de dois mil e catorze.
Aprovado em reunião de Conselho Geral de 14 de abril de 2015.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho, Porto
___________________________________
(Sérgio Ferreira)

Regulamento Interno do AE Leonardo Coimbra Filho, Porto

P á g i n a | 70

ADENDA 3

Conforme o ponto um da ordem de trabalhos, análise e aprovação das propostas de alteração ao
Regulamento Interno do Agrupamento 2014-2018, da reunião do Conselho Geral realizada dia 14 de Julho
de 2015 e de acordo com o ponto 4 do artigo 150.º, capítulo XII – Disposições Finais do Regulamento Interno
do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto 2014/2018, foram revistas e introduzidas as
alterações consideradas tão necessárias como convenientes.
Atualizado e aprovado em reunião de Conselho Geral de 14 de julho de 2015.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho, Porto
___________________________________
(Sérgio Ferreira)

ADENDA 4

Conforme o ponto dois da ordem de trabalhos, análise e aprovação das propostas de alteração ao
Regulamento Interno do Agrupamento 2014-2018, da reunião do Conselho Geral realizada dia 14 de Julho
de 2016 e de acordo com o ponto 4 do artigo 150.º, capítulo XII – Disposições Finais do Regulamento Interno
do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto 2014/2018, foram revistas e introduzidas as
alterações consideradas tão necessárias como convenientes os art.º 25º, 61º, 103º, 133º e 139º.
Atualizado e aprovado em reunião de Conselho Geral de 14 de julho de 2016.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho, Porto
___________________________________
(Sérgio Ferreira)

ADENDA 5

Conforme o ponto um da ordem de trabalhos, análise e aprovação das propostas de alteração ao
Regulamento Interno do Agrupamento 2014-2018, da reunião do Conselho Geral realizada dia 13 de Julho
de 2014 e de acordo com o ponto 4 do artigo 153º, capítulo XII – Disposições Finais do Regulamento Interno
do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto 2014/2018, foram revistas e introduzidas as
alterações consideradas tão necessárias como convenientes. Foram acrescentados três novos artigos,
numerados como art.º 50º, 51º, 52º, originando uma alteração da numeração de todos os artigos
subsequentes. Foram objecto de análise e alteração no seu conteúdo os art.º 48º, 65º, 66º, 79º, 80º, 86º,
144º.
Atualizado e aprovado em reunião de Conselho Geral de 13 de julho de 2017.
O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Leonardo Coimbra Filho, Porto
___________________________________
(Sérgio Ferreira)
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ANEXOS
ANEXO I - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
25 HORAS SEMANAIS EM MONODOCÊNCIA
˃ Área de Formação Pessoal e Social
˃ Área de Expressão e Comunicação:
Domínio das expressões:
- Motora
- Dramática
- Plástica
- Musical
Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita
Domínio da matemática
˃ Área de Conhecimento do Mundo
˃ Área das Tecnologias de Informação e Comunicação
Total 25 horas (5 horas diárias)
Atividades de Animação e Apoio à Família: 22,5 horas (4,5 horas diárias) – caráter facultativo e de acordo com a
necessidade das famílias
Total 47,5 horas (9,5 horas diárias)

ANEXO II - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

PLANO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
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ANEXO III - 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

COMPONENTES DO CURRÍCULO

5º

6º

ANO ANO

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES
PORTUGUÊS
Línguas e
INGLÊS
Estudos Sociais HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Matemática e
MATEMÁTICA
Ciências
CIÊNCIAS NATURAIS
EDUCAÇÃO VISUAL
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Educação
Artística e
EDUCAÇÃO MUSICAL
Tecnológica TIC
EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA
Tempo a cumprir

5
3
2
0,5
5
2
2
2
2
0,5
3
0,9
27,9

5
3
2
0
5
3
2
2
2
0
3
0,9
27,9

OFERTA COMPLEMENTAR
APOIO AO ESTUDO
Tempo a cumprir

0
4
4

0
4
4

TOTAL GLOBAL

31,9

31,9
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ANEXO IV - 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

COMPONENTES DO CURRÍCULO

7º

8º

ANO ANO ANO

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES
4
PORTUGUÊS
3
LÍNGUA ESTRANGEIRA I - INGLÊS
Línguas
Estrangeiras
LÍNGUA ESTRANGEIRA II - FRANCÊS / ESPANHOL 2
2
HISTÓRIA
Ciências
2,5
GEOGRAFIA
Sociais e
Humanas
1
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
4
MATEMÁTICA
2
CIÊNCIAS NATURAIS
Ciências
DESDOBRAMENTO (turmas com mais de 20 alunos) 1
Físicas e
Naturais
2
FÍSICO-QUÍMICA
2
EDUCAÇÃO VISUAL
1
Expressões e TIC
Tecnologias
OFERTA DE ESCOLA: OFICINA DE EXPRESSÕES 0,5
3
EDUCAÇÃO FÍSICA
0,9
EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA
30,9
Tempo a cumprir

4
3
2
2
2
0
4
2
2
2
2
1
1
3
0,9
30,9

6º, 8º e 9ºanos
5º e 7º anos

30,9

30,9

Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho
Despacho nº. 5908/2017 de 5 de julho
a) Desdobramento da turma em dois grupos, metade do ano lectivo para cada disciplina
b) Uma única disciplina destas três

4
3
2
2
3
0
4
2
2
2
3
0
0
3
0,9
30,9
1

OFERTA COMPLEMENTAR: EDUCAÇÃO E CIDADANIA
TOTAL GLOBAL

9º

31,9
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ANEXO V – CURSOS VOCACIONAIS

DISCIPLINAS

VOCACIONAL

COMPLEMENTAR

GERAL

Plano
Curricular

Português
Matemática
Língua Estrangeira I
Educação Física
C. Sociais e Humanas

C. Exatas e
Experimentais

Inglês
HGP
História
Geografia
Ciências da
Natureza
Ciências
Naturais
FQ

Artes Visuais e
Multimédia
Turma
Restauração
desdobrada
Produção de
espetáculos e eventos
Total

110
110
65
65
45
45

CV3 (1ano)

CV1/CV2 (2anos)

Horas de Formação

Horas de Formação

60

1,2

50
132
132
78
78
0
54
54

Tempos/
Semana
33
4,0
4,0
2,4
2,4
0,0
1,6
1,6

0

0,0

45

54

1,6

45

54

120

Carga
Plano
certa Curricular

4
4
3
3
2
2

110
110
65
65
0
45
45

60

1,2

50
132
132
78
78
0
54
54

Tempos/ Carga
Semana certa
33
4,0
4,0
2,4
2,4
0,0
1,6
1,6

4
4
3
3
2
2

0

0

0,0

2

45

54

1,6

2

1,6

2

45

54

1,6

2

144

4,4

5

120

144

4,4

5

120

144

4,4

5

120

144

4,4

5

120

144

4,4

5

120

144

4,4

5

890

1068

32,4

37

890

1068

32,3636

37
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Tecnologias Específicas

Componente de
formação tecnológica

CEF Tipo 2 (2 anos)

192

96

115 3,2

Lingua Estrangeira - Inglês

192

96

115 3,2

Subtotal

480

Cidadania e Mundo Atual

192

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

30

Educação Fisica
Subtotal
Matemática Aplicada

50

60

3
3
2

1,7

242
798

96

1,0

1

60

1,7

2

50
176

210

105
333

3

115 3,2
36

96

333

175

150

100

120 3,3

3

350

420 11,7

Serviços Especiais de Mesa (SEM)

175

Comunicação - Francês
Subtotal

Componente de
Formação em Contexto de Trabalho
formação prática

50

50

0

825

500

210

84

2,3

1,8

4
4
2

192
96

60

3,8

1,8

4

2

2,1

Carga certa

Tempos/s
emana

54

1,8

45

54

1,8

21

25,2

0,8

2
2
1

21

25,2

0,8

1

1

30

36

1,2

1

96

4

30

36

1,2

1

45

54

1,8

2

21

25,2

0,8

1

125

150

5,0

5

450

540

18,0

18

175

210

7,0

7

81

8
4

123

66

66

150

5

12

150 6,0

6

500

18

1,7

2

125 5,0

5

175

7

0,0

0

50

2

50

2

375

825

210

210

37 2036 37

45

30

2

210

192

333

2,0

1,2

50

7

210

2

30

192

318

4

60

111

2,0

50

Plano
Curricular

Tempo total

480

105 4,2
53

7
7
4

192

158

2216 2216 1686 1312 36,4

Total do Curso

46

46

2

123

875

3,8

96

4

126 3,5

Subtotal

500

3,8

96

142

Disciplina de Domínio Específico - Espan

Serviço de Cafetaria, Balcão e Mesa na
Restauração (SCBMR)
Serviço de Mesa e Bar na Restauração e
Hotelaria (SMBRH)

70

96

66

238

30

318

30

Total

Tempos
Semanais

36

Lígua Portuguesa

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)
96

Horas de Formação

2ºano

Tempos
Semanais
Horas
Anuais

6 semanas para o estágio. 1º ano 36 semanas
de aulas. 2º ano 30 semanas de aulas

CEF3 (1ano)

Horas de Formação
1ºano

Horas
Anuais

DISCIPLINAS / DOMÍNIOS / UNIDADES

Tempo total
para os 2 anos

Componente
Componentes de
Componente de formação sóciode formação
cultural
Formação
científica
Línguas,
Ciências
Cidadania e
Cultura e
Áreas de Competência
Aplicadas
Sociedade
Comunicação

ANEXO VI – CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

750

750
210

37 4172 73 1218 1266 1209,6 40,32 41

ANEXO VII - ENSINO PROFISSIONAL DE NÍVEL SECUNDÁRIO

95

114,0

3,6

4

105

126,0

3,9

4

120

144,0

5,5

6

320

384,0

13,0

14

Lingua Estrang. I

70

84,0

2,6

3

75

90,0

2,8

3

75

90,0

3,5

4

220

264,0

8,9

10

Área de Integração

70

84,0

2,6

3

75

90,0

2,8

3

75

90,0

3,5

4

220

264,0

8,9

10

100
45
70

120,0
54,0
84,0

3,8
1,7
2,6

4
2
3

55
70

0,0
66,0
84,0

0,0
2,1
2,6

0
2
3

0
40
60

0,0
48,0
72,0

0,0
1,8
2,8

0
2
3

100
140
200

120,0
168,0
240,0

3,8
5,6
8,0

4
6
9

Matemática

70

84,0

2,6

3

70

84,0

2,6

3

60

72,0

2,8

3

200

240,0

8,0

9

Psicologia

50

60,0

1,9

2

50

60,0

1,9

2

0

0,0

0,0

0

100

120,0

3,8

4

Tecnologia
Alimentar

70

84,0

2,6

3

70

84,0

2,6

3

0

0,0

0,0

0

140

168,0

5,3

6

Gestão e Controlo

70

84,0

2,6

3

70

84,0

2,6

3

0

0,0

0,0

0

140

168,0

5,3

6

Lingua Estrang. II
Serviços de
Restaurante Bar
(SRB)
Formação em
contexto de
trabalho

25

30,0

0,9

1

30

36,0

1,1

1

35

42,0

1,6

2

90

108,0

3,7

4

200

240,0

7,5

8

260

312,0

9,8

10

270

324,0

12,5

13

730

876,0

29,7

31

60

1,2

Técnica

cientifica

Sociocultural

50

TIC
Educação Fisica
Economia

Total

32

Temp
os/se
mana

165
1100

Plano
Tempos
Curric 60
/seman
1,2
ular
a
50

32

170
360

35,1

39

1100

60

Tempos
/seman
1,2
a

50

26

365
360

34,9

37

1100

60

Tempo
s/sema
1,2
na

50

700
920

33,9

37

3300

33

tempos totais

Lingua Portuguesa

Plano
Curricular

Plano
Curricular

TOTAL
Horas de Formação

temposatribuí
dos em 15/16

3.º ANO
Horas de Formação

Plano
Curricular

2.º ANO
Horas de Formação

temposatribuí
dos em 14/15

1.º ANO
Horas de Formação

temposatribuí
dos em 14/15

DISCIPLINAS

Componente

Curso Profissional Técnico de Restauração - Restaurante/Bar

0,0
0

3100

1000

500

1100

700
113

3300

Regulamento Interno do AE Leonardo Coimbra Filho, Porto
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Curso Profissional Técnico de Restauração - Cozinha/Pastelaria

temposatri
buídos em

Plano
Curricular

114,0

3,6

4

105

126,0

3,9

4

120

144,0

5,5

6

320

384,0

13,0

14

70

84,0

2,6

3

75

90,0

2,8

3

75

90,0

3,5

4

220

264,0

8,9

10

Área de Integração

70

84,0

2,6

3

75

90,0

2,8

3

75

90,0

3,5

4

220

264,0

8,9

10

TIC

Horas de Formação
Plano
Tempos
Curric 60
/seman
1,2
ular
a
50
32

tempos
totais

Plano
Curricular

95

Lingua Estrang. I

temposatri
buídos em

temposatri
buídos em

TOTAL
Horas de Formação
Tempo
60
s/sema
1,2
na
50
33

Plano
Curricular

3.º ANO
Horas de Formação
Tempos
60
/seman
1,2
a
50
26

DISCIPLINAS

2.º ANO

Lingua Portuguesa

Componente

Sociocultural
cientifica
Técnica

1.º ANO
Horas de Formação
Temp
60
os/se
1,2
mana
50
32

100

120,0

3,8

4

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

100

120,0

3,8

4

Educação Fisica

45

54,0

1,7

2

55

66,0

2,1

2

40

48,0

1,8

2

140

168,0

5,6

6

Economia

70

84,0

2,6

3

70

84,0

2,6

3

60

72,0

2,8

3

200

240,0

8,0

9

Matemática

70

84,0

2,6

3

70

84,0

2,6

3

60

72,0

2,8

3

200

240,0

8,0

9

Psicologia

50

60,0

1,9

2

50

60,0

1,9

2

0

0,0

0,0

0

100

120,0

3,8

4

Tecnologia
Alimentar

70

84,0

2,6

3

70

84,0

2,6

3

0

0,0

0,0

0

140

168,0

5,3

6

Gestão e Controlo

70

84,0

2,6

3

70

84,0

2,6

3

0

0,0

0,0

0

140

168,0

5,3

6

Lingua Estrang. II
Serviços de
cozinha e
pastelaria (SCP)
Formação em
contexto de
trabalho
Total

25

30,0

0,9

1

30

36,0

1,1

1

35

42,0

1,6

2

90

108,0

3,7

4

200

240,0

7,5

8

260

312,0

9,8

10

270

324,0

12,5

13

730

876,0

29,7

31

165
1100

170
360

35,1

39

1100

365
360

34,9

37

1100

700
920

33,9

37

3300

0,0
0

3100

1000

500

1100

700
113

3300

