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 INTRODUÇÃO 

 
O presente regulamento,  tem como objeto o funcionamento da Escola Secundária com 3.º Ciclo José 

Falcão, no respeito pelo seu Projeto Educativo e pelos normativos legais em vigor. 
Toda a comunidade educativa  tem o dever de conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente 

Regulamento Interno (RI). 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

 
 

 
Artigo 1.º 

 

Conforme o disposto no artigo 10.º  do Decreto-Lei n.º 137/20012, de 2 de julho

a) O Conselho Geral; 

,  os órgãos de direção, 
administração e gestão da  escola são os seguintes: 

b) O Diretor; 
c) O Conselho Pedagógico; 
d) O Conselho Administrativo. 

 
 
 

 
SECÇÃO I –  CONSELHO GERAL 

Artigo 2.º 
Definição 

 

Conforme o disposto no artigo 11.º do referido  Decreto-Lei n.º 137/20012,  o Conselho Geral é o órgão de 
direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando 
a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 
48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 
Artigo 3.º 

Composição 
 

1 –  O Conselho Geral é constituído por vinte e um membros, a saber: 
a) Oito representantes do pessoal docente; 
b) Um representante dos alunos do Ensino Secundário; 
c) Dois representantes do pessoal não docente; 
d) Quatro representantes dos pais ou encarregados de educação; 
e) Três  representantes do município; 
f) Três representantes da comunidade local. 
2 –  O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 
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Artigo 4.º 
Competências  

 

As competências do Conselho Geral são as referidas nas alíneas a) a s) do número 1 do  artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho , a saber: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos alunos; 
b) Eleger o diretor da escola, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do referido decreto -lei; 
c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 
d) Aprovar o regulamento interno da escola; 
e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades; 
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio da 

ação social escolar; 
j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
l) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 
m) Pronunciar -se sobre os critérios de organização dos horários; 
n) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 
o) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 
p) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas. 
 

Artigo 5.º 
Periodicidade de reunião 

(de acordo com o disposto nos números 1 e 2 do  artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho)  
 

1 – O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que 
convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
efetividade de funções ou por solicitação do diretor. 

2 – As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação de todos 
os seus membros. 

 
Artigo 6.º 

Modo de funcionamento 
(de acordo com o disposto nos números 3 a 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho) 

 

1 – No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos restantes 
órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do 
funcionamento do agrupamento de escolas ou escola não agrupada e de lhes dirigir recomendações, com 
vista ao desenvolvimento do projeto educativo e ao cumprimento do plano anual de atividades. 

2 – O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar as 
competências de acompanhamento da atividade da escola entre as suas reuniões ordinárias. 

3 – A comissão permanente constitui-se como uma fração do Conselho Geral, respeitada a 
proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

 
Artigo 7.º 

Designação dos representantes 
(de acordo com o disposto no  artigo 14.º, de 22 d Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho) 

 

1 – Os representantes dos alunos, do pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral são 
eleitos separadamente pelos respetivos corpos. 
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2 – Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia geral de pais e 
encarregados de educação da escola, sob proposta da respetiva organização, e, na sua falta, os 
representantes dos pais e encarregados de educação serão eleitos entre os representantes dos mesmos em 
cada uma das turmas, em reunião promovida pelo Diretor. 

3 – Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar tal 
competência nas Juntas de Freguesia. 

4 – Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou representantes de 
atividades de caráter económico, social, cultural e científico, são cooptados pelo Conselho Geral. 

5 – Os representantes da comunidade local, quando se trate de representantes de instituições ou 
organizações, são indicados pelas mesmas, sendo estas cooptadas pelo Conselho Geral. 

 
Artigo 8.º 

Processo eleitoral 
(de acordo com o disposto no  artigo 15.º do, Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho) 

 

1 – Os representantes referidos no n.º 1 do artigo anterior candidatam-se à eleição, apresentando-se em 
listas separadas. 

2 – As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao dos 
respetivos representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes. 

3 – As listas do pessoal docente devem integrar pelo menos um professor que lecione no 3.º Ciclo do 
Ensino Básico e um professor que lecione no Ensino Secundário. 

4 – A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional 
da média mais alta de Hondt. 
 

Artigo 9.º 
Mandato  

(de acordo com o definido no  artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho) 
 

1 – O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto 
nos números seguintes. 

2 – Dentro do limite referido no número seguinte, o mandato dos representantes dos pais e 
encarregados de educação e dos alunos tem a duração de dois anos escolares. 

3 – Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se entretanto perderem a 
qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

4 – No caso dos representantes do pessoal docente e não docente, a substituição referida no número 
anterior será feita pelos candidatos suplentes das respetivas listas, segundo a ordem de precedência. 

5 – Nos restantes casos, proceder-se-á de acordo com o referido nos números 2 a 5 do artigo 7.º deste 
regulamento. 
 
 
 

 
SECÇÃO II –  DIRETOR 

Artigo 10.º 
Diretor 

 

O Diretor é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 
financeira e patrimonial. 
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Artigo 11.º 
Subdiretor e Adjuntos do Diretor 

 

O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por um a três Adjuntos. 
 

Artigo 12.º 
Competências, Recrutamento e Mandato 

 

1 – O recrutamento, mandato e competências da Direção e Administração estão consignados no artigos 
18.º a 30.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho, e na Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho 
(procedimento concursal). 

2 – Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho Geral o projeto educativo elaborado pelo 
Conselho Pedagógico. 

3 – Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor: 
a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral, acompanhados do parecer do Conselho 

Pedagógico, os seguintes documentos: 
 i) as alterações ao regulamento interno; 

ii) os planos anual e plurianual de atividades; 
iii) o relatório anual de atividades; 
iv) as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido, também, no 
último caso, o município. 

4 – No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao 
Diretor, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento da escola; 
b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo 

Conselho Geral; 
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
d) Distribuir o serviço docente e o não docente; 
e) Propor os candidatos ao cargo de  coordenador de departamento curricular e designar os 

diretores de turma; 
f) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em conformidade 

com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 
g) Gerir as instalações, espaços e quipamentos, bem como os outros recursos educativos; 
h) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e 

instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo 
Conselho Geral nos termos da alínea p) do artigo 4.º deste Regulamento Interno. 

i) Assegurar as condições necessárias à avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente 
nos termos da legislação aplicável. 

 
Artigo 13.º 

Assessoria da Direção 
 

Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode autorizar a 
constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes em exercício de 
funções na escola (artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho). 
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SECÇÃO III – CONSELHO PEDAGÓGICO 

Artigo 14.º 
Definição 

 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa da 
escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e 
da formação inicial e contínua do pessoal docente. 
 

Artigo 15.º 
Composição 

 

 O Conselho Pedagógico é composto por 14 membros, a saber: 
 

Diretor, que preside 1 

Coordenadores dos Departamentos Curriculares 4 

Representantes de grupos de recrutamento (grupos disciplinares) diferentes dos dos 
Coordenadores de Departamento Curricular 

4 

Coordenador dos Diretores de Turma 1 

Coordenador do Conselho de Orientadores de Estágio 1 

Responsável pelo Serviço de Psicologia e orientação  1 

Professor Bibliotecário 1 

Diretor de Curso Profissional  1 

 
Artigo 16.º 

Recrutamento 
 

1 – Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares são eleitos pelos respetivos departamentos 
de entre três docentes popostos pelo diretor para o efeito. 

 2 – Os Cordenadores dos Diretores de Turma são designados pelo Diretor. 
3 – Os quatro Representantes dos Grupos de recrutamento são eleitos pelos professores dos respetivos 

departamentos. 
  

Artigo 17.º 
Competências 

 

1 – São competências do Conselho Pedagógico as referidas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 
de 2 de julho. 

a) Elaborar a  proposta de projeto educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; 
b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de 

atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 
 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de atualização do 

pessoal docente e não docente; 
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 



 
Regulamento Interno                                                                                                                                                                                10 
 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e 
local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 
complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito da 

escola e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a 
formação e a investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com o disposto 

na legislação aplicável; 
m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações. 
2 –  São, ainda, competências do Conselho Pedagógico: 
a) Pronunciar-se sobre a existência de núcleos de estágio na Escola; 
b) Definir o número máximo de núcleos de estágio; 
c) Pronunciar-se sobre candidaturas de orientadores de estágio; 
d) Apreciar recursos das decisões dos conselhos de turma nos termos definidos na lei. 
 

Artigo 18.º 
Funcionamento 

 

1 – O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que 
seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros 
em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do Diretor o 
justifique. 

2 – A  participação, sem direito a voto, de representantes do pessoal não docente, dos pais e 
encarregados de educação e dos alunos faz-se no âmbito do disposto do ponto 2 do artigo 34.º do 
Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 
 
 
 

 
SECÇÃO IV – CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Artigo 19.º 
Definição e composição 

(artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho) 
 

1 – O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da escola. 
2 – Tem a seguinte composição: 
a) O Diretor, que preside; 
b) O Subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o efeito; 
c) O Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o substitua. 

 
 
 
 
 

Artigo 20.º 
Competências 

(artº 38º doDecreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho) 
Compete ao Conselho Administrativo: 
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a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo 
Conselho Geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 

verificar a legalidade da gestão financeira; 
d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial da Escola; 
e) Exercer as demais competências que lhe sejam legalmente cometidas. 

 
Artigo 21.º 

Funcionamento 
(artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho.) 

 

O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o 
presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 
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Capítulo II 
 

 
 
 

 

 
SECÇÃO I - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

Artigo 22.º 
Natureza 

 

Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, colaboram com o Conselho Pedagógico e com o 
Diretor as seguintes estruturas de coordenação e supervisão: 

a) Departamentos Curriculares; 
b) Estruturas de Organização das Atividades da Turma; 
c) Estruturas de Coordenação Pedagógica; 
d) Conselho de Núcleos de Estágio Pedagógico e Formação Inicial; 
e) Conselho de Grupo de Recrutamento. 

 
Artigo 23.º 

Departamentos Curriculares 
 

1 – Os departamentos curriculares são estruturas constituídas por grupos de professores que lecionam 
disciplinas com afinidades entre si e têm como finalidade o reforço da articulação curricular na aplicação 
dos planos de estudo definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes curriculares 
por iniciativa da escola. Os departamentos curriculares decompõem-se nos respetivos conselhos de grupo 
ou de disciplina sempre que a natureza dos assuntos a tratar o exija (pontos 3 e 6 deste artigo). 

2 – São quatro os departamentos curriculares: 
 

Línguas 
Português (300), Francês (320), Inglês (330), Espanhol 
(350) 

Matemática e Ciências Experimentais 
Matemática (500), Física e Química (510), Biologia e 
Geologia (520), Informática (550), Educação 
Tecnológica (530) 

Ciências Sociais e Humanas 
História (400), Filosofia (410), Geografia (420), 
Economia (430), Educação Moral Religiosa (290) 

Expressões 
Artes Visuais (600), Educação Física (620), Educação 
Especial (910) 

 

3 – Como estruturas de conjunto, compete aos departamentos curriculares: 
a) Planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos planos de estudo estabelecidos a nível 

nacional; 
b) Colaborar com o Conselho Pedagógico na construção e execução do projeto educativo e do plano de 

atividades da escola; 
c) Colaborar com o Conselho Pedagógico na elaboração e execução do plano de formação de 

professores da escola e dos do departamento curricular, identificando prioridades de formação dos 
docentes; 

d) Elaborar estudos e pareceres no que se refere a programas, métodos, organização curricular, 
processos e critérios de avaliação dos alunos; 

e) Colaborar na inventariação das necessidades de equipamento e material didático; 
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f) Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais com outros 
departamentos curriculares, bem como com outras escolas 

g) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas 
destinadas a prevenir o insucesso; 

h) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos; 
i) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de 

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
j) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
k) Identificar necessidades de formação; 
l) Propor ao conselho pedagógico a realização de ações de formação no domínio da orientação 

educativa e da coordenação das atividades da turma. 
4 – Em cada departamento curricular existe um Coordenador, com as seguintes atribuições: 
a) Representar os respetivos professores no Conselho Pedagógico; 
b) Manter encontros regulares com os representantes dos grupos do seu departamento; 
c) Dinamizar e orientar as atividades do departamento curricular e as respetivas reuniões; 
d) Promover a troca de experiências e de cooperação entre todos os professores do departamento; 
e) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a 

adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola; 
f) Promover a articulação com os Serviços Especializados de Apoio Educativo e com os Serviços de 

Orientação Vocacional, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 
g) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da escola; 
h)  Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e estudo, visando a melhoria das 

práticas educativas; 
i) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 
j)  Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e adoção de 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos.  
5 – O departamento curricular reúne ordinariamente,  pelo menos, duas vezes  por período, reuniões  

de que serão  lavradas atas. 
6 – Para fins de coordenação pedagógica mais específica e efetiva, os professores da Escola Secundaria 

José Falcão organizam-se em conselhos de grupo de recrutamento, sob a coordenação de um 
representante. 

7 – Sempre que o número de docentes de um grupo de recrutamento seja igual ou inferior a três, esses 
professores poderão integrar o conselho de grupo de outra disciplina a definir pelo Conselho Pedagógico. 

8 – Compete aos conselhos dos  grupos de recrutamento: 
a) Realizar a planificação e a coordenação anual das atividades letivas, com respeito pelo cumprimento 

dos respetivos programas e submetê-la à aprovação do Departamento respetivo; 
b) Propor ao Diretor, de entre os professores do grupo, quem deve assumir a direção das instalações 

próprias ou adstritas ao respetivo grupo ou disciplina, sempre que tal se justifique; 
c) Selecionar  e elaborar de material  para as atividades de substituição; 
d) Proceder à análise e crítica das orientações pedagógicas e dos programas;  
e) Refletir sobre o desempenho dos alunos e propor estratégias  de atuação; 
f) Fazer a distribuição total e criteriosa do serviço docente a propor ao Diretor; 
g) Apreciar e selecionar os manuais escolares; 
h) Elaborar  as provas  a nível de escola estipuladas pela legislação em vigor; 
i) Proceder à distribuição do serviço de exames pelos elementos do grupo. 
9 – O conselho de grupo de recrutamento reúne sempre que se justificar para tratar de assuntos 

específicos do grupo, elaborando uma síntese dos assuntos tratados, que será levada à reunião de 
Departamento seguinte e integrará a ata dessa reunião. 

10 – O Representante do grupo de recrutamento é eleito de entre os professores que o constituem. 
11 – No caso de grupos com instalações específicas de dimensão significativa, haverá um diretor de 

instalações com as seguintes atribuições: 
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a) Inventariar o material existente nas instalações e responder pela sua conservação; 
b) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e equipamento, 

ouvidos os professores do grupo ou da disciplina; 
c) Promover a segurança na utilização das instalações. 

 
Artigo 24.º 

Conselho dos Diretores dos Cursos Profissionais 
 

1 – Os diretores dos cursos profissionais organizar-se-ão em conselho com o objetivo de articular as 
atividades desenvolvidas pelos Cursos Profissionais. 

2 – As competências do conselho dos diretores dos cursos profissionais encontram-se definidas na 
Portaria n.º 550 –C/2004, de 21 de maio, e no Despacho n.º 14758/2004

3 – O conselho dos diretores dos cursos profissionais reúne ordinariamente uma vez por período e 
extraordinariamente sempre que for necessário. 

 (2.ª série) de 23 de julho, assim 
como no Regulamento específico destes cursos. 

 
Artigo 25.º 

Conselho de Orientadores de Estágio 
 

1 – Os Orientadores de Estágio e Delegados à Profissionalização em Serviço constituem o Conselho de 
Orientadores de Estágio. 

2 – Compete ao Conselho de Orientadores de Estágio: 
a) Elaborar um plano anual de formação inicial a apresentar ao Conselho Pedagógico em setembro de 

cada ano letivo; 
b) Refletir sobre o trabalho desenvolvido nos núcleos de estágio em reunião trimestral; 
c) Pronunciar-se sobre problemas relacionados com os estágios e apresentar propostas de resolução ou 

tomadas de posição ao Conselho Pedagógico e ao Diretor que, nos casos em que tal se justificar, delas dará 
conhecimento às entidades formadoras do Ensino Superior. 

 
 

Artigo 26.º 
Equipa Multidisciplinar 

 
 

Para os casos previstos no ponto 1 do artº 35º do Estatuto do Aluno, será constituída uma equipa 
multidisciplinar com a seguinte composição: 

1. O Serviço de Psicologia e Orientação, o Professor tutor e o  Diretor de Turma, podendo, de 
acordo com a especificidade dos casos, serem agregados outros elementos designados pela 
Direção tais como: o docente de educação especial, o interlocutor da CPCJ, o técnico do SASE. 

 
 

 
SECÇÃO II - ESTRUTURAS DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA TURMA 

Artigo 27.º 
Constituição 

 
Na constituição das turmas dos vários anos, atender-se-á à legislação em vigor e a critérios de 

natureza pedagógica que visem garantir o sucesso educativo, nomeadamente no que respeita à distribuição 
equilibrada dos alunos em função do seu perfil, idade, género, necessidades educativas e opções 
curriculares. 
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A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos é da 
responsabilidade das seguintes estruturas: 

a)  Conselho de Turma e respetivo Diretor de Turma; 
b)  Conselho de Diretores de Turma. 

Artigo 28.º 
Conselho de Turma 

 

1  – O Conselho de Turma, presidido pelo respetivo Diretor de Turma, é constituído pelos professores da 
turma, o delegado dos alunos e dois representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da 
turma, eleitos conforme o disposto no artigo 44º do Decreto-Lei n.º 137/20012 de 2 de julho.  

2 - As reuniões de Conselho de Turma destinadas à avaliação dos finais de período ou reapreciações de 
classificações apenas terão a presença dos professores. 

3 – É da competência do Conselho de Turma elaborar um plano de trabalho no sentido de organizar, 
acompanhar e avaliar as atividades a desenvolver com os alunos, sendo suas as seguintes atribuições: 

a) Analisar o processo de integração dos alunos na escola e na turma e desenvolver ações que evitem ou 
anulem problemas e promovam a correta integração dos alunos na vida escolar; 

b) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta no 
processo de ensino e aprendizagem; 

c) Intervir em todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito; 
d) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, 

promovendo a articulação com os Serviços Especializados de Apoio Educativo, com vista à sua superação; 
e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 
f) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao 

processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 
g) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;  
h) Aprovar as propostas de avaliação e de classificação apresentadas por cada professor; 
i)  Proceder à marcação das provas de avaliação sumativa por cada período; 
j)  Em situações devidamente justificadas,  propor ao Diretor a designação de um professor tutor, que 

acompanhará, de modo especial, o processo educativo de um aluno ou grupo de alunos.  
 

Artigo 29.º 
Diretor de Turma 

 

1 – Ao Diretor de Turma compete: 
a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e  os alunos, pais e encarregados de educação; 
b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 
c) Dar a conhecer aos alunos, no início do ano letivo, o regulamento interno; 
d) Na sequência de eventuais problemas de ordem quer pedagógica quer disciplinar, caberá  ao Diretor 

de Turma tratar com o professor e / ou com o aluno o problema em questão, em primeira instância; 
e) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, 

estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; 
f) Articular sempre que possível as atividades da turma com os pais e Encarregados de Educação 

promovendo a sua participação; 
g) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador; 
h) Garantir uma informação atualizada junto dos Pais e Encarregados de Educação, nomeadamente 

através da caderneta do aluno,  acerca de todos os assuntos que ao seu educando digam respeito, 
nomeadamente no que concerne ao combate ao absentismo; 

i) Sensibilizar os Pais e Encarregados de Educação para a importância da assiduidade no sucesso escolar 
e para a formação dos jovens, com vista ao exercício responsável da cidadania; 

j) Informar os Pais  e Encarregados de Educação da legislação sobre faltas (Lei n.º 51/20012, de 5 de 
setembro, e Regulamento Interno), esclarecendo-os devidamente acerca dos motivos legalmente 
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aceitáveis na justificação, prazos e preenchimento correto do impresso; 
k) Estar atento às regras de justificação de faltas: 

i) quando a falta se ficar a dever a «motivos imprevistos», sempre que possível será exigido 
comprovativo; 
ii) a justificação não deverá ser aceite nem fora de prazo nem quando o impresso se encontrar mal 
preenchido, devendo o encarregado de educação ser convocado para regularizar a situação; 

l) Presidir às reuniões do Conselho de Turma; 
m)  Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 
n) Coordenar a aplicação do Programa Educativo Individual (PEI) dos alunos com necessidades 

educativas especiais com caráter permanente; 
o) Responsabilizar-se pela organização e atualização do Processo Individual do Aluno; 
p) Acompanhar os programas de tutoria. 
2 – O Diretor de Turma não deverá secretariar reuniões de avaliação de outras turmas. 

 
Artigo 30.º 

Conselho de Diretores de Turma 
 

1  – Os Conselhos de Diretores de Turma são constituídos pelos Diretores de Turma de cada ano de 
escolaridade,  presididos  por um Coordenador, reunidos separadamente, sempre que necessário, por ciclo. 

2  – Estas estruturas reunirão: 
a) No início de cada ano letivo para planificar o lançamento do mesmo; 
b) Antes de cada momento de avaliação sumativa; 
c) Extraordinariamente, sempre que se revele necessário. 
3 – Nas reuniões dos Conselhos de Diretores de Turma, poderá estar presente um representante do 

Apoio Educativo Especializado. 
 

Artigo 31.º 
Coordenador dos Diretores de Turma 

 

 O Diretor nomeará,  de entre os  Diretores de Turma, por um período de 4 anos, um Coordenador dos 
Diretores de Turma, com as seguintes funções: 

a) Realizar a coordenação pedagógica das atividades das turmas por ano e por curso; 
b) Representar os Diretores de Turma no Conselho Pedagógico; 
c) Coordenar a ação do Conselho de Diretores de turma, articulando estratégias e procedimentos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SECÇÃO III – AUTOAVALIAÇÃO 

 
Artigo 32.º 

Autoavaliação da Escola 
 

1 – Será constituída uma equipa de autoavaliação, cujos elementos serão designados anualmente pelo 
Diretor e que integrará um representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação, com o 
objetivo de desenvolver a análise da organização escolar  e elaborar um relatório que contemple: 

a) Identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo; 
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b) Avaliação das atividades realizadas pela escola; 
c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão, incluindo o funcionamento das estruturas de 

organização pedagógica; 
d) Resultados escolares e prestação do serviço educativo. 
2 – Funciona, na escola,  um Observatório com a função de desenvolver o tratamento estatístico dos 

resultados escolares dos alunos. 
 
 

Artigo 33.º 
Funções da Equipa de Autoavaliação 

 

A equipa de autoavaliação tem as seguintes funções: 
a) Elaborar os instrumentos necessários ao processo de autoavaliação da escola; 
b) Aplicar esses instrumentos aos diversos  serviços, depois de aprovados pelo Conselho Pedagógico; 
c) Proceder ao tratamento de todos os dados recolhidos; 
d) Divulgar, junto dos Departamentos, os resultados estatísticos apurados pelo Observatório; 
e) Propor medidas de atuação decorrentes da análise efetuada; 
f) Elaborar o relatório de autoavaliação, a apresentar ao Diretor. 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO III  
 

 
 

A escola dispõe de serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos que funcionam na 
dependência do Diretor. 

 
 

 
SECÇÃO I – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Artigo 34.º 
Natureza e Caracterização 

 

1 – Os Serviços Administrativos regem-se pela Lei n.º 12- A/2008, de 27 de fevereiro, e pelo Anexo III ao 
Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 262/2007, 
de 19 de julho. 

2 – São chefiados por um chefe de Serviços de Administração Escolar nos termos da legislação aplicável. 
 
 
 

 
SECÇÃO II – SERVIÇOS TÉCNICOS 

Os Serviços Técnicos podem compreender, em função das necessidades da Escola, a área de 
administração económica e financeira, gestão de edifícios, instalações e equipamentos e apoio jurídico. 
 
 
 

http://dre.pt/pdf1sdip/2004/07/177A00/48984914.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13800/0456704569.pdf�
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SECÇÃO II.1 -  SERVIÇOS DE APOIO 

Artigo 35.º 
Papelaria 

 

1 – A papelaria destina-se a toda a comunidade escolar, para venda de material corrente de papelaria, de 
impressos. 

2 – O horário de funcionamento e os preços praticados serão afixados de forma visível, nas respetivas 
instalações. 

 
Artigo 36.º 
Reprografia 

 

1 – O horário  e o preçário são afixados, de forma visível, nas respetivas instalações. 
2 – Os preços  a praticar, bem com o número de fotocópias gratuitas a que cada professor e aluno terá 

direito, serão anualmente fixados pelo Diretor. 
3 – Os originais para os testes deverão ser preferencialmente enviados por correio eletrónico, com uma 

antecedência mínima de 24 horas. 
 

Artigo 37.º 
Refeitório 

 

1 – Tem como objetivo servir refeições a alunos, professores e funcionários, segundo os princípios 
dietéticos preconizados nas «Normas Gerais de Alimentação» definidas pelo Ministério da Educação. 

2 – O preço das refeições será determinado, no início de cada ano letivo, pelo Ministério da Educação,  
sendo afixado em locais bem visíveis. 

3  – O pagamento das refeições será efetuado através do cartão magnético em dias anteriores ou até às 
10h30m  do próprio dia, sendo , nesse caso, acrescido de um taxa adicional. 

4 – A ementa deve ser afixada com antecedência em vários locais do  edifício e publicitada na página 
eletrónica da escola. 

5 – No refeitório, à hora das refeições, serão formadas duas filas diferentes, uma para os alunos e outra 
para professores e funcionários. 
 

Artigo 38.º  
Bufetes 

 

1 – Os bufetes consideram-se um serviço de alimentação complementar destinado a apoiar alunos, 
professores e funcionários. 

2 – Por conveniência de serviço, funcionam dois bufetes em instalações distintas: 
2.1. Um, denominado «bar dos alunos», funciona num pátio da escola; 
2.2. Outro, na sala dos professores. 

3 – Os produtos neles fornecidos obedecem às normas definidas pelo Ministério da Educação. 
 
 

 
SECÇÃO II.2 -  INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

Artigo 39.º  
Sala de Diretores de Turma 

 

1 – Existe uma sala especificamente destinada à atividade de Diretores de Turma, incluindo o 
atendimento aos pais e encarregados de educação. 
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2 – Considerando a  salvaguarda do caráter individualizado e confidencial dos contactos com os  pais e 
encarregados de educação,  apenas poderão estar na sala,  em simultâneo, três  Diretores de Turma. 

 
Artigo 40.º 

Instalações Específicas dos Departamentos Curriculares 
 

Esta designação compreende as instalações afetas aos Departamentos Curriculares para 
desenvolvimento das atividades letivas (Laboratórios, Oficinas, Ginásio e espaços desportivos) e não letivas 
(gabinetes de trabalho). Encontram-se descritas no Anexo 3 deste Regulamento. 
 
 
 

 
SECÇÃO III – SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

1 – Os Serviços Ténico-Pedagógicos destinam-se a promover a existência de condições que assegurem a 
plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua atividade com as estruturas de orientação 
educativa.  

2 – Compreendem as áreas de apoio sócio-educativo, orientação vocacional e biblioteca. 
 
 
 
 
 

 
SECÇÃO III.1 – APOIO SÓCIO-EDUCATIVO 

 
Artigo 41.º 

Definição e composição 
 

O apoio sócio-educativo é assegurado pelos seguintes serviços e atividades: 
a) Ação Social Escolar; 
b) Apoio Educativo Especializado; 
c) Apoio Pedagógico; 
d) Atividades de Enriquecimento Curricular; 
e) Educação para a Saúde e Educação Sexual; 
f) Professor Tutor. 

 
Artigo 42.º 

Ação Social Escolar 
 

1 – Para apoiar alunos com dificuldades sócio-económicas e promover a igualdade de condições de 
aprendizagem, o Serviço de Ação Social Escolar realizará as ações estabelecidas pela legislação e 
normativos em vigor. 

2 – O serviço é coordenado pelo Diretor e tem como função desempenhar ações de apoio social nas 
seguintes áreas: 

a)  Auxílios económicos diretos; 
b)  Refeitório; 
c)  Transportes; 
d)  Seguro Escolar. 
3 – O horário de atendimento do funcionário responsável será afixado em local próprio, para 

conhecimento público. 
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Artigo 43.º 

Apoio Educativo especializado 
 

1 – O apoio aos alunos com necessidades educativas especiais é assegurado pelo docente de educação 
especial. 

2 – Compete a este docente colaborar na concretização dos procedimentos e medidas consignados no 
Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, 
que visam a criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades educativas 
especiais dos alunos,  de forma a promover a  sua inclusão educativa e social, nomeadamente: 

a) Fazer o levantamento de todos os alunos com necessidades educativas especiais; 
b) Proceder à identificação e caracterização das necessidades  especiais detetadas; 
c) Elaborar o relatório técnico-pedagógico obtido por referência à Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial de Saúde (CIF); 
d) Propor o encaminhamento dos alunos para as diferentes modalidades de apoio; 
e) Apoiar os alunos, já sinalizados ou a sinalizar, com Necessidades Educativas Especiais, de acordo com 

as necessidades específicas de cada um; 
f) Apoiar os docentes na diversificação de práticas pedagógicas e de outras modalidades de apoio 

educativo; 
g) Colaborar com os docentes na planificação do trabalho a realizar com os grupos/turma, tendo em 

conta os percursos individuais dos alunos; 
h) Propor o encaminhamento dos alunos, em articulação com o Serviço de Orientação Escolar e 

Profissional, com vista ao prosseguimento de estudos ou ao mercado do trabalho. 
3 – O horário do docente de educação especial é definido no início de cada ano letivo e afixado no 

próprio gabinete e nos outros locais de afixação acessíveis a toda a comunidade escolar. 
 

Artigo 44.º 
Apoio Pedagógico 

 

1 – Tendo em vista os objetivos gerais do Ensino Básico e do Ensino Secundário, em particular a 
igualdade de oportunidades e o sucesso educativo dos alunos, as medidas de apoio pedagógico , visando o 
reforço das aprendizagens, constituem estratégia necessária à consecução desses objetivos. 

 
2 – As atividades de  apoio pedagógico serão  asseguradas pelos professores nas condiçõesprevistas pela 

legislação em vigor. 
3 – Nesta denominação – atividades de  apoio pedagógico –, inclui-se o desenvolvimento das medidas 

estipuladas pelo Despacho Normativo n.º 50/2005, de  9 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 
de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio. 

4 – Para além das medidas específicas referidas no número anterior, e sem prejuízo da sua alteração em 
cada um dos períodos letivos, anualmente e por proposta do Conselho de Turma,  a Direção  elaborará uma 
relação de alunos que usufruirão de apoio pedagógico. 

5 –  As atividades de apoio pedagógico constarão do horário-semanário dos professores no início do ano 
letivo, sem prejuízo da possibilidade da sua atribuição posterior. 

6 – Para cumprimento do disposto nos números 2, 3 e 4 deste artigo, o Conselho de Turma deverá, na 
última reunião do 3.º período, fazer o levantamento dos alunos com necessidade de apoio pedagógico, 
ficando registada em ata a inventariação específica dessas necessidades nas disciplinas em causa. 

7 – As aulas de apoio pedagógico deverão ser lecionadas, preferencialmente, pelo professor da turma. 
8 – O professor deverá elaborar uma planificação das atividades de apoio pedagógico a desenvolver com 

os alunos e apresentá-la ao Conselho de Turma. 
9 – Os conteúdos tratados e atividades desenvolvidas nas aulas de apoio pedagógico serão sumariadas. 
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10 – O professor que leciona as aulas de apoio pedagógico deverá elaborar um relatório, a apresentar no 
final de cada período ao Diretor de Turma, sobre a assiduidade e evolução do aproveitamento dos alunos. 

11 – A assiduidade dos alunos a estas aulas de apoio pedagógico rege-se pela lei geral. 
12 – O aluno que exceda o limite de faltas perderá o direito à frequência dessas aulas, exceto no caso de 

haver justificação aceite pelo Diretor de Turma  
13 – O aluno só usufruirá de apoio pedagógico com a concordância do Encarregado de Educação. 

 
Artigo 45.º 

Atividades de Enriquecimento Curricular     
 

1 – A Escola deverá ser um espaço aberto aos diversos saberes, com vista a uma verdadeira educação 
para a cidadania. Assim, a partir dos interesses e das necessidades dos alunos dever-se-ão  constituir clubes 
e oficinas de trabalho onde o jovem possa exprimir e desenvolver a sua sensibilidade. 

2 – Para tal, a Escola poderá estabelecer protocolos e parcerias com outras instituições. 
3 – Cada programa,  clube e oficina de trabalho terá obrigatoriamente um professor responsável, com as 

seguintes funções: 
a) Apresentar o projeto de trabalho ao Conselho Pedagógico; 
b) Orientar e dinamizar os trabalhos; 
c) Sensibilizar os jovens para aderir ao projeto; 
d) Dar a conhecer à comunidade escolar os trabalhos realizados, através, por exemplo, de exposições; 
e) Elaborar o relatório anual das atividades envolvidas. 

 
 
 

Artigo 46.º 
Educação para a Saúde e Educação Sexual 

 

1 – As atividades neste âmbito desenvolvem-se dando cumprimento ao estipulado pelo Despacho n.º 25 
995/2005, de 16 de dezembro,  pela Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, e pela Portaria n.º 196-A/2010, de 9 
de abril. 

2 – A escola constitui a Equipa de Educação para a Saúde e Educação Sexual, cujos elementos são 
designados pelo Diretor nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril. 

3 – Como responsável por essa Equipa de Educação para a Saúde e Educação Sexual,  o Diretor designa 
um professor coordenador, tendo em conta a sua formação, bem como a experiência no desenvolvimento 
de projetos e/ou atividades no âmbito da educação para a saúde, na qual se inclui a educação sexual. 

4 – O professor coordenador tem, entre outras, as seguintes competências: 
a) Organizar atividades nas diferentes temáticas previstas para a área de educação para a saúde e 

educação sexual e identificadas no Projeto Educativo da Escola; 
b) Propor ao Diretor o estabelecimento de parcerias com estruturas da comunidade para o 

desenvolvimento e dinamização de atividades relativas à Educação para a Saúde e Educação Sexual; 
c) Criar e manter estruturas de apoio aos alunos da Escola; 
d) Procurar a colaboração e o envolvim ento dos pais e encarregados de educação no desenvolvimento 

de atividades relativas à Educação para a Saúde; 
e) Desenvolver a avaliação do resultado da atividade da educação para a saúde e educação sexual  na 

Escola. 
5 – Existe o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno, consignado no artigo 10.º da Lei n.º 60/2009, de 

6 de agosto. 
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Artigo 47.º 
Professor Tutor 

 

1 – A figura de Professor Tutor deve ser entendida como a de um profissional que, conhecendo bem os 
currículos e os alunos, promove, tendo por base uma relação individualizada, a sua orientação no percurso 
escolar, a plena integração e o sucesso educativo. 

2 – A designação do Professor Tutor pelo Diretor deverá ter em conta o seguinte: 
a) Ser um docente com experiência adequada; 
b) Ter capacidade para: 
  i) criar um clima de interação com os alunos e respetivas famílias; 
  ii) mediar e negociar em diferentes situações; 
  iii) comprometer e responsabilizar os alunos no seu processo educativo. 
3 – As suas funções são as seguintes: 
a)  Aconselhar e orientar, de forma individualizada, o processo educativo de um grupo restrito de alunos, 

de preferência ao longo do seu percurso escolar; 
b) Desenvolver metodologias de análise conducentes ao conhecimento das características próprias dos 

alunos; 
c) Facilitar a cooperação educativa entre os docentes da turma; 
d) Corresponsabilizar os pais e encarregados de educação na orientação dos seus educandos; 
e) Desenvolver a ação de tutoria em articulação com os Serviços de Apoio Especializado.; 
f) Elaborar, uma vez por período, um relatório sobre a ação de tutoria a apresentar à Direção para 

esclarecimento dos Conselhos de Turma e famílias. 
4 – O tempo de acompanhamento tutorial por aluno será determinado pelo Diretor, em função das 

necessidades avaliadas pelo professor tutor e pelo Conselho de Turma. 
 

 
 

 
SECÇÃO III.2 – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

Artigo 48.º 
Constituição e Competências 

 

1  – O Serviço de Psicologia e Orientação é uma unidade especializada de apoio educativo (Lei n.º 46/86 
de 14 de outubro e Decreto-Lei n.º 190/91

2 – É coordenado por um psicólogo  que desempenha funções de apoio sócio-educativo, em especial as 
cometidas pelo articulado do 

, de 19 de setembro) com autonomia técnica e dever de 
confidencialidade. 

anexo III do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, competindo-lhe: 
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade 

pessoal; 
b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações 

interpessoais da comunidade escolar; 
c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, pais e encarregados de educação, 

no contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de 
oportunidades e a adequação das respostas educativas; 

d) Assegurar, em colaboração com os outros serviços competentes, designadamente o Núcleo de 
Apoio Educativo, a deteção de alunos com necessidades especiais, a avaliação da sua situação e o estudo 
das intervenções adequadas; 

e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos 
complementos educativos e das outras componentes educativas não escolares, para o desenvolvimento 
global do aluno, tendo em conta os seus interesses e aptidões; 
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f) Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, suscetíveis de ajudar os alunos 
a situarem-se perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações como no 
das atividades profissionais, favorecendo a indispensável articulação entre a escola e o mundo do trabalho; 

g) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o processo de 
escolha e planeamento de carreiras; 

h) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores e funcionários, bem 
como realizar e promover a investigação nas áreas da sua especialidade;  

i) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e neste Regulamento. 
3 – O horário de funcionamento é definido no início de cada ano letivo, após as inscrições dos alunos nas 

diversas atividades e afixado nos lugares próprios. 
 
 

 
SECÇÃO III.3 - BIBLIOTECA 

Artigo  49.º 
Definição 

 

A Biblioteca Escolar, adiante designada BE, é um meio insubstituível para promover a igualdade de 
oportunidades e a independência no acesso ao conhecimento. A BE terá de ser um verdadeiro centro de 
recursos onde a comunidade encontre a informação necessária, disponível, qualquer que seja o seu suporte, 
de modo a funcionar como um elo de ligação pedagógico-social. Será por isso um local destinado à leitura 
ao estudo e a outras atividades, a que terão acesso alunos, professores, funcionários, encarregados de 
educação e, eventualmente, outros utentes interessados na consulta da documentação existente.  
 

Artigo 50 .º 
Objetivos e Funções 

 

Tendo por base o Projeto Educativo da escola, bem como os objetivos definidos pelo Programa da Rede 
de Bibliotecas Escolares (RBE), são objetivos e funções da Biblioteca: 

a) Conservar a memória da vida da Escola, da sua Comunidade e do Meio envolvente; 
b) Fornecer as condições básicas para uma aprendizagem contínua, para tomadas de decisão 

independentes e para o desenvolvimento cultural do indivíduo e dos grupos sociais; 
c) Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho e de ocupação de tempos livres; 
d) Reunir, organizar, preservar e tornar acessíveis espécies documentais em diversos suportes que terão 

como principal característica a capacidade de registar e transmitir o conhecimento e pensamentos 
humanos; 

e) Combater a iliteracia; 
f) Manter, alargar e difundir todo o património documental produzido pela comunidade escolar ou com 

ela relacionado; 
g) Apoiar atividades do projeto educativo da escola; 
h) Proporcionar: 

i) pesquisa bibliográfica; 
ii) leitura de presença; 
iii) empréstimo domiciliário; 

 iv) aulas de pesquisa na sala de leitura (com inscrição prévia); 
v) atividades de dinamização cultural; 
vi) acesso a suporte informático e em linha para pesquisas e execução de trabalhos; 
vii) serviço de fotocópias específico; 
viii) consulta de material audiovisual. 
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Artigo 51 .º 

Responsáveis e Respetivas Funções 
 

1 – Na Biblioteca exercem funções o professor bibliotecário, uma equipa de professores e de técnicos 
operacionais, professores colaboradores e amigos da Biblioteca. 

2  – O professor bibliotecário é designado pelo Diretor, no âmbito das suas atribuições legais, de acordo 
com a legislação em vigor (Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho). O período de vigência da função de 
professor bibliotecário é o definido no artigo 12.º da Portaria acima referida. 

3 – A equipa da biblioteca é coordenada pelo professor bibliotecário e é constituída por professores e por 
um ou mais técnicos operacionais. Os docentes que integram a equipa da biblioteca escolar são designados, 
em cada ano, pelo Diretor de entre os que disponham de competências nos domínios pedagógico, de 
gestão de projetos, de gestão da informação, das ciências documentais e das tecnologias de informação e 
comunicação. Os técnicos operacionais são igualmente designados pelo Diretor, tendo por base a formação 
e competências na área das bibliotecas escolares.  

4 – Os professores colaboradores, quando os houver, são designados, em cada ano, pelo Diretor.  
5 – Em cada ano, são escolhidos Alunos amigos da biblioteca, pelo professor bibliotecário e/ou pela 

equipa da biblioteca e designados pelo Diretor.  
6 – As competências e funções definidas na legislação (artigo 3.º da Portaria n.º 756/2009, de 14 de 

julho) para o professor bibliotecário são as seguintes: 
a) Assegurar serviço da Biblioteca Escolar para todos os alunos da escola; 
b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do projeto educativo; 
c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à biblioteca; 
d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos recursos 

materiais afetos à biblioteca; 
e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, promovendo a sua 

integração nas práticas de professores e alunos; 
f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e competências de 

leitura, da literacia da informação e das competências digitais, trabalhando colaborativamente com todas 
as estruturas da escola; 

g) Apoiar as atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no plano de 
atividades ou no projeto educativo de escola;  

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

i) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de autoavaliação a 
remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares. 

7 – As competências e funções da equipa da Biblioteca, sem prejuízo das consignadas no regulamento da 
própria Biblioteca, são as seguintes, para os professores: 

a) Colaborar com o professor bibliotecário, de forma a assegurar o serviço da biblioteca para todos os 
alunos da escola; 

b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com as atividades do departamento curricular e 
do grupo disciplinar a que pertencem. 

8 – As competências e funções dos professores colaboradores (quando existirem) são as seguintes: 
a) Colaborar em conjunto com a equipa da biblioteca na elaboração de projetos de apoio a alunos com 

comportamentos irregulares; 
b) Dinamizar o espaço de atendimento a alunos com dificuldades ou com comportamentos irregulares, 

estabelecendo a ponte entre a biblioteca, o professor curricular e o diretor de turma. 
9 – As competências e funções dos alunos amigos da biblioteca são as seguintes: 
a) Colaborar com o técnico operacional nas tarefas gestão dos documentos requisitados, na produção 

de estatísticas de utilização da biblioteca, na manutenção dos equipamentos, no rearranjo das estantes, ou 
outras que venham a ser definidas pelo professor bibliotecário; 
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b) Prestar ajuda na pesquisa de documentos do catálogo. 
 

Artigo 52.º 
Serviços 

 

O horário da Biblioteca será afixado, no  átrio da biblioteca e divulgado na página eletrónica da escola, 
no início de cada ano letivo, tendo em conta todas as atividades letivas da Escola. 
 

Artigo  53.º 
Normas de Funcionamento 

 

1  – A BE reger-se-á por um regimento próprio aprovado pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, 
que conterá todos os aspetos relacionados com:  

a) Organização e gestão funcional do espaço e dos recursos da informação;  
b) Gestão dos recursos humanos afetos à equipa e respetivos colaboradores; 
c) Direitos e deveres dos utilizadores; 
d) Regras para a requisição e a consulta de documentos; 
e) Normas de conduta no interior do espaço da biblioteca e respetivas sanções a aplicar pela equipa da 

BE. 
2  – O regimento da BE será anexado a este Regulamento Interno. 
3 –  Destacam-se as seguintes normas de funcionamento: 
a) A entrada e a saída do espaço devem fazer-se sem correr nem falar alto; 
b) Dentro da biblioteca, o uso do telemóvel só é permitido para a receção e o envio de mensagens sms; 
c) Os alunos não podem instalar jogos nos computadores. Caso o façam, serão impedidos de aceder aos 

computadores por um período de tempo a decidir na circunstância; 
d) O serviço de cópias é feito em self-service; no entanto, o utilizador deverá sempre informar o técnico 

operacional ou o professor de que pretende tirar cópias; 
e) Os dicionários só podem ser requisitados no intervalo imediatamente anterior à aula na qual vão ser 

necessários; 
f) O  acesso às estantes é livre; porém, os alunos nunca deverão recolocar os livros nas estantes, mas sim 

na mesa destinada ao efeito; 
g) Os alunos deverão arrumar, depois da sua utilização, as cadeiras e os sofás da biblioteca e do hall 

exterior a esta; 
h) Os professores deverão supervisionar os seus alunos que, durante os tempos letivos, se encontrem na 

biblioteca a realizar trabalhos ou pesquisas; 
i) A requisição dos computadores da biblioteca para atividades de pesquisa do grupo turma deve ser 

feita com pelo menos 48 horas de antecedência junto do técnico operacional ou do professor; 
j) O não cumprimento das normas estabelecidas leva à ordem de saída da biblioteca, com a 

consequente participação ao diretor de turma; 
k) Qualquer membro da equipa da biblioteca ou qualquer professor colaborador pode fazer cumprir as 

normas de funcionamento. 
 

Artigo  54.º 
Desaparecimento de Documentos e Materiais ou Dano 

 

1 – O desaparecimento de documentos implica a sua reposição pelo responsável, ou, em alternativa, o 
pagamento do valor do documento perdido. 

2 – Quaisquer danos em documentos ou em qualquer outro material adstrito à biblioteca implicam 
responsabilidade nas despesas de restauro ou de reposição. 
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SECÇÃO III.4 – EQUIPA DO PLANO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO 

Artigo  55.º 
Natureza e constituição 

 

1 – A equipa do Plano Tecnológico de Educação – «equipa PTE» – é uma estrutura de coordenação e 
acompanhamento dos projetos do PTE ao nível da escola. 

2 – À direção executiva incumbe adotar as medidas adequadas à criação, organização e funcionamento 
da equipa PTE. 

 
Artigo  56.º 

Funções 
 

A equipa PTE exerce as seguintes funções: 
a) Elaborar na escola um plano de ação anual para as Tecnologias de Informação e Comunicação (plano 

TIC) que promova a utilização das novas tecnologias nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando os 
meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da comunidade 
educativa, em estreita articulação com o plano de formação; 

b) Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do PTE e de projetos e iniciativas próprias na área 
de TIC na educação, em articulação com os serviços regionais de educação e com o apoio das redes de 
parceiros regionais; 

c) Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na segurança ao 
nível da escola; 

d) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC de docentes e não 
docentes; 

e) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com outros 
docentes ou agentes da comunidade educativa; 

f) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o interlocutor 
junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem serviços de manutenção aos 
equipamentos. 

 
Artigo  57.º 

Composição 
 

1 – A função de coordenador da equipa PTE é delegada a um docente da escola que reúna as 
competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao exercício das funções de coordenação 
global dos projetos do PTE ao nível da escola. 

2 – Os restantes membros da equipa PTE são designados pelo Diretor da escola de entre: 
a) Docentes que reúnam competências ao nível pedagógico, de gestão e técnico para a implementação 

dos projetos do PTE e para a coordenação de outros projetos e atividades TIC ao nível de escola; 
b) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua; 
c) Estagiários dos cursos tecnológicos e dos cursos profissionais nas áreas tecnológicas e outros alunos 

com competências TIC relevantes; 
d) Não docentes com competências TIC relevantes. 
3 – O número de membros da equipa PTE é definido  anualmente pelo diretor da escola; 
4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, a equipa PTE deverá incluir: 
a) Um responsável pela componente pedagógica do PTE, que represente e articule com os 

coordenadores de departamento curricular e os coordenadores ou diretores de curso; 
b) Um responsável pela componente técnica do PTE, que represente e articule com o diretor de 

instalações e o responsável pela segurança no estabelecimento de ensino; 
c) O professor bibliotecário 
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CAPÍTULO IV 

 
 

 
 
 
 

 
SECÇÃO I – PROFESSORES 

Artigo 58.º 
Direitos e Deveres 

 
Os direitos e os deveres do pessoal docente estão consignados no Capítulo II do Estatuto da Carreira 

Docente (Decreto-Lei n.º 41/2012
Artigo 59.º 

, de 21 de fevereiro. 

Deveres específicos do professor  
 

1  – Para além dos referidos na lei, o professor tem ainda deveres específicos dentro da sala de aula e no 
desempenho das suas funções. 

2  – Os deveres na sala de aula são os seguintes: 
a) Apresentar-se nas salas de aula dentro da hora marcada, retirando-se só depois de terminado o 

tempo regulamentar, salvo nas situações devidamente previstas no planeamento e autorizadas pela 
Direção; 

b) Sumariar sempre as lições, registando os assuntos lecionados  e as faltas dos alunos, bem como  
as restantes atividades constantes no horário do professor   no ponto eletrónico.  

c) Informar os alunos do material específico necessário para as aulas; 
d) Não permitir a permanência dos alunos na sala de aula durante o intervalo; 
e) Comunicar ao Diretor de Turma as anomalias verificadas durante as aulas, nomeadamente as 

situações em que ocorram dano, indisciplina, acidente ou outra; 
f) Assegurar a correta utilização dos meios usados por si ou pelos seus alunos e a adequada segurança 

da atividade letiva; 
g) Zelar pelo ambiente de limpeza das salas de aula e restantes espaços escolares. 
3  – Os deveres no desempenho das suas funções são os seguintes: 
a) Facultar ao Diretor de Turma informação sobre o desempenho dos alunos: 

– obrigatoriamente, duas vezes por período, em ficha própria; 
–sempre que o Diretor de Turma entenda necessário. 

b) Utilizar  a plataforma de aprendizagem Moodle; 
c) Requisitar, preferencialmente, o material de apoio para as aulas através da plataforma disponível 

para o efeito, de acordo com as regras definidas pelo Diretor no início do ano letivo. 
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SECÇÃO II – ALUNOS E RESPETIVAS ASSOCIAÇÕES 

 
Artigo 60.º 

Direitos dos Alunos 
 

São direitos dos alunos os consignados no artigo 7.º da Lei n.º 51/2012
 

, de 5 de setembro,  

1. Consulta do processo Individual (ponto 4 do artigo 11º do Estatuto) 
 O processo individual, pode ser consultado a pedido do encarregado de educação ou do aluno, quando 
maior, após solicitação por escrito ao diretor da escola a dar entrada no serviços administrativos. 

 
Artigo 61.º 

 
Deveres dos Alunos 

 

1  – Os alunos têm o dever de conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno

2  – O aluno tem ainda os seguintes deveres: 

, as normas de funcionamento da 
escola e o respetivo regulamento interno. 

a) Corresponsabilizar-se com o professor na criação de um ambiente de trabalho adequado na sala de 
aula;   

b) Ser diariamente portador do cartão eletrónico; 
c) Respeitar os princípios do civismo geral, não sendo permitido aos alunos: 

i) permanecer na sala de aula durante os intervalos; 
ii) bloquear a circulação junto às entradas das salas ou do edifício; 
iii) circular desordenadamente nos corredores, nas escadas ou nos patamares; 
iv) vir para a escola com roupa inadequada a um local de trabalho e estudo, cabendo aos pais zelar 

pelo cumprimento desta disposição. A Direção da escola reserva-se o direito de agir em 
conformidade perante situações de incumprimento reiterado.  

v) comer, beber ou mastigar pastilhas elásticas nas salas de aula; 
vi) utilizar o telemóvel e captar sons ou imagens nos espaços e tempos letivos sob pena da sua 

apreensão pelo professor que o entrega na Direção para devolução ao respetivo  encarregado de 
educação num prazo nunca inferior a três dias; 

vii) sair da escola antes do término de período de aulas (no caso dos alunos do Ensino Básico); 
d) Repor ou custear a reparação de material e instalações danificados por uso indevido; 
e) Na receção aos novos alunos, não usar de práticas atentatórias da sua dignidade física e moral. 

 
 

Artigo 62.º 
Delegado e Sub-Delegado de Turma 

 

1  – Em cada turma existirá um delegado e um sub-delegado, eleitos pelos colegas na presença do diretor 
de turma. O processo eleitoral será coordenado pelo Diretor da Turma, elaborando-se a respetiva ata, a 
entregar ao Direção, depois de assinada pelo Diretor de Turma e pelo secretário. 

2  – O sub-delegado substituirá o delegado nos seus impedimentos e coadjuvá-lo-á em todas as suas 
funções. 

3   – O delegado de turma tem os seguintes direitos: 
a) ser respeitado no exercício das suas funções; 
b) dispor de tempo de intervenção na sua turma; 
c) ser informado de toda a documentação relacionada com o ano de escolaridade a que pertence; 
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d) conhecer, em tempo útil, as deliberações dos órgãos diretivos, administrativos e pedagógicos que lhe 
são destinadas; 

e) dispor de apoios necessários para o bom exercício das suas funções, nomeadamente a colaboração do 
Diretor de Turma, de sala própria para reuniões, expositores para informações e documentação necessária; 

f) solicitar a realização de reuniões da turma com o respetivo diretor de turma, para apreciação de 
matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas 
e nos termos definidos no regulamento interno.  

4  – O pedido referido na alínea f) do ponto anterior é apresentado ao diretor de turma, sendo precedido 
de reunião dos alunos para determinação das matérias a abordar. Por iniciativa dos alunos, o diretor de 
turma pode solicitar a participação de um representante dos pais e encarregados de educação dos alunos 
da turma, nestas reuniões. 

5  – São deveres do delegado de turma: 
a) Manter uma comunicação permanente entre a turma, os professores e o diretor de turma; 
b) Exercer e estimular, entre os seus colegas, relações de camaradagem; 
c) Informar os colegas sobre os assuntos da escola; 
d) Representar a sua turma no conselho de delegados; 
e) Representar os colegas nas reuniões de conselho de turma em que tal está legalmente previsto; 
f) Participar nas reuniões de Conselho Geral, se for eleito representante dos alunos; 

 
6 – Não podem ser eleitos como delegado e sub-delegado de turma alunos que: 
a) Não estejam matriculados em todas as disciplinas, no caso do Ensino Secundário; 
b) Possuam um historial de participações de caráter disciplinar grave no ano letivo transato. 
7 – Sempre que o delegado de turma não desempenhe adequadamente as suas funções ou quando 

comprometa as normais relações de convivência com alguns membros da comunidade escolar, compete ao 
Diretor de Turma propor ao Direção a sua substituição, conforme o ponto 1 do presente artigo.  

8  –  O representante dos alunos no Conselho Pedagógico deverá ser eleito em assembleia de delegados 
de turma, nos primeiros trinta dias do ano letivo. 

 
Artigo 63.º 

Associação de Estudantes (AE) 
 

1  – De acordo com a lei em vigor, pode ser constituída na escola a Associação de Estudantes.  
2  – A direção da Associação é eleita no 1.º trimestre de cada ano letivo, com um mandato de um ano. 
3  – Podem apresentar candidatura todos os alunos que o desejem, devendo para tal constituir uma lista 

para os vários órgãos da direção (Mesa da Assembleia Geral de Alunos, Direção e Conselho Fiscal), de 
acordo com o disposto nos Estatutos da Associação. 

4 – São direitos das Associações de Estudantes: 
a) Receber apoio e colaboração dos órgãos de gestão; 
b) Dispor de espaços para as suas atividades; 
c) Obter financiamento previsto na lei. 
d) Reunir em assembleia, convocada pela respetiva direção, de acordo com o respetivo estatuto do 

aluno, em horário e local a determinar pela direção da escola, em função da ordem de trabalhos.  
5 – Os dirigentes associativos, ou seja, os estudantes eleitos para a Associação de Estudantes do seu 

estabelecimento de Ensino Secundário, gozam dos seguintes direitos: 
a)  Relevação de faltas às aulas motivadas pela comparência em reuniões do órgãos a que pertencem, no 

caso de estas coincidirem com horário letivo; 
b) Relevação de faltas às aulas por motivo de presença em atos de manifesto interesse associativo. 
6 –  A relevação de faltas referida no número anterior não pode exceder um terço do limite legalmente 

estabelecido para cada disciplina e depende da apresentação, ao Diretor de Turma, de documento 
comprovativo da presença nas atividades acima referidas, podendo o Diretor de Turma ouvir a Direção e 
decidir da relevação da falta no prazo de cinco dias úteis.  
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7 – Os dirigentes associativos que cessem ou suspendam o exercício da sua atividade, seja qual for o 
motivo, perdem o direito às condições específicas de que usufruíam.  

8 – São deveres da Associação de Estudantes: 
a) Divulgar os estatutos; 
b) Colaborar com os órgãos de gestão na dinamização de atividades; 
c) Promover atividades de caráter artístico, cultural e desportivo; 
d) Contribuir para a preservação e embelezamento do espaço escolar; 
e) Promover o bom relacionamento entre os elementos da comunidade educativa. 
9  – A campanha eleitoral decorrerá nos três dias úteis imediatamente anteriores ao ato eleitoral, de 

acordo com as condições previamente definidas entre as listas concorrentes e a Direção e observando-se o 
seguinte: 

a) O espaço destinado ao efeito é da indicação expressa da Direção; 
b) As listas devem proceder à limpeza dos espaços utilizados durante a campanha. 

 
 
 

 

 
SECÇÃO II. 1. – ESTATUTO DO ALUNO 

O estatuto do aluno aplica-se aos alunos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, incluindo as suas 
modalidades especiais. 

O estatuto do aluno desenvolve-se por âmbitos diversos, como a autonomia e a responsabilidade, os 
direitos e os deveres dos alunos, o dever da assiduidade e  a disciplina. 
 
 
 

Artigo 64.º 
Assiduidade  

 
1. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa 

caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o material didático ou 
equipamento necessários, nos termos estabelecidos no Estatuto em vigor. 

2 –Nas faltas de material observar-se-á o seguinte procedimento:  
i) sempre que o aluno não seja portador do material escolar necessário previamente aconselhado pelo 

professor, este será advertido pelo professor, que assinala a falta de material no ponto eletrónico. 
 ii) cabe ao Diretor de Turma comunicar ao Encarregado de Educação a ocorrência das faltas de material 
(FM); 
iii) sempre que ocorram três faltas de material, será contabilizada uma falta de presença; 
iv) cabe aos Departamentos Curriculares definir e informar os alunos e encarregados de educação do 
material necessário para cada disciplina; 
v)  sempre que o aluno compareça na aula das disciplinas de Artes Visuais e Educação Física  sem o 

material necessário, ser-lhe-á marcada falta de presença, passível de justificação com motivo atendível. A 
não comparência à aula nunca pode ser justificada com o motivo de não ter material /  equipamento. 

3 – Medidas de recuperação 
A violação do limite de faltas injustificadas (o dobro do número de tempos letivos semanais) constitui 

uma violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas 
de recuperação e/ou corretivas específicas, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares 
sancionatórias. 

3.1.Para os alunos com excesso de faltas, independentemente da idade, a violação dos limites de faltas 
injustificadas, obriga ao cumprimento de atividades de recuperação, definidas pelo professor da disciplina, 
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em articulação com o respetivo Grupo de Recrutamento, quanto à sua natureza, duração e local de 
realização, adequadas à idade e à situação concreta do aluno,  que permitam recuperar atrasos na 
aprendizagem e/ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os seus 
encarregados de educação são corresponsáveis. 
 3.2.As atividades de recuperação poderão ser: 

• Fichas de trabalho; 
• Estudo e posterior verificação oral, escrita ou prática de conteúdos. 
• Sínteses escritas; 
• Trabalhos escritos e outros a definir pelo professor, nos termos do artigo anterior. 

 Todos estes trabalhos deverão incidir, sobretudo, nas matérias lecionadas nas aulas a que o aluno faltou . 
3.3. As atividades de recuperação deverão ocorrer no prazo de três semanas após a comunicação do 

diretor de turma, não contando para o efeito as interrupções letivas. 
3.4. Os alunos que se encontrem no cumprimento de medidas de recuperação ficam impedidos de 

realizar visitas de estudo ou quaisquer outras atividades extracurriculares. 
 
4 - Incumprimento ou ineficácia das medidas 
4.1. O incumprimento das medidas previstas no número anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de 

atuação determinam, tratando -se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal de 
família e menores territorialmente competente, de forma a procurar encontrar, com a colaboração da 
escola e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização dos pais ou encarregados de 
educação, uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e 
socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente 
percurso formativo. 

4.2. A opção a que se refere o número anterior tem por base as medidas definidas na lei sobre o 
cumprimento da escolaridade obrigatória, podendo, na iminência de abandono escolar, ser aplicada a todo 
o tempo, sem necessidade de aguardar pelo final do ano escolar. 

4. 3.  Quando a medida a que se referem os números 1 e 2 não for possível, ou o aluno for encaminhado 
para oferta formativa diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não 
cumprimento das atividades e ou medidas previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não 
imputável à escola determinam ainda, logo que definido pelo professor titular ou pelo conselho de turma: a 
retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o ensino básico, ou a exclusão na 
disciplina ou disciplinas em que se verifique o excesso de faltas, tratando -se de alunos do ensino 
secundário, sem prejuízo da obrigação de frequência da escola até final do ano letivo e até perfazerem os 18 
anos de idade, ou até ao encaminhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer antes. 
 Os alunos que frequentarem o ensino básico continuarão a frequentar as aulas, na situação de retidos, 
até ao final do ano letivo. 
 Os alunos que frequentam o ensino secundário deverão frequentar as aulas de apoio das disciplinas de 
que foram excluídos e/ou outras disciplinas coincidentes com o seu horário, a determinar pelo respetivo 
conselho de turma ou diretor de turma. 

 
5 -  Efeito da aplicação da medida corretiva ordem de saída da sala de aula 

5.1. Sempre que seja aplicada a ordem de saída da sala de aula, será marcada falta ao aluno, devendo 
o professor  participar a ocorrência ao Diretor de Turma. 

5.2. A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou encarregados de 
educação ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao professor titular da turma ou ao diretor de turma, 
com indicação do dia e da atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da 
mesma na caderneta escolar, tratando -se de aluno do ensino básico, ou em impresso próprio, tratando -se 
de aluno do ensino secundário. 
5.3.  O diretor de turma, ou o professor titular da turma, pode solicitar aos pais ou encarregado de 
educação, ou ao aluno maior de idade, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação 
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da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o 
correto apuramento dos factos. 
5.4  A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes 
casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 
 
6 — Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de 
medidas, a definir pelo professor responsável pela disciplina, devendo, para isso, frequentar as aulas de 
apoio da respetiva disciplina, até à recuperação  da aprendizagem em falta. 

 
7. A tramitação conducente à aceitação da justificação de faltas e as consequências do seu eventual 
incumprimento são os previstos nos artigos 16º e seguintes Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

 
 

Artigo 65.º  
Disciplina 

 

As medidas disciplinares corretivas e sancionatórias serão determinadas no cumprimento pelo 
estipulado nos 

 
artigos 24 a 29.º Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

Artigo 66.º 
Medidas corretivas 

 

1– As medidas corretivas prosseguem os objetivos referidos no número 1 do artigo 24.º da Lei n.º 
50/2012, de 5 de setembro, assumindo uma natureza eminentemente cautelar: «

2 – São medidas corretivas, para além das consignadas na legislação referida no artigo anterior, as que 
constituem o desempenho de um programa de tarefas de caráter pedagógico. 

Todas as medidas 
disciplinares prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de 
forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no 
exercício da sua atividade profissional e demais funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade 
educativa.» 

3 – As tarefas referidas no número anterior são executadas em horário não coincidente com as atividades 
letivas, e nunca por prazo superior a quatro semanas. 

4 – As atividades de integração escolar devem, se necessário e sempre que possível, compreender a 
reparação do dano provocado pelo aluno. 

3  – O programa de tarefas e atividades concebidas como medidas corretivas contempla o seguinte: 
5.1. Trabalho comunitário para infrações graves: 
 i) limpeza de jardins, escadarias, paredes,  vidros, átrios; 
 ii) limpeza de tampos das mesas da sala de aula; 

iii) recolha de produtos para reciclagem e sua deposição no ecoponto; 
iv) colaboração no refeitório e em outros espaços escolares e onde se considere útil essa colaboração; 
v) tarefas comunitárias a desenvolver fora da Escola, conforme parcerias a estabelecer; 

5.2.  Tarefa para infrações leves: executar fichas de trabalho ou realizar trabalho de pesquisa (a elaborar 
por cada grupo disciplinar para este fim) na sala de substituições ou na biblioteca. 
 Sempre que um aluno recebe uma ordem de saída da sala de aula, deve ser encaminhado para a sala 
de professores em substituição ou biblioteca, com a indicação concreta da tarefa a realizar. No final da aula 
o aluno deve regressar à sala mostrando ao professor da disciplina a tarefa que realizou. Deve dar ao aluno 
um impresso próprio com a indicação da tarefa a realizar, o qual deve ser assinado e devolvido. 

6 – Serão inibidos de participar em actividades de complemento curricular, tais como visitas de 
estudo, palestras ou outras actividades similares previstas na alínea d) do artigo 26º do Estatuto do Aluno, 
os alunos com excesso de faltas, que se encontrem a realizar atividades de recuperação. 
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6.1. Serão, ainda, inibidos de participar nas actividades referidas no ponto anterior os alunos a quem 
foram aplicadas as medidas sancionatórias previstas nas alíneas b), c), d) e e) do ponto 2 do artº 28º do 
Estatuto do Aluno. 

6.2. Compete ao diretor de turma informar os professores promotores das actividades, em Conselho de 
Turma, da situação que levou à inibição. 

6.3. Caso esta inibição se verifique em horário letivo, serão atribuídas aos alunos abrangidos por esta 
medida tarefas relacionadas com o conteúdo curricular das disciplinas a ser realizadas durante o período de 
tempo em que decorre a atividade,  em local a indicar. 

6.4. Esta decisão será oportunamente comunicada ao encarregado de educação. 
 

Artigo 67.º  
Comportamentos Meritórios 

 

1 – Os  alunos têm direito ao reconhecimento do seu mérito, em concordância com a ideia de um ensino 
vocacionado para o sucesso e para a excelência, nas seguintes situações educativas: 

a) Aos alunos que manifestem perfil considerado excelente no seu desempenho escolar, associado a 
uma boa conduta cívica e evidenciem ações meritórias em favor da comunidade educativa ou da sociedade, 
em geral, ser-lhe-á reconhecido o mérito mediante: 

i) a inclusão num «quadro de mérito» ou num «quadro de excelência»; 
ii) a menção no jornal da escola 
iii) 

e num diário de notícias da cidade de Coimbra; 

b) Os alunos que apresentem trabalhos de sua autoria com qualidade reconhecida pelo professor têm 
direito à visibilidade dos mesmos em expositores adequados para o efeito e / ou no jornal da escola; 

a atribuição de um prémio escolar , traduzido na oferta de material didático relacionado com a área 
de estudos que o aluno frequenta; 

c) Os alunos que se distingam a nível escolar, local, regional, nacional ou internacional pelo elevado nível 
do seu desempenho em qualquer atividade (desportiva, cultural, científica, técnica, artística…) têm direito a 
que este seja reconhecido e divulgado na escola. 

 
2 – Consideram-se como critérios básicos para a inclusão do aluno num «quadro de mérito» os seguintes: 

 
 

QUADRO DE MÉRITO 
Ensino Básico Ensino Secundário 

Média igual ou superior a 4, sem classificações 
inferiores a 4 

Média igual ou superior a 16 valores, sem 
classificações inferiores a 14 valores 

No domínio sócio-afetivo, manifestar atitudes e valores corretos ou comportamento exemplar dentro e 
fora da escola.* 

* Objeto de auscultação de opinião. 
3 – Cabe ao Conselho de Turma propor ao Conselho Pedagógico os alunos que preencham as condições 

mencionadas no ponto anterior. 
4  – É em sede de Conselho Pedagógico que se define o perfil do aluno de excelência e que são aprovadas 

as propostas dos alunos que preencham as condições desse perfil. 
5 – No final de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico deverá analisar as propostas de comportamentos 

meritórios. 
 

 
 

 
SECÇÃO III – PESSOAL NÃO DOCENTE 

De acordo com a Lei n.º 12- A/2008,  de 27 de fevereiro, o Pessoal Não Docente é constituído pelos 
Assistentes Técnicos, Operacionais e, ainda, por um Técnico Superior, o Psicólogo, que desempenha 
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funções  no Serviço de Orientação Vocacional. 
 

Artigo 68.º 
Direitos e Deveres 

 

1 – Os direitos e os deveres dos Assistentes Técnicos e Operacionais encontram-se enunciados no 
Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, e no Decreto-Lei n.º 262/2007, de 19 de julho. 

2 – O Psicólogo desempenha as funções cometidas pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 300/1997,  de 31 
de outubro, e pela Portaria n.º 63/2001

 
, de 20 de janeiro. 

 
 

 
SECÇÃO IV – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E RESPETIVA ASSOCIAÇÃO 

 
Artigo 69.º 

Pais e Encarregados de Educação 
 

1 –  São direitos do Pai ou Encarregado de Educação: 
a) Ser atendido pelo Diretor de Turma, conforme hora destinada a esse fim, ou outra a acordar entre 

ambos; 
b) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas dúvidas por quem de direito na estrutura escolar, 

de acordo com as normas de funcionamento da escola; 
c) Ser informado, pelo Diretor de Turma, de todos os assuntos que digam respeito ao seu educando; 
d) Informar a comunidade educativa sobre matérias relevantes do processo educativo do seu educando; 
e) Participar, através dos seus representantes, nas reuniões de Conselho de Turma em que tal está 

legalmente previsto, pelo menos uma vez por período; 
f) Ter acesso, mediante solicitação ao Diretor de Turma, de um documento com a avaliação dos seus 

educandos; 
g) Ser eleito ou designado para o Conselho Geral, de acordo com o disposto nos artigos 3.º , 15.º, 16.º e 

18.º deste regulamento; 
h) Participar no projeto educativo do seu filho e educando, através de uma reunião a realizar no início de 

cada ano letivo com o Diretor de Turma e os professores da mesma; 
i) Ser convocado para participar na análise de assuntos inerentes ao contexto global da Turma do seu 

filho e educando e da Escola, através de reuniões com o Diretor de Turma. 
 

2  –  São deveres do Pai ou Encarregado de Educação, para além dos constantes no artigo 6.º  da Lei n.º 
39/2010, de 3 de setembro, os seguintes: 

a) Contribuir para a formação integral do seu educando em conjunto com os restantes elementos da 
comunidade escolar; 

b) Assegurar ao seu educando as condições de frequência às aulas; 
c) Proceder à matrícula do seu educando, enquanto menor; 
d) Colaborar com os professores no processo de ensino e aprendizagem do seu educando; 
e) Proceder à justificação de faltas; 
f) Controlar a assiduidade e a pontualidade  dos seus educandos; 
g) Comparecer na escola por sua iniciativa e quando para tal for solicitado, através da caderneta ou por 

convocatória; 
h) Representar  a Associação de Pais e Encarregados de Educação, sempre que solicitado.  

 
 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2004/07/177A00/48984914.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13800/0456704569.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17100/0386003879.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17100/0386003879.pdf�
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Artigo 70.º 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 

São direitos e deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação: 
a) Participar na vida da escola; 
b) Acompanhar a ação educativa, cultural e social da escola, contribuindo para a procura das melhores 

soluções; 
c) Colaborar com os órgãos de gestão; 
d) Ser atendida nas solicitações e esclarecida nas suas dúvidas, por quem de direito na estrutura escolar; 
e) Expressar as suas opiniões, apresentando críticas fundamentadas sobre os assuntos que analisa; 
f) Solicitar reunião com o Direção da escola, sempre que existam motivos que o justifiquem; 
g) Assegurar uma ligação permanente entre os Pais e Encarregados de Educação e toda a comunidade 

escolar; 
h) Designar quatro elementos para o Conselho Geral; 
 

 
 
 

CAPÍTULO V   
 
 

 
 

 
SECÇÃO I – ALUNOS 

 
Artigo 71.º 

Normas Gerais de Avaliação 
 

A avaliação das aprendizagens é feita no respeito pela legislação em vigor e pelos critérios definidos pelo 
Conselho Pedagógico. Assim, apenas aqui se enunciam aspetos particulares a observar na avaliação dos 
alunos. 

 
1 – Os critérios de avaliação de todas as disciplinas deverão estar disponíveis na sala de Diretores de 

Turma e na página eletrónica da escola. 
2 – Na realização das provas escritas deverão ser observados os seguintes procedimentos: 
a) Antes da realização de cada prova será dada a conhecer aos alunos a respetiva matriz; 
b) As cotações parciais atribuídas devem constar do enunciado da prova; 
c) Os critérios de correção deverão ser do conhecimento dos alunos; 
d) Toda a prova deve ser sujeita a uma correção em sala de aula; 
e) Os erros deverão ser indicados de forma clara e objetiva; 
f) O docente deverá, de forma escrita ou oral, definir estratégias para os ultrapassar; 
g) As provas escritas deverão ser entregues aos alunos em sala de aula; 
h) Não pode ser realizada uma prova escrita sem a anterior ter sido corrigida e entregue; 
i) As provas corrigidas devem ser devolvidas aos alunos em tempo oportuno, não excedendo as três 

semanas após a sua realização; 
j) As provas corrigidas devem ser entregues aos alunos antes do término de cada período letivo. 
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3 – As provas de avaliação devem ser marcadas em Conselho de Turma. Na medida do possível, o aluno 
não deverá realizar mais do que uma prova escrita por dia, nem mais do que três por semana, evitando a 
sua realização na última semana de cada período. 

4 – Na definição de prazos para entrega de trabalhos, deverá levar-se em consideração a marcação de 
provas escritas. 

5 -  Poderá utilizar-se, na apreciação e classificação dos trabalhos realizados pelos alunos, uma notação 
descritiva, qualitativa ou quantitativa. Já no caso das provas de  avaliação, a classificação será 
obrigatoriamente quantitativa, sendo utilizadas  as escalas  determinadas pela legislação em vigor para a 
avaliação dos alunos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, a saber: 

 
 

 

5.1. Ensino Básico 
 

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

Insuficiente 

NÍVEL 

0 – 19 

Não Satisfaz 

1 

20 – 49  

Satisfaz 

2 

50 – 69 

Satisfaz Bem 

3 

70 – 89 

Excelente 

4 

90 – 100 

 

5 

5.2. Ensino Secundário 
 

Classificação  
em valores 

Classificação 
Qualitativa 

0 – 4,4 Mau  
4,5 – 9,4 Medíocre 
9,5 – 13,4 Suficiente 
13,5 – 17,4 Bom 
17,5 – 20 Muito Bom 
  

 

 
6 – É obrigatório cada professor fornecer ao Diretor de Turma, duas vezes por período, fichas de 

informação dos alunos, sendo uma a meio de cada período,  e outra na reunião de avaliação. 
7 – Em situações de exceção, em articulação com o Diretor de Turma, e em qualquer momento, o 

professor deverá atualizar a ficha de informação ou fornecer uma nova, atualizada. 
8 – Esta ficha de informação deve ser sempre preenchida em todos os seus campos, incluindo a 

informação quantitativa e qualitativa. 
9 – A classificação final de cada disciplina resultará da ponderação do trabalho global realizado ao longo 

do ano. 
10– As propostas de classificação de final de período devem ser registadas na plataforma digital no prazo 
definido pela Direção. 
 

11 – Na decisão de retenção dos alunos do 3.º Ciclo, para além dos aspetos previstos no Despacho 
Normativo n.º 50/2005, de 9 de novembro, poderão ser considerados outros fatores, desde que justificados 
em ata, nomeadamente: 

a) O progresso nas aprendizagens;  
b) A idade ou a maturidade do aluno; 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/215B00/64616463.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/215B00/64616463.pdf�
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c) A assiduidade; 
d) Os comportamentos; as atitudes; 
e) A retenção repetida; 
f) A proveniência do estrangeiro como limitadora da utilização da Língua Portuguesa; 
g) A existência de mais de um docente na mesma disciplina durante o ano letivo.  

 12 – Os critérios gerais de avaliação do Ensino Básico constituem o Anexo n.º 1   deste Regulamento. 
 
 
 
 

 

 
SECÇÃO I I – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE 

Artigo 72.º 
Objeto 

 

A avaliação de desempenho do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios 
consagrados no artigo 39.º da LBSE e no respeito pelos princípios e objetivos que enformam o sistema 
integrado de avaliação do desempenho da Administração Pública, incidindo sobre a atividade desenvolvida, 
tendo em conta as qualificações profissionais, pedagógicas e científicas do docente e tendo como objetivos 
os consignados nos artigos 40.º  a 49.º do Estatuto da Carreira Docente
 

 (ECD). 

Artigo 73.º 
Processo 

 

1 – O processo da Avaliação de Desempenho desenvolve-se de acordo com disposições do ECD e do 
Decreto – Lei n.º 26/2012,

 
  de 21 de fevereiro. 

2 – 

3 – O avaliador interno é o coordenador de departamento ou quem este designar. 

A avaliação tem uma natureza interna e externa, sendo a avaliação interna efetuada pela escola do 
docente e a avaliação externa realizada por avaliadores externos através da observação de aulas. 

4  - O avaliador externo integra uma bolsa de recrutamento e será designado de acordo com  regras 
fixadas pelo ME.  

5 - A designação e as competências do avaliador externo são as definidas no artigo 13.º do Decreto 
Regulamentar n.º 21/201

6  – A calendarização do processo de avaliação  é fixada pela secção de avaliação do desempenho 
docente do conselho pedagógico em articulação com os avaliadores. 

2, de 23 de junho. 

7 – O instrumento de registo e avaliação das atividades desenvolvidas  pelos avaliados no âmbito do 
artigo 4.º do decreto Regulamentar acima referido é  aprovado pelo Conselho Pedagógico. 
 

8  – A Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho Pedagógico rege-se pelo seguinte 
regulamento: 

 
 
 
 

Regulamento de funcionamento da Secção de Avaliação do Desempenho Docente do Conselho 
Pedagógico 

 
Artigo 1.º 

Definição, Composição, Competências e Reuniões 
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1 – A secção de avaliação do desempenho docente do Conselho Pedagógico, doravante designada 
SADDCP, é a primeira responsável pela aplicação objetiva e harmónica do Sistema de Avaliação de 
Desempenho e pela  atribuição das classificações  finais. 

2 – A SADDCP é constituída pelos seguintes elementos: 
a)  Presidente do Conselho Pedagógico, que preside, 
b)  Quatro outros  docentes  deste Conselho,  eleitos de entre os respetivos membros. 

3 – As competências da SADDCP são as previstas no artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012,   
de 23 de junho. 

4– Sempre que necessário, serão convocadas reuniões ordinárias ou extraordinárias nos prazos e termos 
definidos no Código de Procedimento Administrativo, pelo Coordenador ou pelo menos 2 dos restantes 
elementos que compõem a SADDCP.  
 
 

 
Artigo 2.º 

Reclamações e Recursos 
Dar-se-á cumprimento ao estipulado nos 

Artigo 3.º 

artigos 24.º e 25.º Decreto Regulamentar n.º 26/2012,   de 23 
de junho. 

Outras competências e casos omissos 
1 – A SADDCP exerce as demais competências que lhe sejam atribuídas por Lei. 
2 – Os casos omissos serão resolvidos pela SADDCP, de acordo com o princípio da analogia. 
3 – Aplicar-se-á, subsidiariamente, o Código do Processo Administrativo 
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CAPÍTULO VI  
 
 

 
 

 
SECÇÃO I – REGIME DE FUNCIONAMENTO 

Artigo 74.º 
Oferta curricular 

 

Funcionarão na escola os cursos definidos , em cada ano, pela Rede Escolar. 
 

Artigo 75.º 
Horário  

 

1 – As aulas poderão funcionam em regime diurno e noturno, enquadradas no horário a definir pela 
Direção, ouvido o Conselho Pedagógico e de acordo com as indicações do Conselho Geral. 

2 – As atividades letivas e não letivas desenvolvem-se de 2.ª a 6.ª feira.  
 

Artigo 76.º 
Ponto Eletrónico 

 
1 - O Ponto Eletrónico encontra-se na plataforma digital T Professor, disponível no computador de cada 

sala de aula ou na generalidade dos computadores da escola (rede interna). Via net é, ainda, possível aceder 
ao Ponto Eletrónico em qualquer computador pessoal (acesso exterior à rede interna).  

2 -  Para aceder ao ponto eletrónico, especificamente ao registo de sumários das aulas/atividades e 
presenças dos alunos consignadas no seu horário, é disponibilizado um código a cada professor. 

3 -  Cada professor dar conhecimento do sumário aos alunos  e registá-lo no ponto eletrónico,  no dia da 
aula/atividade. 
 
 

Artigo 77.º 
Cacifos 

 

1 – Os cacifos destinam-se à arrumação dos materiais escolares dos alunos, sendo a sua utilização 
voluntária. 

2 – Cada cacifo deve, preferencialmente, ser atribuído a dois alunos; 
3 – A atribuição individual só terá lugar caso haja cacifos disponíveis para tal; 
4 – No início de cada ano letivo o Diretor fixará as regras de utilização dos cacifos, que serão dadas a 

conhecer pelos Diretores de Turma. 
5 – Os alunos que, por negligência ou mau uso, danificarem o seu ou outros cacifos terão de proceder à 

sua reparação. 
6 – À escola não poderá ser imputada qualquer responsabilidade por furtos ou extravios de material 

guardado nos cacifos. 
 

 
Artigo 78.º 

Acesso dos Alunos às Instalações Escolares 
 

1 – O acesso dos alunos faz-se pela portaria da Rua João Pinto Ribeiro (Alameda). 
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2 – É obrigatório o registo das entradas e saídas através do cartão magnético. 
3 – O funcionário de serviço na portaria de acesso pode solicitar a exibição do cartão de aluno, que deve 

acompanhar sempre o seu titular. 
4 – Não é permitida a passagem dos alunos pelo corredor da Direção, exceto para tratar de assuntos na 

Direção e na Reprografia. 
5 – O acesso de professores e funcionários far-se-á, preferencialmente, pela portaria principal. 
6 – Os que pretendam ter acesso pela Rua Henrique Seco poderão solicitar à  Direção um comando do 

portão, mediante o pagamento de uma caução. 
7 – Não é permitida a circulação de alunos pelos corredores durante as aulas. Excetuam-se as situações 

decorrentes da carga horária determinada pela matriz curricular em vigor. 
 

Artigo 79.º 
Cartão Magnético 

 

1 – No primeiro ano de colocação ou de frequência da escola, os professores, funcionários e alunos 
requisitam um cartão escolar, magnético. 

2 – Este cartão deve acompanhar o aluno sempre que este se encontre no espaço físico da escola, ou, 
fora dela, no exercício de atividades decorrentes da sua situação escolar. 

3 – O cartão é válido nos anos subsequentes de permanência na escola. 
4 – A perda ou deterioração do cartão implica o pedido de emissão de uma segunda via. 
5 – Após a receção do cartão, ou em caso de substituição do mesmo, qualquer deficiência deve ser 

comunicada aos Serviços de Administração Escolar nos 5 dias úteis subsequentes. 
6 – O cartão deve ser prontamente exibido, quando for solicitado por qualquer autoridade com 

competência hierárquica na escola, nomeadamente professores ou funcionários. 
7 – A recusa de identificação implicará a aplicação de medida disciplinar. 
8 – Sempre que o aluno deixe de frequentar a escola, deverá reclamar, até 31 de agosto do ano letivo em 

que tal ocorrer, o valor residual existente no cartão. 
9 – A inobservância do disposto no número anterior implica a perda definitiva do valor residual do cartão, 

revertendo tal importância a favor da escola. 
 
 
 
 
 

Artigo  80.º 
Regulamento do uso de cartão magnético 

 

1 – O cartão magnético só é válido dentro das instalações da escola, tem um número atribuído e 
fotografia digital. 

2 – O cartão destina-se à aquisição de bens alimentares, material de papelaria e fotocópias e controlo de 
entradas e saídas dos alunos. 

3 – O preço do cartão é anualmente fixado pelo Diretor, sendo divulgado no ato da matrícula e no início 
do ano letivo. 

4 – O carregamento mínimo permitido é de 1 €. 
5 – O cartão substitui o Cartão de Cidadão dentro do estabelecimento, constituindo meio de 

identificação do utente. 
6 – O cartão é pessoal e intransmissível, devendo a sua perda, extravio ou roubo ser de imediato 

comunicada aos Serviços de Administração Escolar ou à Direção. 
7 – Este regulamento será afixado em locais bem visíveis para conhecimento de todos: 
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Artigo    81.º 

Reuniões 
 

1 – As convocatórias das reuniões de professores e funcionários são afixadas nos prazos legais, 
respetivamente nos painéis da sala de professores e no painel do pessoal não docente, podendo,  
cumulativamente, ser enviadas por correio eletrónico. 

2 – Os representantes dos pais e encarregados de educação serão convocados por escrito e/ ou por 
correio eletrónico, e/ou por telefone  com  a antecedência mínima de de 48 Horas. 

3  – São consideradas como obrigatórias todas as reuniões convocadas pelo Diretor, por quem o 
substituir, pelos Coordenadores de Departamento, pelos Coordenadores de grupo de recrutamento, pelo 
Coordenador dos Diretores de Turma. 

4 – As reuniões de professores e de alunos devem realizar-se em período que não colida com atividades 
letivas. 

5 – As convocatórias dirigidas aos alunos serão lidas na sua presença, na sala de aula, e afixadas nos 
locais próprios. 

6 – As reuniões dos funcionários deverão ser convocadas dentro do seu horário laboral. 
 
 
 

 
SECÇÃO II – VISITAS DE ESTUDO 

 
Artigo 82.º 
Natureza 

 

1 – As visitas de estudo devem ser consideradas como estratégias pedagógico-didáticas que, dado o seu 
caráter, podem contribuir para o aprofundamento dos saberes e da cultura. 

2 – Compete aos professores de cada Conselho de Turma elaborar um plano de visitas de estudo que 
integrará o Plano Anual de Atividades a apresentar no Conselho Pedagógico. 

3 – O disposto no número anterior não inviabiliza, contudo, no decorrer do ano letivo, a realização de 
visitas de estudo que se revistam de interesse pedagógico. 

5 – Cada proposta de visita de estudo deve enquadrar-se no Regulamento a seguir enunciado. 
 
 

 
Artigo 83.º 

Regulamento 
 

1 – As visitas de estudo são um meio pedagógico, complemento das atividades curriculares, que terão 
em conta os objetivos e os conteúdos programáticos de uma ou mais disciplinas e a função lúdica 
indispensável à formação dos jovens em ambientes diferentes dos da Escola. 

2 – A organização das visitas de estudo é da responsabilidade dos Professores, devendo incentivar-se a 
participação dos Alunos na elaboração do respetivo projeto. 

3  – Os Professores devem informar os Alunos das regras de conduta a seguir fora do ambiente escolar, 
bem como dos objetivos da visita de estudo como complemento das atividades normais da sala de aula. 

4 – Para os alunos que não integram a visita de estudo, as aulas decorrem normalmente, não podendo, 
todavia, ser lecionadas matérias novas.  

5 – Os professores envolvidos na visita deverão definir tarefas para os alunos não participantes. 
6 – Por cada grupo de 10 a 15 alunos, será responsável um professor, exceto nas visitas de estudo a 

realizar dentro da cidade de Coimbra. 
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7 – Nos casos em que haja fator de risco acrescido, o número de professores será o adequado à atividade. 
8 – Os professores que acompanham os alunos devem ser portadores de uma credencial da escola, bem 

como, no caso de acompanharem alunos com idade inferior a 16 anos, de raquetes e coletes sinalizadores. 
9 – No que diz respeito à planificação da visita de estudo, os procedimentos a adotar são os seguintes: 
a) Deve ser observado o disposto nos pontos 1 e 2 do artigo 83.º do presente regulamento; 
b) O plano da visita de estudo será apresentado em impresso próprio e integrará roteiro pormenorizado; 
c) O plano da visita de estudo carece de aprovação da Direção da Escola, obtidos os pareceres 

favoráveis do Diretor de cada Turma envolvida e do Conselho Pedagógico; 
d) As visitas de estudo no 3.º período deverão ter caráter excecional e, a ocorrerem, devem ter o 

acordo dos docentes do Conselho de Turma cujas aulas são, por elas, afetadas. 
10 – Aprovado o plano da visita pela Direção, o Professor responsável procederá à apresentação, até 

cinco dias úteis antes da data da realização da visita, do respetivo processo, que será constituído por: 
a) Lista dos Alunos participantes, sendo um dos exemplares apresentado no serviço de Ação Social 

Escolar (ASE), para efeitos de Seguro Escolar; 
b) Autorização dos Encarregados de Educação, em impresso próprio, ao qual devem ser  apensos o 

roteiro e os objetivos da visita; 
c) Autorização escrita da visita de estudo por parte das entidades e locais a serem visitados; 
d) Pedido de passagem de credenciais para entregar nas entidades e locais a visitar; 
e) Contrato de Aluguer do Autocarro ou doutro meio de transporte; 
f) Comprovação da liquidação, na Contabilidade da Escola, dos encargos com transportes e outros 

existentes. 
11 – Os Encarregados de Educação dos Alunos poderão participar na visita de estudo, a convite, por 

escrito, do Professor responsável, sendo observado o seguinte: 
a) Na autorização do Encarregado de Educação, será por este assinalada a aceitação ou não do convite; 
b) A participação dos pais ficará dependente dos lugares disponíveis, e a prioridade é estabelecida pela 

ordem de inscrição. 
12  – No que diz respeito aos encargos das visitas de estudo, observar-se-á o seguinte: 
a) É da competência do Professor responsável receber a quantia referente aos custos da visita; 
b) Os Encarregados de Educação pagarão a mesma importância que couber aos Alunos. 
13 – À Direção de Turma deverá ser fornecida informação sobre as visitas de estudo, do seguinte modo: 
a) Quando a sua planificação assim o permita, deverá ser dado conhecimento, nos Conselhos de Turma 

de avaliação do 1.º e do 2.º período, das visitas a realizar no período seguinte; 
b) Nos cinco dias úteis antes da visita de estudo, o Professor responsável deve entregar aos Diretores de 

Turma a Lista de Alunos inscritos para a visita; 
c) Nos cinco dias úteis antes da realização da visita de estudo, após receber o documento do 

responsável, o Diretor de Turma comunicará a realização da visita aos restantes Professores da Turma. 
14 – Nos cinco dias úteis posteriores à realização da visita de estudo, o Professor responsável 

apresentará ao Direção o relatório da mesma, em impresso próprio, em que serão discriminadas a 
consecução dos objetivos preconizados e as eventuais ocorrências registadas, devendo o relatório incluir a 
avaliação dos alunos. 

15 – Em caso de acidente ou outra ocorrência grave ou anómala ocorrida durante a visita de estudo, o 
Professor responsável, após tentar solucionar da melhor forma o problema, deverá comunicá-lo de 
imediato à Escola, para que esta possa contactar a família do Aluno. 

16 – Os contratos de transporte e os pedidos de visitas de estudo deverão ser sempre realizados por 
intermédio da Direção, sendo obrigatória a identificação nominal do professor responsável pela visita de 
estudo. 
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Artigo 84.º 
Intercâmbios e Visitas de Estudo ao Estrangeiro 

 

1 – Neste âmbito, para além disposto nos pontos 1 e 2 do artigo 83.º deste regulamento, deve ser 
observado o estipulado no 

2 – As propostas de intercâmbios e visitas de estudo fora do território nacional devem ser apresentadas 
ao Diretor com a antecedência de 30 dias relativamente à data da sua realização. 

Despacho n.º 28/ME/91. 

3 – Estas atividades carecem obrigatoriamente de reunião com os encarregados de educação dos alunos 
envolvidos para conhecimento e aprovação do plano da viagem, bem como da emissão das autorizações 
legais. 

4 – Os intercâmbios e visitas de estudo ao estrangeiro devem realizar-se, preferencialmente, de forma a 
não coincidirem com atividades letivas ou, caso tal não seja possível, a coincidir no menor número de dias 
possível. 
 

 
SECÇÃO III – UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS 

 
Artigo 85.º 

Cedência e Arrendamento 
 

1 – Cabe à Direção decidir sobre a cedência e arrendamento das instalações e espaços da escola, 
mediante a celebração de protocolos. 

2 – A cedência e o arrendamento serão criteriosamente equacionados, tendo em conta a finalidade, o 
tempo de duração e a entidade interessada. 

3 – A cedência para iniciativas de alunos da escola será gratuita, mediante a apresentação de uma 
caução. 

4 – Deverá a Direção informar o Conselho Geral das cedências e montantes dos proventos realizados, 
tendo em vista o disposto no artigo 13.º, alínea j), do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
 
 
 

 
SECÇÃO IV – PROCESSO ELEITORAL 

Artigo 86.º 
Disposições Gerais 

 

1 – Os aspetos gerais dos processos eleitorais são os que constam do artigo 15.º do  Decreto-Lei nº 
137/2012 de 2 de julho. 

2 – Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial. 
3 – As convocatórias devem conter: 
a) a data, a hora e o local onde terão lugar as eleições; 
b) a data e hora limite de entrega das candidaturas, a qual pode ter lugar até 48 horas antes do início do 

ato eleitoral; 
c) os locais da afixação das listas. 
4 – As convocatórias devem ser afixadas com a antecedência de 7 dias, nos locais habituais. 
5 – Cada mesa de voto deve ser constituída por três membros (um presidente e dois secretários), a eleger 

em ato próprio. 
6 – As urnas devem manter-se abertas durante 8 horas, a menos que antes tenham votado todos os 

eleitores. 
7 – A abertura das urnas será efetuada perante a respetivo Conselho Geral Eleitoral, lavrando-se ata, que 

será assinada pelos componentes da mesa. 
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Artigo  87.º 
Eleição dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 

para o Conselho de Turma 
 

1 – No início de cada ano escolar, haverá lugar a uma reunião de Pais e Encarregados de Educação por 
turma, para eleição de dois representantes efetivos para as reuniões de Conselho de Turma onde esteja 
prevista a sua participação. 

2 – O aviso da convocatória para a reunião referida em 1, será remetido pelo Diretor de Turma aos 
encarregados de educação com a antecedência mínima de uma semana. 

3 – Para se proceder à eleição prevista em 1, devem estar presentes, pelo menos, 50% dos Encarregados 
de Educação. Passados 30 minutos, a eleição poder-se-á realizar com a presença de, pelo menos,  um terço 
dos encarregados de educação. 

 
 

Artigo  88.º 
Incompatibilidades 

 

As incompatibilidades para o exercício de funções são as previstas na lei. 
 
 
 

 
SECÇÃO V – DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Artigo 89.º 
Circuitos de Informação  

 

1 – A  Direção, para além do recurso ao correio eletrónico e à página eletrónica da escola, afixará nos 
locais apropriados todas as informações consideradas relevantes para a comunidade escolar.  

2 – Nenhum documento pode ser afixado sem o prévio consentimento da Direção, que aporá uma 
assinatura no mesmo. 
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CAPÍTULO VII 
 

  
 
 

Artigo 90.º 
Indicações gerais 

 

1 – O Conselho Geral, o Direção, o Conselho Administrativo, o Conselho Pedagógico e as estruturas de 
Orientação Educativa elaborarão os seus próprios regimentos, nos termos do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 
de julho. 

2 – Em tudo aquilo em que este regulamento for omisso, aplica-se o disposto nos  normativos legais em 
vigor. 

3 – Compete, ainda, ao Diretor a resolução de qualquer situação decorrente de omissão neste 
Regulamento Interno. 

4 – Este regulamento deve ser amplamente divulgado aos membros da comunidade educativa, pelo que 
se procederá da seguinte forma: 

a) Será publicado na página eletrónica da escola; 
b) Será facultado um exemplar  a todas as estruturas pedagógicas  e serviços da escola, bem como à 

Associação de Estudantes e à Associação de Pais. 
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ANEXOS 
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ANEXO N.º 1 
 

 
Estes critérios deverão ser divulgados junto de toda a comunidade escolar e constituem referências 

comuns, no interior da escola, sendo operacionalizados pelo Conselho de Turma no âmbito do respetivo 
projeto curricular de turma. 
 
I - Enquadramento da Avaliação 

O presente documento aplica-se apenas aos alunos do 3º Ciclo desta escola e estabelece os princípios e 
os procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens assim como os efeitos dessa avaliação. 
1. Finalidades 
a) Apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos, permitindo o 

reajustamento dos projetos curriculares de escola e de turma, nomeadamente, quanto à seleção de 
metodologias e recursos, em função das necessidades educativas dos alunos;  
 

b) Certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo aluno, no final de cada ciclo e à 
saída do ensino básico, através da avaliação sumativa interna e externa.  

2. Objeto 
A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as 

diversas áreas e disciplinas de cada ciclo, considerando a concretização das mesmas no projeto curricular de 
escola e no projeto curricular de turma, por ano de escolaridade. 

As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de caráter transversal ou de natureza 
instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em 
língua portuguesa ou da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de 
avaliação em todas as áreas curriculares e disciplinas. 
II – Princípios e modalidades da avaliação 

1. No processo de avaliação deverá ter-se em conta os seguintes princípios:  
1.1 Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências pretendidas 

através da utilização de modos e instrumentos de avaliação diversificados, de acordo com a 
natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem;  

1.2 Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de autoavaliação regulada, e sua 
articulação com os momentos de avaliação sumativa;  

1.3 Valorização da evolução do aluno, nomeadamente ao longo do ciclo;  
1.4 Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através  da clarificação e da 

explicitação dos critérios adotados;  
1.5 Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

 
2. Modalidades de Avaliação 

 
2.1. Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade, devendo articular-se com 
estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de 
facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

2.2. Avaliação Formativa 
2.2.1 A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume caráter 

contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma 
variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das 
aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. 
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2.2.2 A avaliação formativa fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos 
restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 
competências, de modo a permitir rever e melhorar os processos de trabalho. 

2.2.3 A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em 
colaboração com os outros professores, designadamente no âmbito dos órgãos coletivos que  
concebem e gerem o respetivo projeto curricular e, ainda, sempre que necessário, com os 
serviços especializados de apoio educativo e os encarregados de educação. 

2.2.4 Compete ao órgão de direção executiva, sob proposta do Diretor de Turma, a partir dos dados da 
avaliação formativa, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes no estabelecimento 
de ensino com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

2.2.5 Compete ao Conselho Pedagógico apoiar e acompanhar o processo definido no número anterior. 
 
2.3. 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. 

2.3.1  Avaliação Sumativa Interna 
2.3.1.1  A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período letivo, de cada ano letivo e de 

cada ciclo. 
2.3.1.2 A avaliação sumativa interna é da responsabilidade dos professores que integram o conselho de 

turma, reunindo, para o efeito, no final de cada período.  
2.3.1.3 Sempre que se realiza uma avaliação sumativa interna, compete ao Conselho de Turma 

reanalisar o projeto curricular de turma, com vista à introdução de eventuais reajustamentos ou 
apresentação de propostas para o período/ano letivo seguinte.  

2.3.1.4  Compete ao Diretor de Turma coordenar o processo de tomada de decisões relativas à 
avaliação sumativa interna e garantir tanto a sua natureza globalizante como o respeito pelos 
critérios de avaliação definidos neste documento. 

2.3.1.5. A informação resultante da avaliação sumativa interna:  
a) Conduz à atribuição de uma classificação, numa escala de níveis de 1 a 5, em todas as 

disciplinas, podendo ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma 
apreciação descritiva sobre a evolução do aluno;  

b) Expressa-se de forma descritiva nas áreas curriculares não disciplinares, conduzindo, 
também, à atribuição de uma menção qualitativa (não satisfaz, satisfaz, satisfaz bem). 

2.3.1.6 Nas áreas curriculares não disciplinares, a avaliação sumativa interna utiliza elementos 
provenientes das diversas disciplinas e áreas curriculares.  

2.3.1.9 No 3º ciclo, a avaliação sumativa interna das disciplinas de organização semestral, Educação 
Tecnológica e Expressão Plástica processa-se do seguinte modo:  

a) Para atribuição das classificações, o conselho de turma reúne extraordinariamente no final do 
1º semestre e ordinariamente no final do 3º período; 

b) A classificação atribuída no 1º semestre fica registada em ata e, à semelhança das 
classificações das outras disciplinas, está sujeita a ratificação do conselho de turma de 
avaliação no final do 3º período;  

c) No final dos 1º e 2º períodos, a avaliação assume caráter descritivo para as disciplinas que se 
iniciam nos 1º e 2º semestres, respetivamente.  

2.3.2 Avaliação Sumativa Externa 
2.3.2.1 A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da 

Educação e compreende a realização de exames nacionais no 9º ano, nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática, os quais incidem sobre as aprendizagens e competências do 3º ciclo. 

2.3.2.2  São admitidos aos exames nacionais do 9º ano todos os alunos, exceto os que, após a avaliação 
sumativa interna, no final do 3º período, se enquadrem nas seguintes situações: 
a) Tenham obtido classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática;  
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b) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em duas disciplinas e de nível 1 em 
Língua Portuguesa ou Matemática;  

c) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas 
disciplinas e a menção de Não satisfaz na área de projeto, desde que nenhuma delas seja 
Língua Portuguesa e Matemática;  

d) Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 numa disciplina, a menção de Não 
satisfaz na área de projeto e nível 1 em Língua Portuguesa ou Matemática. 

 
2.3.2.3  A classificação final a atribuir a cada uma destas disciplinas, na escala de 1 a 5, é calculada de 

acordo com a seguinte fórmula, arredondada às unidades: 
    CF= (7Cf+3Ce)/10    em que: 

CF = classificação final;  
Cf = classificação de frequência no final do 3.º período;  
Ce = classificação da prova de exame. 

2.3.2.4 Os exames nacionais realizam-se numa fase única com duas chamadas, sendo que a 1ª 
chamada tem caráter obrigatório e a 2.ª chamada destina-se a situações excecionais 
devidamente comprovadas, que serão objeto de análise.  

3.3.2.5 A não realização dos exames referidos nos números anteriores implica a retenção do aluno no 9º 
ano de escolaridade.  

3.3.2.6 Os alunos que atinjam a idade limite da escolaridade obrigatória sem aprovação na avaliação 
sumativa final no 9.º ano de escolaridade podem candidatar-se a Exames de Equivalência à 
Frequência na qualidade de alunos autopropostos no mesmo ano letivo, conforme o Despacho 
Normativo nº5/2007, de 10 de janeiro. 

 
III – Planificação do Processo de Avaliação  

No início de cada ano escolar, os grupos disciplinares procedem, para cada disciplina e nível, à 
planificação das atividades letivas, incluindo nomeadamente: 

a) a sequência e a temporização dos conteúdos a lecionar em cada período; 
b) a definição das competências, métodos e recursos educativos;  
c) a seleção dos instrumentos de avaliação a adotar em cada unidade didática ou conjunto de 

unidades;  
d) a aferição destes instrumentos de avaliação, particularmente no que se refere à estrutura dos 

testes, sua terminologia de classificação e respetivos critérios gerais de correção; 
e) a definição dos critérios de avaliação correspondentes à disciplina. 

IV – Normas de Atuação  
1. No início de cada ano letivo, o Diretor de Turma, após reunião com o Conselho de Turma, deverá prestar 

informações aos Pais e Encarregados de Educação sobre o número de aulas previstas e a planificação 
geral das várias disciplinas. 

2. No final de cada período, na reunião com os Pais/Encarregados de Educação, o Diretor de Turma deverá 
prestar informação sobre os conteúdos programáticos e lecionados em cada uma das disciplinas, bem 
como sobre o número de aulas previstas e lecionadas. 

3. No final de cada ano letivo, deverá o Conselho de Turma proceder a uma rigorosa avaliação do trabalho 
realizado.  

4. A avaliação sumativa não deve ser exclusivamente baseada em testes, devendo ser tidos em conta outros 
instrumentos de avaliação. 
Porém, sempre que haja lugar a testes escritos, estes deverão seguir as seguintes normas: 

3.1 A marcação das datas será feita sempre que possível de comum acordo com os alunos e lançada 
em mapa próprio constante no Livro de Ponto. 

4.2. Não deverá verificar-se a sobreposição da realização de provas no mesmo dia. Sempre que possível 
não marcar mais do que três testes na mesma semana e na última semana de aulas de cada 
período não devem ser realizadas provas escritas. 
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1.  Os alunos deverão ser informados dos conteúdos a avaliar nos testes com a antecipação 
necessária. 

2. O prazo de correção e entrega dos testes não deverá ultrapassar  três semanas após a execução dos 
mesmos. 

3. A correção e a entrega de cada teste escrito serão efetuadas antes da realização do teste seguinte. 
4. Toda a avaliação deve ser expressa em termos quantitativos e qualitativos e a terminologia a usar 

deverá ser uniforme, de acordo com a tabela seguinte: 
5. Os alunos deverão ser informados da cotação a atribuir a cada questão ou grupo de questões. 
6. Os professores deverão adotar critérios de isenção, de rigor e de objetividade na correção e 

classificação dos testes, informando os alunos sobre quaisquer questões que lhe sejam colocadas. 
 
5. No final de cada período letivo, deverão ser dados a conhecer aos alunos os resultados de todos os 
elementos de avaliação. 
 
6. Cada professor dará ao Diretor de Turma informação sobre a situação escolar dos seus alunos, pelo 
menos, uma vez por período e quando lhe for expressamente solicitado. 
 
7. Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de autoavaliação e reflexão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Conselhos de Turma 
  
As reuniões do Conselho de Turma destinadas a avaliação sumativa deverão considerar os seguintes 
aspetos:  
8.1 Apreciação global da turma, feita pelo Diretor de Turma e professores, nomeadamente nos aspetos de 
aproveitamento, comportamento e assiduidade. 
8.2 Apreciação individual, aluno por aluno, em cada uma das disciplinas do conjunto curricular. 
8.3 Esclarecimento e justificação em ata de eventuais situações, por iniciativa de qualquer professor, sobre 
os casos que possam oferecer dúvidas ou que apresentem disparidades significativas de classificações. 
8.4 Justificação, em ata, sempre que for atribuído um nível inferior a três (3) no final do ano letivo ao aluno 
que obteve nível igual ou superior a três (3) no final dos 1º e 2º períodos.  
8.5 Os alunos abrangidos pela modalidade de educação especial serão avaliados de acordo com estes 
critérios de avaliação e com a legislação em vigor. 
8.6 Aprovação das classificações propostas e realização do registo escrito respetivo. 
 
9. A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica que deverá 
ser tomada pelo Conselho de Turma, considerando:  

a) Nos anos terminais de ciclo, que o aluno desenvolveu as competências necessárias para prosseguir 
com sucesso o nível de escolaridade subsequente;  

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO NÍVEL 

Insuficiente 0 - 19 1 

Não Satisfaz 20 – 49  2 

Satisfaz 50 – 69 3 

Satisfaz Bem 70 – 89 4 

Excelente 90 – 100 5 
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b) Nos anos não terminais de ciclo, que as competências demonstradas pelo aluno permitem o 
desenvolvimento das competências essenciais definidas para o final do respetivo ciclo e não 
exclusivamente o número de níveis negativos.  

c) No final do 3.º Ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado se estiver numa das 
seguintes situações:  

 Tenha obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de 
Matemática; 

 Tenha obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas disciplinas e a 
menção de Não satisfaz na Área de Projeto, desde que não integrem cumulativamente 
as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

d) No sentido de proporcionar uma certa uniformização de atuações por parte dos Conselhos de 
Turma, os limiares de transição, nos anos não terminais de ciclo

 
 são os seguintes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs. Face a situações específicas e não referidas neste documento, a decisão pedagógica de 
transição ou não transição recairá no Conselho de Turma, que será sempre soberano. Deverá, 
todavia, justificar em razões pedagógicas a sua decisão, após consideração de todos os fatores de 
ponderação. Esta decisão deverá ser tomada por maioria qualificada dos professores que integram 
o Conselho de Turma e registada em ata a respetiva fundamentação.  
Fatores de ponderação a considerar:  

h) O progresso nas aprendizagens  
i) A idade/maturidade  
j) A assiduidade  
k) Comportamentos/ Atitudes  
l) Retenção repetida  
m) A proveniência do estrangeiro como limitadora da utilização da Língua Portuguesa  
n)A existência de mais de um docente na mesma disciplina durante o ano letivo.  

  
10. Em situações de retenção compete ao Conselho de Turma proceder em conformidade com o disposto 
no Despacho Normativo nº 50/2005, de 9 de novembro. 
  
11. A tomada de decisão relativamente a uma retenção repetida no mesmo ciclo, à exceção do 9º ano de 
escolaridade, só ocorre após a aplicação da avaliação extraordinária prevista no artigo 4º do Despacho 
Normativo nº 50/2005, de 9 de novembro. 
  
12. As reuniões intercalares do Conselho de Turma deverão obedecer à metodologia das reuniões de final 
de período, suprimindo os pontos respeitantes à classificação. 
13. Os critérios de avaliação devem ser amplamente divulgados à comunidade escolar. 
 
14. Reapreciação dos Resultados da Avaliação 

NÚMERO DE 
CLASSIFICAÇÕES 
INFERIORES A 3  

CONDIÇÃO  SITUAÇÃO 

3  
Desde que nenhuma 

delas seja a Língua 
Portuguesa.  

Transita  

2  Quando  uma delas for a 
Língua Portuguesa  

Transita  

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/215B00/64616463.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/215B00/64616463.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/215B00/64616463.pdf�
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1. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º Período de um ano letivo podem ser objeto 
de um pedido de reapreciação, devidamente fundamentado, dirigido pelo respetivo encarregado de 
educação à Direção Executiva, no prazo útil de três dias a contar da data de afixação das pautas. 
2. O Conselho de Turma procede no prazo de cinco dias úteis após a receção do pedido, à análise do 
mesmo, com base em todos os documentos considerados relevantes para o efeito, e toma uma decisão 
que pode confirmar ou alterar a avaliação inicial. 
3. A decisão referida no número anterior deve, no prazo de cinco dias úteis, ser submetida à ratificação 
do Conselho Pedagógico. 
4. Da decisão tomada nos termos dos números anteriores, que se constitui como definitiva, a Direção 
Executiva notifica o Encarregado de Educação através de carta registada com aviso de receção, no 
prazo de cinco dias. 
5. O Encarregado de Educação, se assim o entender, poderá interpor recurso hierárquico para o Diretor 
Regional de Educação do Centro. 

15. Casos especiais de progressão 
 Um aluno que revele capacidades excecionais, um adequado grau de maturidade, a par do 

desenvolvimento das competências previstas para o 3º ciclo, poderá progredir mais 
rapidamente, beneficiando da possibilidade de, ao longo do 3º ciclo, transitar de ano de 
escolaridade antes do final da ano letivo, uma única vez ao longo dos 2º e 3º ciclos. 

 A possibilidade enunciada no número anterior só pode ser acionada se houver, para o efeito, 
pareceres concordantes do Encarregado de Educação do aluno, dos Serviços Especializados de 
Apoio Educativo e do Conselho Pedagógico. 

 
16. Alunos abrangidos pela modalidade de educação especial. 

o) Os alunos abrangidos pela modalidade de educação especial serão avaliados, salvo o 
disposto no número seguinte, de acordo com o regime de avaliação definido no Despacho 
Normativo nº 30/2001. 

p) Os alunos que tenham, no seu programa educativo individual, devidamente explicitadas e 
fundamentadas, condições de avaliação próprias, decorrentes da aplicação da medida educativa 
adicional “alterações curriculares específicas”, serão avaliados nos termos definidos no referido 
programa. 

O programa educativo individual dos alunos que se encontram na situação anteriormente referida, 
constitui a referência de base para a tomada de decisão relativa à sua progressão ou retenção num ano  
ou ciclo de escolaridade, bem como para a tomada de decisão relativa à atribuição do diploma de 
ensino básico.  
V - Participação dos alunos e Encarregados de Educação no processo de avaliação  
a) A participação dos alunos 

b) Os alunos podem elaborar registos sistemáticos de autoavaliação em fichas para o efeito elaboradas, 
que resulte num registo de final de período.  

no processo de avaliação é da responsabilidade de cada professor, a quem 
compete a elaboração e aplicação periódica de grelhas que incidam sobre indicadores enunciados no 
PCT e oportunamente comunicados aos alunos como parâmetros em que a mesma se alicerça 
(assiduidade, comportamento, participação nos trabalhos, progressão na aprendizagem, etc.). Ao 
professor cabe, de igual forma, coordenar o tratamento dos dados assim recolhidos, tendo em vista a 
auto e heteroavaliação dos alunos.  

c) A elaboração das fichas de registo de autoavaliação são da responsabilidade do departamento curricular 
e do professor da disciplina.  

d) A participação dos Encarregados de Educação na avaliação dos seus educandos pressupõe o 
acompanhamento e apoio no trabalho por estes desenvolvido, no que se inclui a tomada de 
conhecimento formal, por assinatura, de todos os instrumentos de avaliação realizados. Concretiza-se, 
por outro lado, e preferencialmente, ao nível do processo de comunicação que, regularmente, o 
Encarregado de Educação deverá estabelecer com a escola, na pessoa do Diretor de Turma.  
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e) O Encarregado de Educação dentro dos direitos de ser informado, de cooperar,  partilhar e envolver-se 
no acompanhamento do seu educando, deve ser ouvido pelo diretor de turma no sentido de poder 
contribuir para um melhor conhecimento e melhor desempenho do seu educando.  

f) O Encarregado de Educação deverá, ainda, tomar conhecimento das competências consideradas 
essenciais à progressão do aluno, dos métodos de avaliação utilizados e da evolução manifestada ao 
longo do ano letivo.  

 
 
NOTA FINAL – Em casos omissos, aplicam-se o Decreto-Lei n.º 6/2001, o Decreto-Lei n.º 209/2002, o 
Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de janeiro, o Despacho Normativo n.º 18/2006 de 14 de março,  o 
Despacho Normativo n.º 50/2005, o Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de fevereiro, o Despacho 
Normativo n.º 5/2007 de 10 de janeiro, , de 9 de novembro e o respetivo esclarecimento, o Despacho 
Normativo n.º 7/2006 de 6 de fevereiro,  o Despacho n.º 17860/2007 de 13 de agosto, o Decreto-Lei n.º 
3/2008, de 7 de janeiro. 
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ANEXO N.º 2 
 

 
 
 

O presente regulamento é um documento orientador que especifica a organização e o 
funcionamento dos Cursos Profissionais nesta escola e resulta da legislação que lhes é aplicável, a seguir 
designada por legislação de referência. 

 
 

 
Legislação de referência: 

• 
• 

Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de junho   

• 

Portaria n.º 550 C/ 2004, de 21 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 
797/2006, de 10 de agosto; 

• 
Despacho n.º 14 758/2004, de 23 de julho; 

•  
Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de junho; 

• 
• 

Portaria n.º 1315/2006, de 23 de novembro 

 

Portaria n.º 1 287/2006, de 21 de novembro 

 
CAPÍTULO I 

FUNCIONAMENTO GERAL 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
Os Cursos Profissionais destinam-se a alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade, ou que 

possuam formação equivalente, e constituem uma modalidade de nível secundário com uma forte ligação 
ao mundo do trabalho. 

A conclusão, com aproveitamento, de um Curso Profissional: 
a) Confere qualificação de nível III para o desempenho de uma profissão; 
b) Confere equivalência ao ensino secundário regular, 
c)  Permite o acesso ao ensino superior.  

 
Artigo 1.º 

Organização curricular 
 

1 – Os Cursos Profissionais possuem uma estrutura curricular organizada em módulos de formação 
distribuídos por 3 anos letivos e compreendem três componentes de formação: sociocultural, científica e 
técnica. Exigem, ainda, no último ano, a apresentação de um projeto, designado por Prova de Aptidão 
Profissional (PAP), no qual o aluno demonstra as aptidões e competências desenvolvidas ao longo da sua 
formação. 
2 – Os referenciais de formação e os programas aprovados pelo Ministério da Educação encontram-se 
publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência Nacional para a Qualificação 
(http://www.anq.gov.pt/) . 

http://www.anq.gov.pt/�
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Artigo 2.º 
Estrutura curricular 

 

Os Cursos Profissionais obedecem à seguinte estrutura curricular: 
 
Componentes de Formação Disciplinas Total de Horas/Ciclo 

de Formação 

Sociocultural 

Português 320 
Lìngua Estrangeira I,II ou III 220 
Área de Integração 220 
Tecnologias da Informação e Comunicação 100 
Educação Física 140 

Científica 2 a 3 disciplinas 500 

Técnica 
3 a 4 disciplinas 1180 
Formação em Contexto de Trabalho 420 

Carga horária total/Curso 3100 

 
Artigo 3.º  
Matrículas 

 

As matrículas nos Cursos Profissionais regem-se pelo estipulado no artigo 3º do Despacho 
14758/2004, de 23 de julho. 

 
1- Os candidatos deverão preencher um boletim de pré-inscrição entre maio e julho (datas a afixar 
anualmente). 
1- Preferencialmente os candidatos deverão ser submetidos a uma entrevista com o Diretor do Curso e 

com o/a técnico/a do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), com o objetivo de serem esclarecidos 
quanto ao regime de funcionamento dos cursos e de demonstrar que possuem o perfil adequado à 
frequência do curso pretendido. 

2- Os Encarregados de Educação dos alunos/formandos deverão assinar um contrato individual de 
formação, no início do 1º ano, onde se comprometem que os eus educandos cumprirão o estipulado para 
o cumprimento do curso. 

 
Artigo 4.º  
Avaliação 

 

1- A avaliação incide: 
 
a) Sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas que integram o plano curricular do curso e 
no Plano de Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 
 
b)Sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 
 
2 – A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo. 
 

Artigo 5.º  
Modalidades de Avaliação 

 

1– A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, ao 
aluno e ao encarregado de educação obter informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens. 
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2- A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na 
formulação de um juízo globalizante, exprimindo a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da 
avaliação realizada pelo professor, sobre as aprendizagens e as competências adquiridas pelos alunos.  
2.1. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, entre o professor e os alunos, e posteriormente, 
em reunião do Conselho de Turma. Incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e integra, no 
final do 3º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional.  
 

Artigo 6.º  
Critérios de Avaliação 

 

1 – Os critérios de avaliação para cada disciplina serão os aprovados pelo Conselho Pedagógico, sob 
proposta dos Grupos/Departamentos.  
 
2 – Depois de aprovados pelo Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação serão anexados ao presente 
Regulamento 
 

Artigo 7.º  
Momentos de Avaliação 

 

1– Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resultam do acordo entre 
cada aluno ou grupo de alunos e o professor.  
 
2 – Expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a notação formal de cada 
módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores, isto 
é, a classificação negativa não é publicitada.  
 
3 – Independentemente do estipulado no ponto anterior, na pauta tem de constar o nome de todos os 
alunos inscritos, nesse momento, na turma.  
4- As pautas modulares, com as respetivas classificações, são afixadas num prazo de 30 dias após a data 
de realização do módulo. 
 
4 – A pauta é entregue ao Diretor de Turma que, por sua vez, a entregará no Conselho Executivo, onde fica 
arquivada.  
 
1 – Na reunião de avaliação do 3.º Período, as classificações dos módulos realizados com aproveitamento 

terão de todas ficar registadas nos respetivos livros de termos, os quais se encontram organizados por 
cursos.  

 
Artigo 8.º  

Avaliação Extraordinária 
 

1 – Os alunos que não obtiverem aprovação em determinados módulos, têm a possibilidade de requerer a 
avaliação dos mesmos, num máximo de 5 módulos por ano, através de uma prova de avaliação 
extraordinária a realizar: 
a) No final do ano letivo (julho) para os alunos do 3º ano que estejam em condições de apresentar o relatório 
da PAP em julho. 
b) No início do ano letivo seguinte (setembro) para todos os alunos. 
 
2 – A inscrição para a prova extraordinária é condicionada ao pagamento de um montante de  a fixar 
anualmente pelo Diretor. 
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2.1. Na situação referida na alínea a) do ponto anterior, o respetivo pagamento deverá ser efetuado num 
prazo de duas semanas após o término das aulas. 
 
3 – A inscrição para as provas de setembro deverá ser requerida e paga no ato da matrícula para o ano 
seguinte. 
 
4 – Não estão abrangidos pela avaliação extraordinária os alunos excluídos por faltas.  
 

Artigo 9.º  
Modalidades Especiais de Progressão Modular 

 

1– Fora dos momentos de avaliação mencionados no artigo anterior, os alunos têm a possibilidade de 
requerer junto do professor, uma nova data para efetuar prova de qualquer dos módulos já avaliados nesse 
ano letivo, e não capitalizados pelo aluno. 
 
2 – O aluno que não tenha obtido avaliação positiva num  módulo, ou em módulos, terá de efetuar a 
recuperação do(s) mesmo(s), no tempo e forma razoável que venha a ser estabelecido 
entre o professor da disciplina e o aluno em causa. 
 
2.1- No caso da não progressão no módulo, o professor disporá do prazo de um mês, contado a partir da 
data da realização da 1.ª tentativa, para marcar a 2.ª tentativa. As avaliações deverão ser entregues ao 
Diretor de Curso, no prazo de 15 dias após a realização dos testes ou de trabalhos 
 
2.2- As 1.ª e 2.ª tentativas de realização de um módulo terão lugar em período letivo, cabendo ao professor 
marcar as respetivas datas, não ultrapassando os 30 dias de intervalo. 
 
2.3- Quando os módulos não realizados reportarem ao ano de escolaridade anterior, o discente pode 
realizar testes para aproveitamento dos mesmos numa turma posicionada nesse ano. 
 
 3 – O processo descrito no ponto anterior realiza-se da seguinte forma: o Diretor de Turma do aluno 
informa-se sobre as datas de realização dos referidos testes, nas várias disciplinas/módulos e comunica-se 
aos alunos interessados.  
 
4 – Esses testes têm um peso de 100% na avaliação final dos módulos.  
 

Artigo 10.º  
Melhoria de Classificação 

 

1 – Só está prevista a realização de melhoria de classificação aos alunos que se encontrem nas seguintes 
condições: 
 

a) Alunos que não transitaram de ano; 
b) Alunos a quem tenham sido concedidas equivalências. 
 

2 – Em ambos os casos descritos no ponto anterior é necessário que o aluno esteja inscrito na(s) disciplina(s) 
e o curso esteja em funcionamento.  
 

Artigo 11.º  
Regime de Precedências 

 

1- Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é 
permitido que o aluno frequente módulos mais avançados sem a capitalização de módulos anteriores.  
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2 – Quando o aluno obtiver avaliação positiva num módulo que seja objeto da precedência curricular 
referida anteriormente (tendo o anterior por capitalizar), a avaliação desse módulo ficará retida durante o 
ano letivo em que ocorrer a situação, até à capitalização do módulo anterior.  
 
3 – Caso não se verifique a capitalização do módulo em falta, a avaliação do módulo seguinte não será 
lançada no livro de termos e este não ficará capitalizado.  
 

Artigo 12.º  
Condições de Progressão 

 

1 – A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma 
classificação igual ou superior a 10 valores.  
 
2 – Os alunos que se matricularam no 1º ano de qualquer curso só avançam para o ano seguinte se tiverem 
realizado 75% do número total dos módulos previstos para esse ano letivo.  
 
3 – Os alunos só se matricularão no 3º ano se tiverem concluído 75% dos módulos estabelecidos para os dois 
primeiros anos.  
 
4 – Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, a Escola não se pode comprometer a dar continuidade à 
lecionação dos módulos em atraso. 
 

Artigo 13.º  
Equivalência entre disciplinas e entre cursos 

 

1 – Nos termos do Despacho Normativo nº 36/2007, os alunos têm a possibilidade de requerer a 
reorientação do seu percurso formativo, através da mudança de cursos, recorrendo ao regime de 
equivalência entre disciplinas.  
 
2 – Entre cursos profissionais com módulos da estrutura curricular com o mesmo nome, a mesma carga 
horária e os mesmos conteúdos é atribuída equivalência. Para tal, o aluno terá de entregar no ato de 
matrícula requerimento com essa pretensão, dirigido ao Diretor. 
 
3- Este requerimento deve ser apresentado até 31 de dezembro do ano letivo seguinte. 
 
4- Nesse requerimento deve constar, de forma clara, a identificação das habilitações académicas de que é 

portador., acompanhadas pelos respetivos documentos comprovativos. 
 

Artigo 14.º  
Conclusão e Certificação do Curso 

 

1– A obtenção do diploma de qualificação profissional e académica concretiza-se após aprovação em todas 
as disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 
 
2 – A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às 
unidades, das classificações obtidas em cada módulo.  
 
3 – A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

CF = [2MCD (0,3FCT 0,7PAP)]/3 
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Sendo: CF = Classificação final do curso, arredondada ás unidades; MCD = Média aritmética simples das 
classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos do curso, arredondada às 
décimas; FCT = Classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas; PAP = 
Classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas.  
 
4 - A certificação para conclusão do curso é independente da realização de exames nacionais. 
 
5 – Os alunos que pretendam ingressar no Ensino Superior deverão cumprir os requisitos determinados pela 
legislação em vigor no momento da sua candidatura. 
 

Artigo 15.º  
Assiduidade 

 

1 – Os alunos têm de cumprir 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina e 95% da carga 
horária da FCT, conforme o estipulado no artigo 35º da Portaria nº 797/2006. 
 
2 – Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas será considerado o segmento letivo de 
45 minutos. 
 
3 – Em situações excecionais quando um aluno ultrapasse o limite de faltas previsto, sendo elas justificadas, 
a escola desencadeará o prolongamento das atividades até ao cumprimento da totalidade das horas de 
formação, ou desenvolverá mecanismos da recuperação, tendo em conta o cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem (artigo 35.º da Portaria 550-C/2004). 
 
4 – Caso se verifique a situação referida no ponto anterior, o aluno só poderá voltar a frequentar a(s) 
disciplina(s) no ano letivo seguinte, matriculando-se nos módulos em falta dessa(s) disciplina(s). 
 
5- O diretor de turma manterá os encarregados de educação informados quanto à assiduidade  
dos alunos, adotando os procedimentos definidos no regulamento interno da escola. 
 

Artigo 16.º  
Mecanismos de Recuperação de Faltas  

 

1. O Conselho de Turma, na reunião em que toma conhecimento das faltas justificadas/injustificadas do 
aluno, deve refletir sobre a necessidade de definir mecanismos de 
recuperação e no caso de os considerar oportunos defini-los, por proposta do professor da 
disciplina em que se registaram as faltas. 
 
2. Caso a urgência e/ou oportunidade o justifique, o professor pode, com o acordo do aluno, definir e aplicar 
os mecanismos de recuperação que considere necessários, dando conhecimento, ao Diretor de 
Turma/Curso. 
 
3. Na reunião seguinte, à data acordada para o cumprimento dos mecanismos de recuperação, 
o conselho de turma é informado, pelo professor da disciplina, sobre o seu efetivo cumprimento. Na ata, 
será feito o registo do número de faltas justificadas, por disciplina, que foram objeto de atividades de 
recuperação. 
 
4. No final de cada período letivo, na reunião trimestral, serão registadas as faltas justificadas/injustificadas 
e as que foram objeto de mecanismos de recuperação, sendo dado conhecimento ao Encarregado de 
Educação ou ao aluno, quando maior de idade. 
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Artigo 17.º 
Controlo e Acompanhamento das Faltas 

 

1. Cabe ao Diretor de Turma, observar os motivos que levam às faltas dos alunos, dando conhecimento em 
Conselho de Turma dos mesmos, aos restantes professores. 
 
2. Nas reuniões periódicas do Conselho de Turma, os professores tomarão conhecimento da assiduidade 
dos alunos, e sempre que possível, encontrarão as estratégias que lhes pareçam adequadas para melhorar o 
nível de assiduidade. 
 
3. Quando o aluno atingir ou exceder um terço do limite de faltas permitido para o horário semanal da 
disciplina, deve o Diretor de Turma informar o Encarregado de Educação ou o aluno, quando maior de 
idade, pelo meio mais expedito, com o objetivo de se alertar para as consequências da situação e de se 
encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência. 
 
4. No final de cada período, constará do documento a entregar ao Encarregado de Educação, todas as faltas 
dadas pelo aluno, em cada disciplina, de forma cumulativa, diferenciando as faltas injustificadas, as 
justificadas onde foram cumpridos mecanismos de recuperação. 
 

Artigo 18.º  
Funcionamento da Equipa Pedagógica e do Conselho de Turma  

 

1 –A equipa pedagógica é formada pelos professores das disciplinas e pelo  Diretor de Turma, ,pelo Diretor 
do Curso e pelo Orientador da formação em contexto de trabalho. 
 
2- O conselho de turma de avaliação ocorrerá, pelo menos, três vezes ao longo do ano letivo, sendo 
entregue ao encarregado de educação uma ficha contendo informação qualitativa sobre o percurso do 
aluno. 
 
3- A ficha mencionada no ponto anterior deve conter a referência explícita a parâmetros como a aquisição e 
aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação e cooperação. Nela constará também uma 
síntese das principais dificuldades detetada, com indicação de atividades de recuperação, bem como a 
menção dos módulos concluídos por cada formando. 
 

Artigo 19.º 
Reposição de aulas 

 

1 – Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, 
de forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 
 
2 – As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de: 

a) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas e tenha a 
concordância por parte do encarregado de educação ou do aluno quando maior. 

b) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e à Páscoa; 
c) Permuta entre docentes, combinada com a antecedência mínima de 3 dias úteis dando 

conhecimento aos alunos. 
3 – Se a reposição for efetuada de acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do ponto 2, tem de haver a 
concordância do encarregado de educação. 
4 – A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes são registadas em documento 
próprio anexado ao livro de ponto da turma. 
 
5 – Este processo de reposição de aulas será verificado pelo Diretor de Turma. 
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6 - No final do primeiro e segundo períodos, o conselho de turma procederá ao registo das horas de 
formação já ministradas e cada professor dará conhecimento ao diretor de turma da data de conclusão das 
atividades letivas, com a maior precisão possível. O diretor de turma    comunicará estes dados ao órgão de 
gestão. 
 

Artigo 20.º 
Visitas de Estudo 

 

1 – As visitas de estudo e os respetivos objetivos fazem parte do projeto curricular de turma, tendo, 
portanto, de ser aprovadas pelo conselho de turma e constar do plano anual de atividades. 
 
2 – Estas atividades constituem estratégias pedagógico/didáticas que, dado o seu caráter mais prático 
podem contribuir para a preparação e sensibilização a conteúdos a lecionar, ou para o aprofundamento e 
reforço de unidades curriculares já lecionadas. 
 
3 – As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos previstos 
para o turno da manhã (6 tempos) e turno da tarde (6 tempos), até ao máximo de 12 tempos diários. Assim, 
a atividade desenvolvida só no turno da manhã ou da tarde corresponde a  6 tempos. 
 
4 – Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores e acompanhantes, 
sendo 4 tempos para o professor dinamizador e 2 tempos para cada um dos acompanhantes, que, 
preferencialmente, deverão ser no máximo dois professores por turma e por turno. 
 
5 – Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores com aulas no dia da atividade. 
 
6 – A atividade só pode ser realizada se houver concordância por parte dos professores afetados pela 
mesma. 
 
7 – Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades 
é fundamental, pelo que têm caráter obrigatório para os alunos. 
 

Artigo 21.º 
Dossier de Avaliação e Dossier Pedagógico 

 

1 – Os enunciados dos testes e respetivas cotações são arquivados em dossier próprio, o 
qual é mantido na Escola. 
 
2 – Cada professor organizará também um dossier pedagógico com todo o material fornecido 
aos alunos. O dossier fica arquivado na Escola. 
 

CAPÍTULO II 
PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

 
Artigo 22.º 

Disposições gerais 
 

1 – A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, 
material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como 
do respetivo relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e competências 
profissionais, adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 
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2 – O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita 
ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais 
professores. 
 
3 – Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em 
todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual e 
específica de cada um dos membros da equipa. 
 
4 – A concretização do projeto compreende três momentos: conceção do projeto; desenvol vimento do 
projeto devidamente faseado; autoavaliação e elaboração do relatório final. 
 
5 – O relatório final integra, nomeadamente: a fundamentação da escolha do projeto; as realizações e os 
documentos ilustrativos da concretização do projeto; a análise c rítica global da sua execução; os anexos, 
designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações intermédias 
do(s) professor(es) orientador(es). 
 
6 – Constituindo-se a PAP como um projeto técnico e prático, deve integrar saberes e competências 
adquiridas ao longo da formação, pelo que o aluno só pode realizar esta prova quando tiver obtido 
aproveitamento em todos os módulos das disciplinas que integram a componente técnica. 
 
7 – Os projetos realizados pelos alunos ficam arquivados na Escola. 
 

Artigo 23.º 
Organização 

 

1 – A PAP tem a duração máxima de quarenta e cinco minutos e realiza-se de acordo com calendário a 
definir pela escola, após a realização do estágio. 
 
2 – O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador, 15 dias antes da sua 
realização. 
 
3 – O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos restantes 
elementos do júri, 8 dias antes da realização da prova. 
 
 
4 – O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, no prazo de dois dias úteis a 
contar da data da realização da prova, a respetiva justificação à Direção.  
 
5 – No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri (vide artigo. 4.º) marca a data da realização da 
nova prova. 
 
6 – A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, 
determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 
 
7 – O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tendo sido considerado aprovado pelo júri poderá realizar 
nova prova, no mesmo ano escolar, em data a definir pela Direção. 
 
8 – A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse 
ano escolar. 
 
9 – A classificação da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação. 
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Artigo 24.º 

Competências e atribuições 
 

1 – Ao diretor de curso compete: 
a) Propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos os 
professores das disciplinas técnicas do curso e respetivos departamentos  curriculares; 
b) Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais e os 
critérios de avaliação adotados pela escola; 
c) Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários à realização 
da prova, nomeadamente a calendarização e a constituição do júri de avaliação. 
 
2 – Ao professor orientador e acompanhante(s) compete: 
a) Orientar o aluno na escolha do produto a apresentar, na sua realização e na redação do respetivo 
relatório; 
b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 
c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 
d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 
e) Lançar, na respetiva pauta, a classificação da PAP. 
 

Artigo 25.º 
Composição do júri 

 

1 O júri de avaliação da PAP é designado pelo Conselho Executivo da escola e tem a seguinte composição: 
a) O Diretor, que preside; 
b) O diretor de curso; 
c) Um professor orientador do projeto; 
d) O  Professor Orientador Educativo de Turma 
e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins do curso; 
f) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou de setores de atividade 

afins ao curso. 
 
2 – O júri de avaliação para deliberar necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos, estando 
entre eles, obrigatoriamente, dois  dos elementos a que se referem as alíneas  a b)  a d),  e um dos 
elementos de e) a f) do número anterior. 
 
3 – Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade. 
 
4 – Nas suas faltas ou impedimentos o Diretor é substituído por um elemento do órgão de gestão da escola. 
 
 

CAPÍTULO III 
Formação em contexto de trabalho 

 
 

Artigo 26.º 
Âmbito e definição 

 

1 – A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) é um domínio de formação onde o aluno irá aplicar, adquirir 
e desenvolver competências relevantes para o perfil de desempenho à saída do Curso. 
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2 – A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 
experiências de trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio 
em etapas intermédias ou na fase final do curso. 
 

Artigo 27.º 
Acesso 

 

1 – Os alunos só acederão à FCT quando tiverem capitalizado dois terços dos módulos das disciplinas da 
componente de formação técnica previstos para os 1º e 2º anos do respetivo curso. 
 

Artigo 28.º 
Organização e desenvolvimento 

 

1 – A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano, elaborado com participação das 
partes envolvidas e realiza-se sob a forma de experiências de trabalho ao longo da formação, ou sob a 
forma de estágio, em etapas intermédias, ou na fase final do Curso. 
 
2 – A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo de formação entre a escola a entidade de estágio 
e o aluno formando. 
 
3  - No caso de o aluno ser menor de idade, o protocolo será igualmente subscrito pelo encarregado de 
educação. 
4 – O protocolo/contrato de formação inclui o plano de FCT /Estágio, as responsabilidades das partes 
envolvidas e as normas de funcionamento da FCT/Estágio. 
 
5 - O protocolo celebrado obedecerá às disposições previstas na lei e no presente Regulamento, sem 
prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do curso e das características próprias da 
entidade de acolhimento. 
 
6 - Sempre que as atividades decorram fora da escola, os alunos estão abrangidos por um seguro que 
garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiverem obrigados bem como das atividades a 
desenvolver. 
 
7 – O protocolo não gera nem titula relações de trabalho subordinado e caduca com a conclusão da 
formação. 
 

Artigo 29.º 
Parcerias e Protocolos de Cooperação 

 

 1 - Para garantir o bom funcionamento dos cursos é imprescindível o estabelecimento de parcerias e 
protocolos de colaboração com entidades dos setores empresarial, económico, cultural e artístico. 
 2- O âmbito e duração das parcerias/protocolos é definido caso a caso e tem em conta as áreas de atividade 
e objetivos a atingir. 
 
3 - O plano da FCT /Estágio desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado, que fará parte 
integrante do protocolo /contrato referido no presente Regulamento. 
 
4 – O plano da FCT/Estágio é elaborado pelo professor orientador, pelo monitor e pelo aluno formando. 
 
5 – O plano da FCT/Estágio identifica: 
a) Os objetivos enunciados no presente Regulamento e os objetivos específicos decorrentes da saída 
profissional visada e das características da entidade de estágio; 
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b) Os conteúdos a abordar; 
c) A programação das atividades; 
d) O período ou períodos em que o estágio se realiza, fixando o respetivo calendário; 
e) O horário a cumprir pelo aluno formando; 
f) O local ou locais de realização; 
g) As formas de acompanhamento e de avaliação. 
 
6 – O plano da FCT/ Estágio deverá ser homologado pelo órgão de gestão da escola mediante parecer 
favorável do Diretor de Curso, antes do período de formação efetiva na entidade de estágio. 

 
7- Assegurar aos professores orientadores as condições de acompanhamento de FCT nas empresas. 

 
Artigo 30.º 

Responsabilidades da Escola 
 

1 - São responsabilidades da escola: 
a) Assegurar a realização da FCT/Estágio aos seus alunos, nos termos da Lei e do presente Regulamento; 
b) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelos lugares existentes nas diferentes entidades de 
acolhimento; 
c) Proceder à distribuição dos alunos de acordo com os critérios mencionados na alínea anterior; 
d) Assegurar a elaboração do protocolo/contrato de formação com a entidade de acolhimento; 
e) Assegurar a elaboração do plano de FCT/Estágio; 
f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de FCT/Estágio; 
g) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos estagiários, em colaboração com a entidade de 
acolhimento; 
h) Assegurar que o aluno formando se encontra a coberto de seguro em toda a atividade de contexto real 
de trabalho; 
i) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o formando, as condições logísticas necessárias 
à realização e ao acompanhamento da formação. 
 

ARTIGO 31.º 
Responsabilidades do Diretor de Curso 

 

2- São responsabilidades específicas do diretor de curso: 
a) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento, identificando-as, fazendo a 

respetiva seleção, preparando protocolos/contratos de formação, procedendo à distribuição dos 
formandos pelas várias entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos; 

b) Elaborar com o Professor Orientador uma proposta de plano de FCT; 
 

Artigo 32.º 
Responsabilidades do Professor Orientador 

 

a) Elaborar, em conjunto com o monitor e o aluno formando, o plano de FCT/Estágio; 
b)Acompanhar a execução do plano, nomeadamente através de deslocações periódicas aos locais de 

realização do Estágio; 
c)Avaliar, em conjunto, com o monitor o desempenho do aluno formando; Acompanhar o aluno formando 

na elaboração do relatório da FCT/Estágio; 
d)Propor ao Conselho de Turma a classificação do aluno formando na FCT/Estágio. 
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Artigo 33.º  
Responsabilidades da Entidade de Estágio e Acolhimento 

 

1- São responsabilidades da entidade de estágio/acolhimento: 
a) Designar um monitor. 
b) Colaborar na elaboração do protocolo/contrato de formação e do Plano da FCT/Estágio. 
c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno formando. 
d) Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do Plano de Formação. 
e) Controlar a assiduidade do aluno formando. 
f) Assegurar, em conjunto com a Escola e o aluno formando, as condições logísticas necessárias à realização 
e ao acompanhamento da FCT. 
 

Artigo 34.º 
Responsabilidades do Aluno Formando 

 

 1- São responsabilidades do aluno formando: 
a) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação desta formação; 
c) Cumprir, no quer lhe compete, o plano de formação; 
d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, 
equipamentos e instalações; 
e) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a 
que tiver acesso durante o estágio; 
f) Ser assíduo, pontual, e estabelecer boas relações de trabalho; 
g) Justificar as faltas, perante o Diretor de Turma e o monitor, de acordo com as normas; 
h) Elaborar o relatório da formação em contexto real de trabalho, onde conste: 
· Identificação do aluno; 
· Identificação da entidade de acolhimento; 
· Período de formação em contexto de trabalho; 
· Funções desempenhadas; 
· Atividades desenvolvidas; 
· Relacionamento com o monitor; 
· Outras considerações relevantes. 
 

Artigo 35.º 
Disposições finais 

 

1. O presente regulamento será atualizado sempre que necessário e revisto após quatro anos da sua 
entrada em vigor. 

 
2. Em todos os documentos e materiais utilizados nestes devem ser inseridos os logótipos previstos por lei, 

com a seguinte ordem: POPH, QREN, EU, ANQ. 
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  ANEXO N.º 3 
 

 
 

1. CARACTERIZAÇÃO 
 

2. Os espaços destinados às atividades letivas são: 
a) as salas de aula, numeradas de 1 à 10, 11 e 12, da 19 à 24, da 28 à 30; 
b)laboratórios de Física 1 e 2, Química 1, 2, Biologia 1 e 2, Mineralogia, Multimédia 1, 2, e 3, 

Fotoserigrafia, Câmara escura; 
c) salas específicas de disciplina: - Matemática, Português, Dra Clara Sobral (Francês), Dr. Leitão 

de Figueiredo (Inglês e Alemão), História, Filosofia, Geografia e Ciências Naturais; 
d) salas de Desenho D1, D2 e D3; 
e) AG (anfiteatro grande), Sala Multiusos, Mediateca e Videoteca; 
f) instalações gimnodesportivas constituídas por um pavilhão, ginásios, polidesportivo ao ar 

livre com espaços para futebol, basquetebol, andebol, voleibol, ténis e atletismo com pista 
de 198 metros com 4 corredores e caixa de saltos e a Piscina de Celas, conforme protocolo a 
estabelecer anualmente. 

 
2- Constituem espaços de utilização pedagógica: 

 
a) os gabinetes de trabalho de cada grupo ou disciplina; 
b) a sala de diretores de turma; 
c) a sala de professores; 
d) a sala da Associações de Estudantes; 
e) a sala da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
f) a sala dos apoios e complementos educativos; 
g) a sala  de exposições (SAD - sala do átrio direito); 
h) o gabinete do ensino especial; 
i) o gabinete dos S.P.O; 
j) a biblioteca; 
k) o auditório. 

 
3- Constituem ainda outros espaços escolares: 
 

a) o gabinete da Direção e  gabinetes anexos; 
b) a reprografia; 
c) a papelaria; 
d) o gabinete do chefe do pessoal auxiliar; 
e) os bufetes; 
f) o refeitório e cozinha; 
g) a sala de convívio dos alunos; 
h) a carpintaria; 
i) o lojão (arrecadação geral) e outras arrecadações várias; 
j) os espaços exteriores e alameda coberta; 
k) o jardim; 
l) os serviços administrativos e arquivo; 
m) as instalações sanitárias de alunos e do pessoal docente e não docente. 
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4- Constituem locais de afixação de informações para a comunidade escolar: 
 

a) sala dos professores e átrio; 
b) sala dos diretores de turma; 
c) bufetes; 
d) “placard” no átrio da biblioteca; 
e) “placard” no átrio das salas 6; 
f) “placard” no átrio interior do rés do chão; 
g)“placard” na área do ginásio (acesso aos balneários); 
i) “placard” junto ao relógio de ponto; 
j) “placard” da Associação de Estudantes; 
l) átrio da entrada principal da Escola; 
n) gabinetes de grupo (informação específica). 

 
 

2. INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 
 
 

Grupo de Recrutamento 300 (Português) : Gabinete e sala específica 
 

1. Existe um gabinete para os professores  de Português, na antiga Casa do Reitor, sendo utilizado 
para as reuniões de  disciplina. É ainda utilizado para trabalho do subcoordenador e para 
trabalho dos professores em equipa ou individualmente. Neste gabinete, existem armários, com 
algumas obras de referência, manuais, dicionários e os “dossiers” de grupo. 

 
2. A sala 1 é destinada, preferencialmente, a aulas de Português. 

 
3. . A sala de aulas de Português, sala 1, possui o seguinte material: 

e) cadeiras e mesas (25 alunos); 
f) um armário envidraçado (guarda de trabalhos dos alunos); 
g) um armário metálico com chave onde se guardam livros (dicionários, gramáticas, anuais e 

outro material de apoio à disciplina e também um rádio/leitor de cassetes); 
h) uma mesa rolante; 
i) um aparelho de TV e Vídeo; 
j) um écran de projeção; 
k) um retroprojetor. 

 
Grupo de Recrutamento 320 (Francês) : Sala específica 

 
4. A Sala Clara Sobral, é, preferencialmente, destinada a aulas de Francês. 
6. A sala de Francês possui o seguinte equipamento: 

 
a) um armário com livros, dicionários, gramáticas, fichas de trabalho para alunos, cassetes 

áudio e vídeo, revistas, etc... 
b) um aparelho TV com ligação à TV Cabo; 
c) um vídeo; 
d) três leitores de cassetes (um equipado com leitor de CD’s); 
e) um retroprojetor; 
f) um ecrã. 
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Grupo de Recrutamento 330 (Inglês) : Gabinete de grupo e sala específica 
 

 Aos professores de do grupo de recrutamento 330 está destinado um gabinete de reuniões dos 
professores  da disciplina na antiga Casa do Reitor. A Sala de Línguas (Sala Dr. Leitão de Figueiredo) 
é destinada à lecionação das disciplinas de Inglês. 

 
Grupo de Recrutamento 400 (História) : Gabinete de grupo e sala específica 

 
a) Está destinado aos professores de grupo de recrutamento 400 um gabinete de grupo na antiga 

Casa do Reitor, para sala de reunião e de trabalho dos  professores e de arrumação dos 
trabalhos. 

 
b) A Sala de História (sala 17) destina-se à lecionação da disciplina de História. Possui o seguinte 

material: 
 

a) mapas; 
b) vitrinas com material diverso; 
c) réplicas de capitéis e colunas. 

 
Grupo de recrutamento 410 (Filosofia) – Gabinete de grupo e sala específica 

 
1. Está destinado ao grupo de recrutamento 410  um gabinete de reunião  dos professores de grupo 

(antiga Casa do Reitor), com o seguinte material: 
 

quadro de parede pequeno; 
2. A sala de lecionação prioritária da disciplina de Filosofia  é a sala 19. Possui o seguinte material: 
 

a) aparelhos de TV e de vídeo; 
b) retroprojetor; 
c) armário. 

 
Grupo de recrutamento 420 (Geografia) : Gabinete de grupo e sala específica 

 
1. As instalações destinadas à utilização do grupo de recrutamento 420 são as seguintes: 

 
a) o gabinete de Geografia; 
b) a mapoteca; 
c) a Sala de Geografia. 

 
2. O Gabinete de Geografia é um gabinete de reunião e de trabalho dos professores. Possui o seguinte 

equipamento: 
 

a) sete armários metálicos destinados ao arquivo e guarda de material didático e pedagógico; 
b) uma mesa grande de trabalho e cadeiras; 
c) uma mesa rolante; 
d) um aparelho de TV; 
e) um vídeo; 
f) uma estante metálica com “dossiers”, atlas, livros e manuais. 

 
3. Anexa ao gabinete de Geografia, existe a mapoteca, com armários. 
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4. A Sala de Geografia é destinada à lecionação da disciplina. Possui o seguinte equipamento: 
 

a) vários armários/vitrinas com material pedagógico-didático; 
b) uma mesa rolante; 
c) um retroprojetor; 
d) um écran; 
e) um quadro magnético e respetivos marcadores e ímans; 
f) um computador e impressora; 
g) mapas murais; 
h) esfera armilar; 
i) vários “placards” de corticite para afixação dos trabalhos dos alunos. 

 
5. Normas de utilização do gabinete de Geografia: 
 

a) O professor deve proceder ao preenchimento da requisição dos livros escolares quando o seu 
período de utilização for superior a um dia; 

b) Quando os professores se ausentarem do gabinete: 
- o material didático deve ser arrumado nos armários, 
- devem verificar e fechar os armários; 

c) O gabinete pode ser utilizado para montagem e preparação de material didático ou qualquer 
outra tarefa com alunos, quando o número não for superior a quatro. Se a tarefa envolver 
um maior número de alunos, o material - seja televisor ou outro - será deslocado para uma 
sala de aula disponível; 

d) Deve-se utilizar apenas em tempo útil os armários destinados a guardar os trabalhos dos 
alunos. Os professores devem proceder à entrega daqueles no período letivo da sua 
elaboração; 

e) O professor deve manter e diligenciar no sentido da limpeza do Gabinete; 
f) Deve-se proceder à arrumação dos mapas na “mapoteca” depois da sua utilização; 
g) Quando detetar material avariado ou qualquer outra irregularidade, o professor deve 

apresentar a ocorrência por escrito ao Delegado de Grupo, para este tomar as devidas 
providências. 

 
6. Na utilização da Sala de Geografia, o professor deve respeitar as seguintes normas: 

 
a)  independentemente da disposição dada às mesas durante a aula, para consecução das 

estratégias didáticas, no final da mesma, verificar e arrumar as mesas; 
b)  verificar, depois da aula, se existem mesas escritas, para providenciar a sua remediação; 
c)  deixar as cortinas recolhidas depois de terminada a aula; 
d)  proceder à arrumação dos aparelhos audiovisuais, depois da sua utilização: 

- o retroprojetor no lugar respetivo, na sala de aula; 
- a televisão, no Gabinete de Geografia; 

e)  não escrever a giz  - na porta da sala de aula - nenhuma informação destinada aos alunos, 
quando procede a trocas de salas; 

f)  não ter grande quantidade de giz a uso, no suporte do quadro, devendo guardá-lo na gaveta 
superior da mesa da secretária, para futuras utilizações; 

g)  utilizar, quando necessário, a “extensão elétrica”, guardada na última gaveta da secretária; 
h)  quando abandona a sala, verificar se toda a iluminação – do quadro e da sala – ficou 

desligada. 
 

7. Para utilização do material didático das vitrinas da sala de aula, o professor terá à sua disposição as 
chaves, no chaveiro próprio, no Gabinete de Geografia. 



 
Regulamento Interno                                                                                                                                                                                71 
 

 
Grupo de Recrutamento 430 (Economia) : Gabinete de grupo  

 
1. gabinete dos professores do grupo (na antiga Casa do Reitor), onde também é guardado diverso 

material do grupo (dossiers, manuais escolares, bibliografia...); 
 
 

Grupo de Recrutamento 500 (Matemática) : Gabinete de grupo e Laboratório de Matemática 
 

1. Existência de um gabinete de grupo (na antiga Casa do Reitor), utilizado para reuniões de grupo 
e para trabalho em equipa ou individual dos professores de Matemática. Possui o seguinte 
equipamento: 
a) um quadro; 
c) um armário (contendo “dossiers” da disciplina, manuais escolares, programas, modelos 

geométricos, calculadoras gráficas, orientações metodológicas...) 
 
 

Grupo de Recrutamento 510 (Física e Química) : Gabinetes e laboratórios 
 

1- As instalações de Física abrangem:  
 

a) o laboratório de Física I, onde funcionam aulas teóricas e aulas práticas; 
b) o laboratório de Física II, onde funcionam aulas teóricas e aulas práticas; 
c) a câmara escura; 
d) um pequeno gabinete de trabalho de ensaio e de preparação de material; 
e) o gabinete de reuniões e de trabalho dos professores do grupo. 

 
2- Nas instalações de Física referidas, o material encontra-se colocado em armários diferenciados 

por áreas temáticas e identificado pela sua designação de inventário. 
 

3- No laboratório de Física I encontra-se o material considerado de manipulação menos frequente e 
no laboratório II o restante material. Há ainda armários com material em uso no gabinete de 
preparação de material e na câmara escura. 

 
4- Os aparelhos mais pesados estão colocados em armários num nível abaixo da cabeça. 

 
5.- As regras de funcionamento são as que se seguem. 

 
a) Compete a cada professor motivar os seus alunos no sentido de uma boa manutenção e 

arrumação do material que manipulam; 
b) Não é permitida a entrada ou a presença dos alunos nas instalações, sem que esteja 

presente um professor ou funcionário responsável pelas mesmas; 
c) Em atividades letivas, os professores devem ser  sempre os primeiros a entrar e os últimos a 

sair, fechando as portas. Serão distribuídas chaves das instalações aos professores do grupo 
para garantir a máxima segurança do material laboratorial informático, de vídeo e de 
projeção; 

d) Após a utilização das instalações, o professor deverá assegurar-se do seu estado de limpeza 
e de arrumação; 

e) Todo o material inventariado e existente nas instalações é da exclusiva pertença e utilização 
da Escola; 
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f) O pedido de material necessário à utilização nas aulas, nas instalações ou fora delas, deve 
ser dirigido ao funcionário responsável pelas instalações, com 24 horas de antecedência, por 
registo em livro adequado e com indicação do prazo de utilização; 

g) Aconselha-se que cada professor se certifique da existência e bom estado do material 
necessário, antes de proceder à sua requisição; 

h) Sempre que, eventualmente, se verifique impossibilidade na satisfação do pedido de 
material, o professor deve ser avisado dessa situação; 

i) Nos casos em que o funcionário responsável revele dificuldades na identificação do material 
requisitado, o professor ou o Diretor de Instalações deverá colaborar no sentido de 
ultrapassar a situação; 

j) Quando um professor ou grupo de professores necessitar da utilização de material sem o 
mesmo ter sido requisitado com a antecedência de 24 horas, poderá fazê-lo desde que o 
retire e volte a colocar no mesmo local; 

k) Sempre que se verifique a existência de material danificado ou em más condições de 
utilização, a ocorrência deve ser comunicada por escrito ao Diretor de Instalações ou ao 
funcionário, que regista em livro próprio, com indicação da peça ou peças, ano, turma e 
data, a fim de ser possível a sua substituição; 

l) Cabe ao funcionário responsável pelas instalações proceder à arrumação do material 
utilizado; 

m) No livro destinado às ocorrências, o Diretor de Instalações também registará toda a troca de 
correspondência efetuada com as entidades envolvidas no mecanismo de apetrechamento 
dos laboratórios; 

n) As guias de remessa que acompanham o material recebido serão colocadas em “dossier” 
próprio; 

o) Existe um retroprojetor que é da exclusiva utilização das instalações de Física. 
 
 

6- As instalações de Química abrangem:  
 
1- Laboratórios de Química I e II e III. A sala designada por LQ3 anexa ao LQ1, serve de apoio aos 

Laboratórios I e II, nomeadamente para o armazenamento de aparaelhos e outros materiais e 
como sala de trabalho do grupo de estágio de Física e Química. 
 

2- O regulamento dos laboratórios contempla as competências do Diretor de Instalações, do 
professor e do aluno, conforme o descrito nos parágrafos seguintes. 

 
3- Compete ao Diretor de Instalações: 

 
a) organizar o inventário do material e zelar pela sua conservação; 
b) planificar o modo da utilização das instalações; 
c) propor a aquisição de material; 
d) elaborar relatórios da atividade do ano letivo; 
e) assegurar que os professores do grupo conheçam a localização do equipamento de 

emergência e respetivo modo de utilização; 
f) discutir as regras de segurança com os outros professores do grupo; 
g) promover inspeções regulares dos meios de segurança; 
h) providenciar o estabelecimento do plano de evacuação em caso de acidente; 
i) providenciar com o Conselho Executivo a realização de exercícios de evacuação; 
j) inspecionar: 

- caixa dos primeiros socorros, 
- tubagens de borracha, 
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- recipientes e prateleiras, 
k) eliminar reagentes de alto risco; 
l) verificar o cumprimento das regras de armazenamento; 
m) segregar reagentes incompatíveis; 
n) providenciar a análise e eliminação de reagentes não identificados; 
o) providenciar a existência de material de proteção (individual); 
p) fazer a receção dos produtos químicos; 
q) organizar ficheiro (localização, propriedades perigosas, modo de eliminar resíduos, primeiros 

socorros...); 
r) registar acidentes; 
s) arquivar relatórios; 
t) ter noção da prestação de primeiros socorros. 

 
4- Compete ao professor: 
 

1. conhecer as condições do laboratório; 
2. conhecer a localização do equipamento de emergência e respetivo modo de utilização; 
3. manusear corretamente os produtos químicos  e o material; 
4. avaliar a maturidade e a competência dos alunos; 
5. avaliar a importância do objetivo que a experiência se propõe atingir; 
6. avaliar a possibilidade de modos alternativos de atingir o objetivo; 
7. selecionar o tipo de experiência a executar; 
8. escolher o método de condução da experiência; 
9. selecionar o material e reagentes adequados à experiência; 
10. avaliar o valor benefício/risco dos reagentes selecionados; 
11. distribuir aos alunos textos com instruções e regras de segurança para a experiência; 
12. discutir regras de segurança com os alunos; 
13. assegurar-se de que os alunos conhecem as regras de segurança; 
14. facultar aos alunos o material de vidro e equipamento adequado à realização das 

experiências; 
15. verificar se os reagentes estão clara e corretamente rotulados; 
16. verificar se o extrator está ligado antes do início do trabalho; 
17. providenciar a recolha de anéis e pulseiras sempre que a experiência/atividade experimental 

a realizar coloque em risco a integridade dso materiais.; 
18. arrumar convenientemente o material ou providenciar para tal; 
19. providenciar a destruição dos resíduos; 
20. comunicar ao diretor de instalações todo e qualquer acidente; 
21. desligar todos os aparelhos elétricos, torneiras de gás e de água, antes de abandonar o 

laboratório; 
22. não utilizar a bata noutro recinto que não o laboratório; 
23. não preparar, armazenar ou  utilizar  compostos  perigosos  em  áreas  que  não estejam 

preparadas para o efeito; 
24. não evaporar solventes para a atmosfera . Utilizar obrigatoriamente a hotte; 
25. colocar  avisos  com indicações necessárias, caso deixe uma experiência a realizar e se 

afaste. 
 

5- Compete ao funcionário: 
 

a) conhecer a localização do equipamento de emergência e modo de utilização; 
b) conhecer as propriedades perigosas dos reagentes; 
c) ter noções de prestação de primeiros socorros; 



 
Regulamento Interno                                                                                                                                                                                74 
 

d) comunicar ao diretor de instalações todo e qualquer acidente; 
e) impedir a entrada de pessoal não autorizado, manter a porta fechada; 
f) manter as passagens permanentemente desobstruídas; 
g) manter as bancadas limpas e arrumadas; 
h) lavar diariamente o material; 
i) despejar diariamente o caixote de lixo; 
j) verificar se as torneiras se encontram fechadas e os aparelhos elétricos desligados; 

 
6. Compete ao aluno: 

g) utilizar sempre a bata; 
h) utilizar luvas e óculos, se necessário; 
i) conhecer a saída de emergência; 
j) conhecer as regras de segurança relativas ao trabalho a efetuar; 
k) manusear corretamente o material; 
l) desligar aparelhos antes de os deslocar, ajustar ou inspecionar; 
m) abrir as torneiras de água lentamente; 
n) manusear corretamente os produtos químicos; 
o) não pipetar líquidos com a boca; 
p) retirar anéis e pulseiras, se necessário; 
q) prender os cabelos, se forem compridos; 
r) verificar se a janela da hote funciona; 
s) verificar se o extrator está ligado; 
t) verificar se os tubos estão bem fixos às torneiras; 
u) utilizar vidro pirex com juntas normalizadas; 
v) manter sempre limpas aparelhagem e bancada; 
w) não utilizar equipamento elétrico com fios expostos e sem ligação à terra; 
x) não manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas; 
y) não utilizar tubos de comprimento excessivo; 
z) avisar imediatamente o professor em caso de acidente; 
aa) não utilizar a bata noutro recinto; 
bb) retirar todo o material e equipamento da hote logo que termine o trabalho; 

a. separar os resíduos; 
b. limpar as bancadas; 
c. arrumar material para lavagem. 

 
 
 

Grupo de Recrutamento 520 (Biologia e Geologia) : Gabinete, salas e laboratórios 
 

1. Estão destinados aos professores do Grupo de Recrutamento 520 gabinetes de trabalho, bem 
como para o núcleo de estágio, laboratórios, gabinete anexo, sala CN e salas prioritárias. 

 
2. Os Laboratórios de Biologia I e II e o Laboratório de Mineralogia e Geologia destinam-se a aulas 

práticas, teórico-práticas e teóricas. A sala CN tanto se destina a aulas teóricas como a práticas. 
As restantes aulas teóricas deverão ter lugar prioritariamente nas salas 10, 9, 8 e 7. Enquanto a 
frequência elevada de alunos não permitir a existência de um número de turmas compatíveis 
com as disponibilidades das instalações específicas de Ciências Naturais, a sala n.º 10 funciona 
como sala de apoio às disciplinas do 11º grupo B, sendo as suas condições de utilização em tudo 
semelhante às das salas específicas. 

 
3. Os docentes devem observar as seguintes normas para a utilização de material nas aulas: 
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a) O material deve ser requisitado com 48 horas de antecedência; 
b) Os professores com horário diurno entregam a requisição à funcionária desse período; 
c) Os professores com horário noturno entregam a requisição ao(à) funcionário(a) desse 

período; 
d) O material do laboratório de Mineralogia existente nos armários fechados estará sempre à 

disposição, mas só pode ser de lá deslocado pela funcionária ou pelo Diretor de Instalações; 
e) As preparações microscópicas retiradas das caixas, onde se encontram catalogadas e 

contadas, para as aulas, devem ser, posteriormente, arrumadas no local onde se 
encontravam; 

f) A danificação de material durante as aulas deve ser sempre objeto de participação ao Diretor 
de Instalações, participação essa na qual se refira o grau de responsabilidade do utilizador 
que o danificou. 

  
4. A utilização das instalações e material obedece às seguintes normas: 
 

a) Não é permitida a entrada dos alunos nas instalações de Ciências Naturais sem serem 
acompanhados por um professor ou por um dos funcionários responsáveis pelas instalações; 

b) Os professores serão sempre os primeiros a entrar nas salas e os últimos a sair, fechando as 
respetivas portas; 

c) Não é permitida a permanência dos alunos nas salas durante os intervalos das aulas, 
devendo o professor terminar a sua aula ao toque de saída, de modo a permitir a conferência 
do material que utilizou e a substituição desse material pelo professor da turma seguinte; 

d) É proibida a permanência dos alunos nas salas de aula sem a presença do professor que, em 
caso de força maior, deverá comunicar a situação ao funcionário responsável pelas 
instalações; 

e) De acordo com a Circular L/T/ES nº 11/77, o material existente destina-se ao serviço exclusivo 
da Escola; 

f) O Diretor de Instalações, com a colaboração dos funcionários responsáveis pelas mesmas, 
tomará as medidas necessárias para que todo o material esteja disponível para a realização 
da aula para que foi requisitado.  Na impossibilidade de fornecer o material requisitado, o 
professor será avisado dessa situação; 

g) Compete a cada professor motivar os alunos para a necessidade de manutenção do material 
existente em boas condições; 

h) Todos os professores devem deixar as salas em condições de utilização para a turma 
seguinte: 

- quadro limpo, 
- mesas limpas e cadeiras arrumadas, 
- cortinas em condições de funcionamento, 

              - écrans recolhidos, 
             - material conferido, 
               - luzes apagadas e porta fechada; 

i) Deverá ser comunicado ao diretor de instalações, mediante registo em livro próprio, a 
relação do material estragado ou deteriorado durante as aulas ou na sua preparação; 

j) Os professores deverão diligenciar no sentido de que o material estragado seja reposto o 
mais rapidamente possível; 

k) O material estragado ou deteriorado pelos alunos deve ser reposto pelos mesmos. O 
professor desses alunos deve assumir a condução do processo de substituição desse 
material; 

l) Os funcionários das instalações de Ciências Naturais são responsáveis perante o Diretor de 
Instalações pelo material existente e pela utilização das mesmas.  Para tanto, deverão 
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conferir sempre o material utilizado e comunicar todas as anomalias existentes  com o 
mesmo ou com as próprias instalações. No caso da ausência do Diretor de Instalações, as 
comunicações devem ser apresentadas de imediato ao Direção se, pela sua natureza, 
implicarem uma rápida atuação; 

m) Os funcionários responsáveis pelas instalações de Ciências Naturais devem permanecer nas 
suas proximidades, prestando todo o auxílio necessário ao bom funcionamento desse setor; 

n) Dado que as instalações de Ciências Naturais dispõem de alguns seres vivos - plantas e 
animais - deverão ser tomadas as medidas necessárias à sua manutenção no período de 
férias. 

 
5. A utilização de material genérico obedece às seguintes normas: 
 

a) O equipamento de vídeo à guarda, manutenção e administração das instalações de Ciências 
Naturais destina-se exclusivamente a ser utilizado no 1.º piso, não devendo ser desmontado 
nem transportado para outros locais; 

b) A utilização do vídeo faz-se  mediante requisição com antecedência mínima de 24 horas. 
Caberá ao funcionário do setor responsável pela sala a que se destina o material o 
levantamento e devolução do mesmo; 

c) Estão atribuídos às instalações de Ciências Naturais 3 retroprojetores, dos quais é feita a 
manutenção e administração, com vista a dar apoio a professores de outras disciplinas. A 
utilização desses retroprojetores obedece às normas gerais das instalações de CN. A sua 
utilização só é possível mediante requisição, em impresso próprio, com antecedência 
mínima de 24 horas. Além disso, é necessário que os professores que os desejam utilizar 
tomem as medidas adequadas para que o funcionário do setor, responsável pela sala onde 
vai ser utilizado, se encarregue de os ir levantar e os devolver às instalações de Ciências 
Naturais.  

 
 

Grupo de Recrutamento  530 (Educação Tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Recrutamento  550 (Informática) : Laboratórios 
 

1. Os laboratórios de Informática situam-se no 2.º piso desta escola e são designados por  Lab. 
Multimédia 1, 2 e 3. 

 
2. Decorrem aí as aulas das disciplinas que exigem, sistematicamente, o recurso  Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 
 

3. Estas instalações estão abertas a toda a escola. A sua utilização está, todavia, condicionada às 
seguintes prioridades: 

 
 professores e alunos em atividades de aula decorrentes dos horários das turmas 

(disciplinas da área da Informática); 
 professores e pessoal não docente em ações de formação; 
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 professores que pretendam utilizar os computadores em atividades letivas, desde que 
previamente tenham consultado o Direção ou o Diretor de Instalações; 

 professores do grupo de Informática em atividades de formação e preparação de 
atividades letivas e ainda os professores que frequentam as ações de formação, para a 
realização de trabalhos; 

 alunos para realizarem trabalhos escolares, desde que autorizados pelo Direção ou o 
Diretor de Instalações; 

 qualquer professor ou funcionário, desde que autorizado pelo Direção. 
 

4. Qualquer avaria ou anomalia detetada deve ser comunicada ao Diretor de Instalações. 
 
5. O material só deve ser retirado dos laboratórios com conhecimento do Direção e do Diretor de 

Instalações. 
 

6. Nas atividades letivas, devem ser observadas as seguintes normas: 
 

b) Os professores são responsáveis pela permanência dos alunos nos laboratórios aquando 
das aulas ou outras atividades letivas; 

c) No final de cada aula, o professor deverá certificar-se dos seguintes aspetos: 
- se o laboratório se encontra em condições adequadas de arrumação e limpeza, 
- se o equipamento de informática se encontra em boas condições de funcionamento, 
- se o quadro elétrico de segurança fica desligado; 

d) Nos intervalos das aulas os alunos não devem permanecer nas instalações. Se tal 
suceder, por conveniência de trabalho, o professor é o responsável e deverá acompanhar 
os seus alunos; 

e) Nos dias de realização de teste de avaliação, no caso de turnos mais numerosos, os 
alunos são divididos em grupos menores, atendendo ao número de computadores. 

 
 

Grupo de Recrutamento 600 (Artes Visuais) : salas específicas 
 

1. São salas afetas às disciplinas do Grupo de Recrutamento 600: 
 

e) salas de desenho 1 , 2 3 e 4  sala de desenho 3 e 4 (D3 e D4), Sala Design 1 (SD1),  
f) Sala Design 2 (SD2),  
g) Laboratório de fotoserigrafia, junto da sala  SD1, de apoio às disciplinas do 5º grupo; 
h) O Laboratório de Multimédia;  
i) gabinete de desenho, que constitui a sala de reuniões dos professores do 5.º grupo e é um 

local onde se guarda material de apoio às salas D1 , D2 e D3. Possui o seguinte equipamento: 
-quatro armários metálicos destinados ao aqarquivo e guarda de material didático e 

pedagógico; 
- cinco mesas de tranbalho e cadeiras; 
-uma mesa rolante 
- um aparelho de TV; 
- um vídeo; 
-dois computadores. 

 
Grupo de Recrutamento 620 (Educação Física): Regulamento da disciplina e instalações 

 
1. O professor de Educação Física tem as seguintes responsabilidades: 
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a) deve respeitar cinco minutos após o toque, para os alunos se equiparem  e 10 minutos antes 
do final da aula para tomarem banho;  

b) interferir na manutenção da disciplina no balneário quando o entenda ou para tal for 
solicitado pelo funcionário responsável; 

c) dar por terminada a  aula, propriamente dita, dez minutos antes do toque de saída para que 
os alunos possam cumprir necessários atos de higiene e usufruir dos intervalos entre as 
aulas; 

d) requisitar por escrito o material necessário à realização da aula; 
e) no fim da aula, providenciar no sentido de que o material nela utilizado seja entregue ao 

funcionário responsável por essa recolha e as redes também serão desmontadas, à exceção 
de voleibol. 

f) apresentar ao Coordenador de grupo  de recrutamento, por escrito e após terminada a aula 
por si ministrada, participação de desaparecimento e/ou deterioração do respetivo material 
e as circunstâncias em que ocorreu; 

g) para as aulas de Natação, o professor deverá: 
- respeitar o horário que lhe for distribuído pela Direção; 
- respeitar  e fazer respeitar o regulamento da piscina. 

 
2. São atribuições do funcionário: 
 

a) providenciar a entrada ordeira nos balneários, apenas aos alunos com aula a seguir e logo 
após o toque para o início das aulas; 

b) não permitir a entrada no balneário aos alunos que pretendam equipar-se após o 
encerramneto dos balneários (5 minutos após o toque de entrada); 

c) manter a disciplina dentro do balneário, solicitando intervenção do professor, quando 
necessária; 

d) vedar a entrada dos alunos nos diferentes espaços de aula sem a presença do respetivo 
professor; 

e) mediante impresso próprio assinado pelo professor, fazer a entrega, receção e conferência 
do material a utilizar e utilizado no decurso das aulas; 

f) para além da limpeza diária das instalações desportivas e balneários de professores e 
alunos, sempre que necessário, proceder à manutenção e arrumação  do material respetivo; 

g) quando solicitado, ajudar o professor na colocação de material. 
 

3. Para um efetivo bom funcionamento da disciplina de Educação Física, é exigida a permanência 
constante de dois funcionários durante os períodos de aula e respetivos intervalos.  

 
4. São as seguintes, as regras a observar pelos alunos:  
 

a) Deve apresentar-se na aula com equipamento próprio à atividade a desenvolver; 
b) Ao aluno dispensado das aulas é expressamente proibida  a entrada nos recintos a elas 

destinados sem sapatilhas, com exceção do polidesportivo exterior, onde é permitido o uso 
de calçado com sola de borracha; 

c) A título excecional, poderá o aluno solicitar, por indisposição, dispensa ocasional da aula 
prática, que lhe será atribuída ou não mediante uma cuidada ponderação por parte do 
respetivo professor, sendo, todavia, o aluno obrigado à sua assistência, sendo-lhe 
expressamente vedados a utilização do material da aula ou qualquer ato que possa 
perturbar a respetiva disciplina; 

d) Deve dirigir-se ao balneário respetivo, aquando do toque de início da aula, para se equipar  
de forma a estar presente na aula até cinco minutos ap´´os o toque;Sempre que para isso 
autorizado pelo professor durante o período de aula, poderá fazer uso das instalações 
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sanitárias existentes junto do Pavilhão não podendo, em caso algum, servir-se do balneário 
para o efeito; 

e) O acesso aos balneários será vedado aos alunos no período de aulas, salvaguardando as 
exceções devidamente justificadas; 

f) Na salvaguarda de pequenos objetos de valores (dinheiro, relógios, material escolar, etc.) 
poderá o aluno recorrer a uma bolsa de valores a ser entregue pelo delegado de turma ao 
respetivo professor; 

g) Com exceção do último tempo da manhã e da tarde, em ocupação de tempos livres, o aluno 
poderá, em requisição escrita e assinada e apresentação do respetivo cartão de estudante, 
que o responsabilizará por eventuais perdas e danos, solicitar ao funcionário material 
desportivo necessário, não podendo a sua utilização ultrapassar o período do tempo letivo 
correspondente; 

h) Para as aulas de Natação, o aluno deverá: 
- deslocar-se para a piscina, dentro do horário estabelecido  
- caso não possa participar na aula, levar o calçado adequado para poder ter acesso à 

piscina, junto do respetivo professor; 
- respeitar o regulamento da piscina. 

 
5. A utilização das instalações e do material obedece às seguintes normas: 
 

a) Serão afixados, no gabinete de Educação Física, os horários dos professores, com os  
respetivos nomes e cargos, caso exerçam funções específicas; 

b) É expressamente vedado o acesso ao Ginásios, Pavilhão e palco sem sapatilhas; 
c) Fora do período normal de aulas, as instalações (Ginásios, Pavilhão e Polidesportivo 

exterior) só devem ser cedidas pela Direção, depois de ouvido o grupo ; 
d)  A Direção informará o Coordenador, com a devida antecedência, da ocupação das 

instalações em atividades extracurriculares e providenciará no sentido de assegurar a 
presença de um funcionário de apoio a essas atividades; 

e) Salvaguardado o princípio da não cedência das instalações com manifesto prejuízo das 
aulas curriculares, sempre que ela tiver que ocorrer, porque exigida por instâncias 
hierarquicamente superiores à Direção, se houver estragos deverão os seus responsáveis 
proceder à consequente e urgente reparação; 

f) Quando da cedência das instalações, resultar qualquer pagamento deverá ele reverter, na 
medida do possível, a favor da constante manutenção e melhoria das mesmas e aquisição 
de material gimnodesportivo necessário. 

 
6. Os casos omissos no presente Regulamento serão apresentados, estudados e solucionados em 

reunião de grupo, ordinária ou extraordinária em função da sua urgência. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO n.º 4 
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1. PROTOCOLO A OBSERVAR EM CASO DE ACIDENTE COM ALUNOS 

 
Sempre que o sinistro ocorra dentro das instalações escolares: 

1. Os encarregados de educação serão, de imediato, avisados. 
2. O sinistrado deverá ser encaminhado para os serviços de saúde competentes, sempre 

acompanhado por um Auxiliar de Ação Educativa, preferencialmente com formação em 
primeiros socorros.  

3.  Em tempo útil, após assistência hospitalar, o aluno deverá apresentar-se nos Serviços de 
Administração escolar, para que seja elaborado o inquérito ao acidente ocorrido.  

4. No caso de atropelamento, deve informar-se o representante legal do aluno das normas do 
Seguro Escolar. 

 
2. PLANO DE EMERGÊNCIA 

 

• PREÂMBULO 
O presente documento baseia-se na leitura dos instrumentos de apoio dimanados pelo Serviço 

Nacional de Proteção Civil e alguma experiência prática de evacuações realizadas na Escola, que deu lugar 
ao presente PLANO DE EMERGÊNCIA DA ESCOLA. 
 Este plano foi concebido durante o ano letivo de 1993/94, e melhorado após os ensinamentos 
colhidos com: 
 . os simulacros de evacuação que entretanto ocorreram; 
 . execução de Planos mais pormenorizados por setor específico da Escola; 
 . as indicações dos setores responsáveis pelo Serviço Nacional de Proteção  Civil, Bombeiros e 
Técnicos de Segurança. 
 Todo o processo obedeceu às etapas do Plano de Emergência superiormente definidos que aqui se 
discriminam: caracterização do espaço, identificação de riscos, levantamento de meios e recursos, plano de 
evacuação e plano de intervenção. 
 
1. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ESCOLA 
 
 A presente caracterização mostra, após algum estudo, os espaços físicos – descrição dos espaços 
físicos – e, os espaços humanos – índices de ocupação. Os espaços humanos são difíceis de indicar porque a 
Escola funciona com índices de ocupação diferenciados ao longo do dia e da noite, bem como, nalguma 
diminuição no número de alunos nos últimos anos letivos. 
 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DA UTILZAÇÃO TIPO 
De acordo com o disposto no Quadro IV do D.L. 220/2008, de 12 de novembro/ Regime Jurídico de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios ( SCIE ) 
   UT IV – Estabelecimentos Escolares 
 
Altura do Edifício                                                   >  a 9 m  e     <  a 28 m 
Efetivo                                                                 >  a 1000   e   <  a  1500 
                                             3.ª categoria de risco 
1.2.  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 
 A localização geográfica mostra os locais de acesso aos socorros exteriores, nomeadamente: Serviço 
Municipal de Proteção Civil; os quartéis dos Bombeiros da área (Casa Municipal de Proteção Civil – 
Companhia de Bombeiros Sapadores – e, Bombeiros Voluntários); as Esquadras de Polícia da Segurança 
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Pública, o Quartel da Guarda Nacional Republicana; as unidades de saúde (Centro de Saúde de Celas, 
Hospital Pediátrico e Hospital da Universidade de Coimbra). 
 Os diversos espaços físicos inerentes à localização geográfica são os apresentados no  
 
Anexo 1 – Planta de Localização. 
 Os espaços físicos situam-se nos seguintes locais toponómicos: 
 - Serviço Municipal de Proteção Civil e Casa Municipal de Proteção Civil – Companhia de Bombeiros 
Sapadores – Av. Mendes Silva; 
 - Bombeiros Voluntários – Av. Fernão de Magalhães; 

- Esquadras de Polícia da Segurança Pública –Av. Elísio de Moura; 
- Quartel da Guarda Nacional Republicana – Av. Doutor Dias da Silva;  
- Centro de Saúde de Celas – Av. D. Afonso Henriques; 
- Hospital Pediátrico – Av. Dr. Bissaia Barreto; e, 
- Hospital da Universidade de Coimbra – Praça Professor Mota Pinto. 

 
 1.3. ENQUADRAMENTO DO EDIFÍCIO E ESPAÇOS LIVRES 
  
  Neste enquadramento estão assinaladas: 

- A disposição das construções escolares no quarteirão da cidade; 
- As saídas da Escola; 
- A única e pequena via de circulação interna; 
- Os espaços livres; 
- Os espaços para a prática da Educação Física e Desportos e,  
- Os locais de concentração ou os chamados pontos de encontro. 

As diversas situações descritas no enquadramento estão referenciadas no Anexo 2 e 2A . 
 

2 – Planta de Enquadramento das Instalações. 
  
 1.4. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES POR PISO 

 As instalações estão distribuídas pelos vários Pisos da Escola (Anexos 3 a 7), a saber:   
 - Piso 0 – Este Piso destina-se, essencialmente, à Direção, aos Serviços de Administração da Escola, 
receção dos Encarregados de Educação, Serviços de Orientação e Gabinete de Educação Integrada, Cantina 
e Bar dos alunos (Anexo 3). 
 - Piso 1 – Este Piso está dedicado a salas de aula, Laboratórios de Biologia, Biblioteca, sala de 
Professores e Ginásio (Anexo 4). 
 - Piso 2 – Neste Piso encontram-se salas de aulas e os Laboratórios de Física e de Química (Anexo 
5). 
 - Piso 3 – Neste Piso está a sala SD1 e o Gabinete da APPEFIS (Anexo 6). 
 - Piso 4 – Neste Piso encontram-se a sala SD2 (Anexo 7). 
 A planta de arquitetura dos vários pisos constitui a Planta de Emergência da Escola. Esta encontra-
se afixada nos locais julgados indicados que permitem a mais fácil evacuação da Escola. 
 
 
 
 
 
 1.5. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE ENERGIA 
 

- As fontes de energia da Escola são constituídas por energia elétrica e gás.  
- Estas fontes de energia estão assinaladas nos Anexos 8 a 11.  
- A energia elétrica é fornecida pela EDP às instalações da Escola em baixa tensão trifásica. A Escola 
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tem instalados: um quadro geral elétrico de entrada e, vários quadros gerais elétricos espalhados 
pelos seus vários Pisos e Setores. 

- O gás utilizado é dos tipos butano e propano e é fornecido em botijas. As poucas botijas de gás 
disponíveis estão distribuídas em pisos e setores muito limitados e, muito específicos. Os 
Laboratórios têm canalizações muito recentes, tecnicamente consideradas seguras e adaptadas às 
preparações laboratoriais. 

  
1.5.1. QUADROS DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

A Escola possui um quadro geral de entrada e vários quadros parciais que se encontram espalhados 
pelas instalações escolares. 

 

QUADRO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICO está situado numa porta à esquerda. 

 QUADROS ELÉTRICOS PARCIAIS estão distribuídos pelas instalações da Escola nos 
seguintes Pisos e locais: 

 
 PISO 0 - (Anexo 8) 

- Átrio (junto à Sala de Estudo e acesso ao bar de Alunos(as) e Gabinetes de Professores(as); 
 - Junto da porta de acesso ao Serviço de Psicologia e Orientação; 
 - Arrecadação da Casa amarela – Gabinetes de grupo de Professores(as); 
 - Bar dos alunos(as); 
 - Corredor junto da porta do Lojão; 
 - Auditório – palco e cabine. 
 

PISO 1 - (Anexo 9) 
- Átrio junto da Sala de Professores(as); 
- Em frente da porta do Laboratório de Mineralogia; 
- Laboratório de Mineralogia; 
- Laboratórios de Biologia 1 e 2; 
- Átrio da sala de alunos(as). 

  - Ginásio seguindo o acesso interior do edifício pelo lado direito; 
  - Junto ao Balneário Feminino; 
  - Palco do Ginásio; 
  - Junto ao Balneário Masculino (3º Ciclo e Secundário) 
                        - Junto às escadas de acesso às salas 28 a 30 e sala de  Educação          Tecnológica. 
 

PISO 2 - (Anexo 10) 
- Átrio junto da Sala de Comunicação; 
- Em frente da porta do Anfiteatro Grande;  

   
PISO 3 - (Anexo 11) 

- Gabinete da Associação Portuguesa de Professores de Educação Física. 
 

 

1.5.2.  BOTIJAS DE GÁS  
 
As botijas de gás estão distribuídas pelas instalações da Escola nos seguintes Pisos e locais: 
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 PISO 0 - (Anexo 8) 
- Bar de Alunos – butano 
- Cantina – gás natural 
 

PISO 1 - (Anexo 9) 
- Sala de Professores – butano 
 

PISO 2 - (Anexo 10) 
- Laboratório de Química 

 
PISO 3 - (Anexo 11) 

-  
  
1.6. LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

 Os equipamentos de combate a incêndio que a Escola possui são as bocas de incêndio e os 
extintores portáteis. Estes equipamentos estão referenciados nos Anexos 8 a 11.  
 

1.6.1.  BOCAS DE INCÊNDIO – Atualmente, apenas existem duas bocas de incêndio situadas 
nos seguintes locais:  

 
 PISO 0 - (Anexo 8) 
  - junto à carpintaria 
 
 PISO 1- (Anexo 9) 
  - na alameda da escola  
 

 1.6.2.  EXTINTORES PORTÁTEIS - Os 26 (vinte e seis) extintores estão colocados nos 
seguintes locais:  
 

PISO 0 - (Anexo 8) 
- 1 no corredor de acesso ao SPO, junto às escadas de acesso ao Piso 1; 

  - 1 no Bar dos Alunos; 
  - 1 na Cantina, extintor de neve carbónica (cozinha). 

- 3 no Auditório; 
  - 2 na Secretaria; 
  - 2 no corredor da Direção. 
 
 PISO 1 - (Anexo 9) 
  - 4 na Biblioteca, sala de leitura; 
  - 1 no corredor junto à sala SD2 e, escadas de acesso ao Piso 2; 
  - 2 junto à caldeira do Balneário masculino do Ginásio. 

- 1 na sala de Educação Tecnológica. 
 

 PISO 2 - (Anexo 10) 
  - 2 à entrada do Laboratório LQ1; 
  - 2à entrada do Laboratório LQ2; 
  - 2 no átrio de entrada do Laboratório LF;   



 
Regulamento Interno                                                                                                                                                                                84 
 

- 1 no corredor junto à sala SD3 e escada de acesso à Associação de       Estudantes e 
telhado. 

 
 PISO 3 - (Anexo 11) 
  - 1 no Gabinete de trabalho da APPEF (é propriedade da APPEF). 
             - 1 na Sala (Torre por cima do Laboratório de Física). 
 
  
1.7. ASPETOS HUMANOS 
 
No presente ano letivo, 2009/2010, a Escola é utilizada diariamente pelos seguintes utentes: 
 
 1.7.1. ALUNOS(AS) 
 
  - No Curso Diurno, por cerca de 921 alunos(as); 
  - No Curso Noturno, por cerca de 10 alunos(as). 
 
 1.7.2. PROFESSORES(AS) 
 
  - No Curso Diurno, por cerca de 105 Professores(as); 
  - No Curso Noturno, por cerca de 3 Professores(as). 
 
 
 1.7.3. FUNCIONÁRIOS(AS) ASSISTENTES TÉCNIOS 
 
  - No Curso Diurno 12 Funcionários(as); 
  
 1.7.4. FUNCIONÁRIOS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS 
 
  - No Curso Diurno 28 Funcionários(as); 
  - No Curso Noturno 6 Funcionários(as). 
 
    
 1.7.5. OUTROS UTENTES DA ESCOLA 
 
 A Escola é, ainda, utilizada por um número indeterminado de utentes, a saber: Encarregados de 
Educação, diversificados contactos com os Serviços Administrativos, frequentadores das atividades da 
ANAI (Associação Nacional de Apoio ao Idoso), colaboradores diversos, praticantes de atividades 
desportivas e, outros que poderão estar na Escola em período duma possível emergência.  

A nossa Escola, hoje, procura refletir a sociedade civil, perspetivando o local de encontro e de são 
convívio das variadas gerações da Freguesia e da cidade. 
  
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
 

Os riscos a identificar são do tipo interno e do tipo externo.  
 
 2.1. RISCOS INTERNOS 
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Os riscos internos estão relacionados com as próprias instalações: materiais, produtos, atividades 
escolares, etc. Há ainda a considerar a previsão dos efeitos relacionados com a evacuação das instalações 
em caso de emergência. 
 Atendemos a algumas das características de riscos internos que se indicam: 
 

2.1.1.CARACTERÍSTICAS CONSTRUTUTIVAS 
  - Ano de construção – 1936 
  - Altura do edifício – superior a 9 metros 
  - Tipo de construção tradicional 
  - Estrutura e pavimentos em pedra e em betão armado 
  - Compartimentação interior em materiais incombustíveis. 
 
 2.1.2. CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 
  - Saídas independentes - 6 
  - Largura das saídas:  

- Portas Principais – 3 portas com 2 metros cada – abertura para o interior; 
- Portão da Alameda –  2 partes de 1,5 metros - abertura para o interior; 
- Pequeno portão da Alameda – 0,90 metros; 
- Portão do Campo de Jogos – 2 partes de 1,90 metros; 
- Portas do Ginásio – 2 portas de 0,95 metros; 
- Portão do Ginásio – 2 partes de 1 metro, com abertura para o interior;  
- Portão do Auditório – 2 partes com 0,80 metros e abertura para o interior; 

- Portões da Cantina/Bar – interior e exterior com uma parte de 1,15 metros. 
 

 2.1.3. LARGURA DE ESCADAS E CORREDORES 
A largura das escadas é considerável para o número de pessoas a evacuar, a maioria tem a largura 

mínima de 2 metros. As em menor número e, para um número muito restrito de pessoas a evacuar, tem a 
largura de 1,2 metros. 

 A largura dos corredores é normalmente da ordem dos 3 metros. 
Os corredores das instalações escolares têm na sua maioria acesso a duas ou mais escadas no 

caminho da saída para o exterior. 
 
 2.1.4. ESTADOS DE CONSERVAÇÃO  
  - Do edifício – razoável /bom; 
  - Da rede elétrica – apresenta muitos problemas nalguns setores devido a excesso de carga 
instalada inerente às novas tecnologias e nalguma melhoria das condições de bem-estar da população 
escolar e seus utentes; 
  - Da rede de gás – inexistente. No entretanto, os Laboratórios possuem redes de gás internas 
provenientes de garrafas. Estas foram recentemente executadas (na ordem de 2 a 3 anos). 
 
 2.1.5. SISTEMAS DE ENCAMINHAMENTO E PROTEÇÃO 
  Existem alguns sistemas de iluminação de emergência com indicação dos percursos de 
evacuação das instalações escolares;  
  Os sistemas de proteção são inexistentes dadas as particularidades do edifício. 
 
 2.1.6. MEIOS DE COMBATE 
  Existe 1 Boca de Incêndio e Extintores que foram colocados em locais considerados mais 
vitais. 
 
 
 2.2. RISCOS EXTERNOS 
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 Os riscos externos de origem natural não são de salientar dada a localização das instalações 
escolares e da situação geográfica da própria cidade (área com fraca vulnerabilidade sísmica e não sujeita a 
inundação).  

Os riscos externos de origem tecnológica não são de considerar porque na proximidade do edifício 
escolar não existem instalações consideradas perigosas. 
 
 
3. LEVANTAMENTO DE MEIOS E RECURSOS 
 
 Os meios e recursos disponíveis constituem os equipamentos existentes na Escola tendo em vista 
minimizar os efeitos de eventuais acidentes.  
 

3.1. EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO 
 
Os equipamentos referenciados para uma primeira intervenção são considerados em condições de 

operacionalidade, nomeadamente os extintores. Os extintores são sujeitos a revisões periódicas que são 
asseguradas por técnicos de segurança. 

A  boca de incêndio apresenta as condições de operacionalidade para a intervenção dos corpos de 
Bombeiros.  

 
 
3.2. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
 

A sinalização de emergência, em período diurno, é considerada em condições de funcionalidade.  
A sinalização de emergência em período noturno oferece algumas dúvidas 

 
3.3. MEIOS DE ALARME E ALERTA 
 

 O meio de alarme disponibilizado, toque de campainha, está garantido e suficientemente intuído na 
população escolar. 
 O meio de alerta é do conhecimento dos(as) Funcionários(as) da Receção e/ou Informação da 
Escola e com fácil comunicação com os Bombeiros e outros orgãos julgados convenientes. 
 
 3.4. MEIOS AUTOMÁTICOS DE DETEÇÃO E EXTINÇÃO 
 
 Os meios automáticos de deteção e extinção são inexistentes nas instalações escolares dada a 
estrutura do edifício à base de pedra e betão, embora com alguns pavimentos de madeira. 
  
 
 
4. ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
 
 Nesta organização indicam-se as medidas de atuação a tomar numa emergência, procurando que 
sejam definidas as medidas conducentes à preservação da vida e dos bens patronomiais. 
 
 
 
 
 4.1. ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA 
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 Esta estrutura de segurança interna será ativada perante um acidente e a sua finalidade é controlar a 
situação, fazendo-o o mais depressa que seja possível e, com as maiores condições de segurança possíveis. 
 Dada a especificidade duma Escola e do seu edifício, esta estrutura é a que seguir se discrimina: 
 

1 ORGÃO DE COMANDO 
A Direção  designou como Chefe de Segurança o Prof. Agostinho Fardilha. Em caso de emergência, 

estas funções podem ser dirigidas por outro elemento da Direção. 
 

2 EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
 

As equipas de intervenção são aquelas que assumem papel de relevo em segurança. As estas 
equipas está destinada a seguinte operacionalidade: 

- Alarme – acionar o sistema de alarme; 
- Alerta – avisar os Bombeiros e outros orgãos; 
- 1.ª Intervenção – utilizar os meios de combate pertinentes à emergência;  
- Corte de energia e gás – proceder aos cortes de energia elétrica e de gás; 
- Informação e vigilância – esclarecer a situação e vigiar como decorrem as tarefas inerentes; 
- Concentração e controlo – conferir a população no local de ponto de encontro.  
 
 

 
 4.2. PLANO DE EVACUAÇÃO 
 
 O Plano de Evacuação duma Escola deve ter em conta variados aspetos, dos quais consideramos: 
 

4.2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS SAÍDAS DA ESCOLA  
 
 A Escola tem as seguintes saídas (Anexo 12): 
 
 1. Porta Principal com três portas - cruzamento da Av. D. Afonso Henriques com a R. João Pinto 
Ribeiro - (PP); 
 2. Portão de saída para a Alameda - Rua João Pinto Ribeiro - (AL); 
 
 3. Portão de saída pelo Campo de Jogos, para a Alameda - Rua João Pinto Ribeiro - (CJ); 
 
 4. Portão de saída pelo Ginásio - cruzamento das R. Pinheiro Chagas com a Dr. António Rodrigues 
Seco -  (GI); 
 
 5. Portão de saída junto à Cantina/Bar dos Alunos para a Av. D. Afonso Henriques (CB); 
 
 6. Portão de saída do Auditório para a R. Dr. António Rodrigues Seco (AU). 
 
 
 4.2.2. DEFINIÇÃO DE CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 
 
 No caso da evacuação da Escola numa situação de emergência, os itinerários de saída da Escola e os 
pontos de encontro, são os seguintes (Anexos 13 a 17). 

 
A. PISO 0 - DESLOCAÇÃO DOS UTENTES DE (Anexo 13): 
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1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ÁTRIO ESQUERDO E ARRECADAÇÃO – Deslocação pelo 
corredor para o Átrio da Escola, utilizando a porta à direita da saída da Escola pela Porta Principal (PP).  

O ponto de encontro dos utentes é: PE1 
 

2. INFORMAÇÕES (PPCA), ÁTRIO DIREITO, DIREÇÃO, REPROGRAFIA, SALA DE REUNIÕES 
(SALA DE ISOLAMENTO), SALA MULTIUSOS E CASA DE BANHO – Deslocação pelo corredor no sentido 
do Átrio da Escola, utilizando a porta à esquerda da saída pela Porta Principal (PP).  

O ponto de encontro dos utentes é: PE1 
 
3. ÁTRIO DA SALA DE ESTUDO, SALA DE ESTUDO, SALA DE FRANCÊS, SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO E PSICOLOGIA, GABINETE DE EDUCAÇÃO INTEGRADA,  PAPELARIA  E  VESTIÁRIO 
DOS FUNCIONÁRIOS – Deslocação pelos corredores de acesso à Casa Amarela e, neste sair pela porta à 
direita no sentido das escadas de acesso à Av. D. Afonso Henriques (portão de acesso ao Bar de Alunos e 
Cantina) – (CB). 

O ponto de encontro dos utentes é: PE5   
 

4. BAR DE ALUNOS, CANTINA, CARPINTARIA, GABINETES DE TRABALHO DE PROFESSORES 
DOS GRUPOS: 1º., 7º., 8º. A e 8º. B, E SALA DE APOIO PEDAGÓGICO – Deslocação no sentido das 
escadas de acesso à Av. D. Afonso Henriques (portão de acesso ao Bar de Alunos e Cantina) – (CB). 

O ponto de encontro dos utentes é: PE5 
 
 5. AUDITÓRIO, LOJÃO, EQUIPA DE APOIO ÀS ESCOLAS E SALA DE MÚSICA ( SITIO DE SONS)  
– Deslocação pelas portas de acesso ao Auditório, interior do Auditório e saída pelo portão para a Rua Dr. 
António Rodrigues Seco (AU). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE4 
 
 

B. PISO 1 - DESLOCAÇÃO DOS UTENTES DE:  (Anexo 14): 
 

 1. SALAS 1 A 5 E BIBLIOTECA – Deslocação no corredor no sentido da sala 1 e das escadas de saída 
para o Átrio. Descer pelas escadas imediatamente à direita e seguir em direção A porta central da Porta 
Principal de saída da Escola (PP). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE1 
 
 2. SALAS 7 A 10, GABINETE DO 11º. B E CASAS DE BANHO – Deslocação pelo corredor no 
sentido da sala 7 e, saída pela primeira porta de acesso à Alameda e portão de saída para a R. João Pinto 
Ribeiro (AL). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE2 
 
 3. CASAS DE BANHO E TELHEIRO DA ALAMEDA – Deslocação no sentido do portão de saída para 
a R. João Pinto Ribeiro (AL). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE2 
 
 4. LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA 1 E 2, SALA DE CIÊNCIAS NATURAIS E LABORATÓRIO DE 
MINERALOGIA – Deslocação no sentido das escadas de acesso ao Átrio da Escola, descida das escadas 
imediatamente à esquerda, caminhando para a porta à direita de saída pela Porta Principal da Escola (PP). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE1 
 

 5. SALAS: D 1 E D2, GABINETE DO 5º. GRUPO, CASAS DE BANHO E SALA DE ALUNOS – 
Deslocação no sentido da porta de acesso à Alameda e portão de saída para a R. João Pinto Ribeiro (AL). 

 O ponto de encontro dos utentes é: PE2 
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 6. GABINETES DOS GRUPOS: 10º.A, INFORMÁTICA, 10º. B E 9º. E E  SALA DE DESPACHO 
13.781 – Descida pelas escadas ao piso 0 e saída da Casa Amarela no sentido do portão de acesso à Av. D. 
Afonso Henriques (CB). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE5 
  
 7. SALA DE PROFESSORES(AS) – Saída para o átrio e descida pelas escadas ao piso 0 e saída da 
Casa Amarela no sentido do portão de acesso à Av. D. Afonso Henriques (CB). 

O ponto de encontro dos utentes é: PE5 
 
 
 8. SALAS 25, 26 E 27 E, CASAS DE BANHO – deslocação pelo corredor de acesso à saída do Ginásio 
pelo portão para a R. Dr. António Rodrigues Seco (GI).  
 O ponto de encontro dos utentes é: PE3 
 9. GINÁSIO – Deslocação pelas portas e portão de saída para a a R. Dr. António Rodrigues Seco (GI).  
 O ponto de encontro dos utentes é: PE3 
 
 10. BALNEÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS E GINÁSIO PEQUENO – Deslocação pelo corredor 
no sentido da porta e portão de saídas para a R. Dr. António Rodrigues Seco (GI).  
 O ponto de encontro dos utentes é: PE3 
 
 11. CAMPO DE JOGOS E CAMPOS ANEXOS – Deslocação no sentido do portão de saída dos 
campos para a R. João Pinto Ribeiro (CJ). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE2 
 

C. PISO 2 - DESLOCAÇÃO DOS UTENTES DE (Anexo 15): 
 
 1. LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 1, 2 E 3, SALA DE GEOGRAFIA, ANFITEATRO GRANDE – 
Deslocação pelo corredor de acesso às escadas para os pisos inferiores, escadas imediatamente à esquerda. 
No átrio da Escola utilizar a porta da direita de saída pela Porta Principal (PP). 
 O ponto de encontro dos utentes é: PE1 
 

2. SALAS 20 A 24 – Deslocação no sentido da sala 20 e descida nas escadas para o Piso 1. Saída pela 
Porta que se encontra à direita para a Alameda e seguir no sentido do Portão para a R. João Pinto Ribeiro 
(AL). 

O ponto de encontro dos utentes é: PE2 
 
 3. SALAS 19, LÍNGUAS, D 3, HISTÓRIA E SALA DESIGN 3 – Deslocação no sentido das escadas 
para o Piso 1 e para o Piso 0. Utilizar a saída pelo Portão junto à Cantina que dá acesso à Av. D. Afonso 
Henriques (CB). 

O ponto de encontro dos utentes é: PE5 
 
 
 4. SALAS 11 E 12, LABORATÓRIOS DE FÍSICA 1, MULTIMÉDIA 2, MULTIMÉDIA 1, 
MATEMÁTICA E MULTIMÉDIA 3  – Deslocação no sentido do corredor para as escadas de acesso ao Átrio 
de entrada da Escola. Descida pelas escadas que se apresentam à direita e sair pela Porta à esquerda da 
Porta Principal de saída da Escola (PP).  

O ponto de encontro dos utentes é: PE1 
 
 5. SALAS 28 A 30  E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – Deslocação pelas escadas para o Átrio do 
Ginásio e saída pela Porta e Portão em direção à R. Dr. António Rodrigues Seco (GI). 
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O ponto de encontro dos utentes é: PE3 
D. PISO 3 - DESLOCAÇÃO DOS UTENTES DE (Anexo 16): 
 
1. SALA SD 1 – Descida pelas escadas, sempre à direita e, no Átrio utilizar a saída pela Porta à 
direita da Porta Principal da Escola (PP). 
O ponto de encontro dos utentes é: PE1 
 
2. APPEF – Descida pelas escadas. No Átrio do Ginásio utilizar a porta de saída à direita seguindo 

para o portão de acesso à R. Dr. António Henriques Seco(GI). 
O ponto de encontro dos utentes é: PE3 
 
E. PISO 4 - DESLOCAÇÃO DOS UTENTES DE (Anexo 17): 
 

 1. SALA SD 2 – Descida pelas escadas, sempre à direita e, no Átrio utilizar a saída pela Porta à direita 
da Porta Principal da Escola (PP).  

O ponto de encontro dos utentes é: PE1. 
 
 4.2.3. PROGRAMAÇÃO DA EVACUAÇÃO  
 
 A definição da programação da evacuação é a que se apresenta a seguir e que é a constante do 
Anexo 18. 
 O procedimento a adotar para o abandono das salas é o a que seguir se descreve: 

• O “chefe de fila” da turma deverá ocupar o lugar mais perto da saída da sala de aula.  
• Quando soar o sinal de ALARME o “chefe de fila” da turma deverá abrir, imediatamente, 

a(as) Porta(s) da sala de aula e seguir - sem correr - as setas da cor identificativas da saída da 
Escola. Os restantes alunos irão segui-lo por filas, sem qualquer atropelo. Os materiais de 
trabalho deverão ser deixados nas mesas. 

• A saída processa-se por filas da porta para o outro extremo da sala e do quadro para trás. 
• O(a) último(a) a abandonar a sala de aula será o(a) Professor(a) “cerra-fila” que deixará 

colocado na porta o respetivo indicativo de sala evacuada. 
 
 
  4.2.3.1. LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO EXTERNA OU PONTOS DE ENCONTRO  

 
 Estes locais de concentração externa ou pontos de encontro foram previamente selecionados - em 
locais amplos, seguros e situados no exterior das instalações escolares – para onde vem convergir e 
permanecer os utentes da Escola. 
 Estes locais de encontro irão depender da saída da Escola utilizada e que estão constituídos no 
Anexo 19, assim: 
 
 A - SAÍDAS PELA PORTA PRINCIPAL (PP) 
 Terreno em frente às Escadas que dá acesso da Escola à R. Dr. Augusto Rocha – PONTO DE 
ENCONTRO 1 (PE1). 
 
 B - SAÍDA PELO PORTÃO DE ACESSO À R. JOÃO PINTO RIBEIRO - ALAMEDA (AL) 
 Passeios das R. Pinheiro Chagas para o cruzamento com a R. Gomes Freire de Andrade – PONTO DE 
ENCONTRO 2 (PE2). 
 
 C - SAÍDA PELO PORTÃO DO GINÁSIO (GI) 
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 Passeios das R. Dr. António Rodrigues Seco para o cruzamento com a Av. Doutor Dias da Silva – 
PONTO DE ENCONTRO 3 (PE3). 
 
 D - SAÍDA PELO PORTÃO DO AUDITÓRIO (AU) 
 Passeio da Av. Afonso Henriques para o cruzamento com a R. Pinheiro Chagas – PONTO DE 
ENCONTRO 4 (PE4). 
 
 E -  SAÍDA PELO PORTÃO DA CANTINA/BAR (CB) 
 Passeio da R. Dr. António Rodrigues Seco no sentido da R. Dr. Augusto Rocha – junto da Pousada da 
Juventude – PONTO DE ENCONTRO 5 (PE5). 
 
 F - SAÍDA PELO CAMPO DE JOGOS (CJ) 
 Passeios das R. Pinheiro Chagas para o cruzamento com a R. Gomes Freire de Andrade – PONTO DE 
ENCONTRO 2 (PE2). 
  
 4.3. PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

4.3.1.  DIREÇÃO  
 O Delegado da Segurança ou um dos elementos da Direção  deve desencadear todos os 
procedimentos julgados convenientes para a situação de emergência, como sejam: 
 - Determinar: 

- O lançamento do ALARME INTERNO; 
- A atuação das primeiras equipas de intervenção: utilização de extintores e/ou bocas de incêndio. 

Porventura, utilização de equipas específicas para os Laboratórios e Ginásio; 
                       - O avanço de ALERTA para os Bombeiros, Polícia de Segurança Pública e, eventualmente 
Guarda Nacional Republicana; 
  -  A abertura das portas e portões da Escola; 
  - O acionamento da evacuação da Escola. 
 
  

INFORMAÇÃO (TELEFONISTA) E/OU PAPELARIA 
Imediatamente após a comunicação da Direção deverá efetuar os procedimentos de rotina em 

caso de emergência e de evacuação da Escola,  mas só os determinados para a situação em causa; 
 
 - Lançar o ALARME - Campainha a tocar durante um a dois minutos de modo intermitente; 
 
 - Pedir para desligar a ENERGIA ELÉTRICA no Quadro Geral de Entrada da Escola; 
 
 - Fazer as ligações telefónicas indicando claramente a situação que foi declarada como sendo de 
emergência para:  
 

•  112 – Número Nacional de Socorro; 
 
• Casa Municipal de Proteção Civil – Companhia de Sapadores Bombeiros e Bombeiros 

Voluntários; 
 
• Esquadras de Polícia de Segurança Pública da área e, eventualmente para Guarda Nacional 

Republicana junto à Escola.  
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  4.3.3. INDICAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE TRÂNSITO NAS ZONAS LIMÍTROFES DA ESCOLA 
(Anexo 20) 
 
 Os Funcionários a determinar – que dependem da gestão momentânea dos espaços escolares - 
deverão sair da Escola e situar-se nos seguintes locais exibindo o sinal de trânsito automóvel proibido e 
usando equipamento fosforescente adequado:   
 
 LOCAL A -  Entrocamento da Av. D. Afonso Henriques com a R. Gomes Freire de Andrade; 
 
 LOCAL B - Entroncamento das R. João Pinto Ribeiro  com a Pinheiro Chagas; 
 
 LOCAL C -  Cruzamento das R. Pinheiro Chagas com a Dr. António Rodrigues Seco; 
 
 LOCAL D -  Cruzamento da Av. D. Afonso Henriques com a R. Dr. António Rodrigues Seco. 
 
  4.3.4. ABERTURA DE PORTAS E DE PORTÕES  
 
 A abertura das Portas e Portões da Escola deverão ser executados pelos(as) seguintes 
Funcionários(as) que se encontram no momento a prestar as seguintes funções: 
 A - Abertura das três portas do Átrio Principal da Escola (PP) - tarefa da Informação/Telefonista ou 
da Papelaria; 
 B -  Abertura das portas [junto à sala de Alunos(as)] e do portão de saída da Alameda (AL), para a R. 
João Pinto Ribeiro - tarefa do Funcionário(a) responsável por esse portão; 
 C – Abertura do portão de saída do Campo de Jogos (CJ) – tarefa do Funcionário(a) responsável por 
esse portão; 
 D - Abertura do portão de saída da Cantina/Bar dos Alunos(as) (CB) – tarefa do Funcionário(a) do bar 
dos Alunos(as) responsável por esse portão; 
 E – Abertura do portão de saída do Auditório (AU) – tarefa do Funcionário(a) da Cantina responsável 
por esse portão; 
 F – Abertura da porta e do portão de saída do Ginásio (GI) – tarefa do Funcionário(a) responsável por 
essa saída. 
 
   4.3.5. GÁS - DESLIGAR BOTIJAS DE GÁS 
 

 Os Funcionários(as) que deverão desligar o gás nas várias instalações escolares são os que se 
encontrarão no momento a prestar os respetivos serviços nos locais: 
  - Na Cantina as garrafas de gás que estão no exterior das instalações; 
  - Nos Laboratórios de Física, Química, Sala de Professores e Bar de Alunos, as garrafas que 
estão no interior das respetivas instalações. 
 
 
  4.3.6. CONCENTRAÇÃO E CONTROLO 
 

 As equipas designadas para a concentração e controlo dos utentes da Escola numa situação de 
evacuação – Professores(as) e Funcionários(as) - deverão proceder à conferência da população que com elas 

abandonou as instalações. Numa situação de desaparecidos devem ser informados: o chefe de segurança, 
os bombeiros e a proteção civil. 

  
5. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 As presentes instruções são do conhecimento dos utentes da Escola sendo imprescindíveis para uma 
prevenção eficaz do património escolar.  
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 5.1. INSTRUÇÕES PARTICULARES  

Alguns locais da Escola necessitam doutra sistematização de meios em caso de emergência, tais 
como: Biblioteca, Cantina, Bares, Laboratórios e Serviços de Manutenção (Carpintaria e outros). 

 
 5.1.1. BIBLIOTECA 
 
 5.1.2. CANTINA 

 
 5.1.3. BARES  
 
 5.1.4. LABORATÓRIOS 
 
 Nos Laboratórios há a considerar os seguintes: 
 
  5.1.4.1. LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA 
 
  5.1.4.2. LABORATÓRIOS DE FÍSICA 
 
  5.1.4.3. LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

  
   5.1.5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
 

5.1. INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
         Estas instruções dizem respeito aos encarregados da execução prática do plano de emergência. 
Tais tarefas sai difíceis de definir dada a especificidade de setores e da presença de pessoal, quer adstrito 

aos setores, quer presente no momento de emergência. 
 
6. EXERCÍCIOS E TREINOS DE EVACUAÇÃO 

 
 Os exercícios e treinos de evacuação têm sido considerados como hipótese de trabalho escolar, 

nomeadamente na preparação da emergência da Escola, mas também, como atividade da participação na 
sociedade em que estamos inseridos.  

Contudo as Escolas têm instrumentos pré-definidos de avaliação escolar que dificultam o livre 
lançamento de exercícios e treinos de evacuação. As datas destes eventos; podem por um lado, sendo do 
conhecimento público não ter nenhum significado; ou, pertencendo a um cenário hipotético prejudicar, 
quer o trabalho de preparação contínua dos alunos, quer a avaliação contínua dos mesmos, ou ainda, 
prejudicar a planificação das próprias atividades escolares por parte dos Professores(as). Salienta-se que 
esta Escola possuiu largos núcleos de estágio de preparação de Professores(as) agregados a Faculdades da 
Universidade de Coimbra, em vários domínios do saber. 

Esta Escola tem procurado que os exercícios e treinos não tenham sido regulares para não prejudicar 
as atividades escolares supra referenciadas. Dada a especificidade escolar do momento, participação da 
comunidade educativa, pais e encarregados de educação e autarquias locais, todo o processo de 
encerramento pontual do processo poderia levantar conflitos ou situações-problema. 

No entretanto, propomo-nos a efetuar tais exercícios desde que eles não prejudiquem aquilo que 
consideramos o normal funcionamento escolar. 
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7. OBSERVAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES 
 
 Sugerem-se, de imediato, os seguintes procedimentos: 
 
 7.1. Colocação de LUZ DE EMERGÊNCIA em todos os pisos da Escola. 
 7.2. Pintura de setas no chão e paredes, indicadoras dos trajetos a efetuar para a evacuação da 
Escola com tinta fosforescente. 
 7.3. Elaboração dum panfleto desdobrável para divulgação, na comunidade escolar, dos 
procedimentos a adotar numa evacuação da Escola. 
 7.4. Solicitar à Companhia de Bombeiros Sapadores que executem uma nova inspeção à Escola no 
sentido de apresentar sugestões para uma maior eficácia na segurança das instalações, utentes e 
património. 

7.5. Há necessidade de mais extintores de incêndio na Escola, nomeadamente: Serviços 
Administrativos, Direção, Reprografia, Biblioteca, ASE, Cantina, Bares, Sala de Alunos, Salas de História e 
Geografia, Laboratórios de Biologia e Informática, Ginásios, Carpintaria, Gabinetes de grupo, armazém de 
produtos de limpeza, arrecadação de papéis, nos corredores da Escola – 2 a 4 por piso, etc.  
 7.6.As bocas de incêndio da Escola apresentam deficiências. 
 7.7. MUITO IMPORTANTE: Aquisição dum sistema de deteção de incêndio nos Serviços 
Administrativos e no Conselho Executivo. 
 7.8. Vistoria às condições de funcionamento dos aparelhos elétricos da Cantina.  
 7.9. Vistoria à condição de funcionamento dos aparelhos elétricos dos Serviços de Manutenção 
escolar e da Carpintaria. 
 7.10. Tais recomendações deverão ser objeto do Regulamento Interno da Escola. 
 

ANEXOS AO PLANO DE EMERGÊNCIA 
 
 -ANEXO 1 – Planta de localização das instalações escolares 
 -ANEXO 2 – Planta de enquadramento das instalações 
 -ANEXO 3 – Descrição das instalações por piso – Piso 0 
 -ANEXO 4 – Descrição das instalações por piso – Piso 1 
 -ANEXO 5 – Descrição das instalações por piso – Piso 2 
 -ANEXO 6 – Descrição das instalações por piso – Piso 3 
 -ANEXO 7 – Descrição das instalações por piso – Piso 4 
 -ANEXO 8 – Identificação das fontes de energia e localização de equipamentos a combates de 
incêndio – Piso 0 
 -ANEXO 9 – Identificação das fontes de energia e localização de equipamentos a combates de 
incêndio – Piso 1 
 -ANEXO 10 – Identificação das fontes de energia e localização de equipamentos a combates de 
incêndio – Piso 2 
 -ANEXO 11 – Identificação das fontes de energia e localização de equipamentos a combates de 
incêndio – Piso 3 
 -ANEXO 12 – Identificação das saídas da Escola 
 -ANEXO 13 – Definição de caminhos de evacuação por piso  – Piso 0 
 -ANEXO 14 – Definição de caminhos de evacuação por piso  – Piso 1 
 -ANEXO 15 – Definição de caminhos de evacuação por piso  – Piso 2 
 -ANEXO 16 – Definição de caminhos de evacuação por piso  – Piso 3 
 -ANEXO 17 – Definição de caminhos de evacuação por piso  – Piso 4 
 -ANEXO 18 – Programação de evacuação por salas 
 -ANEXO 19 – Locais de concentração ou pontos de encontro 
 -ANEXO 20 – Indicação de proibição de trânsito nas zonas limítrofes da Escola. 
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ANEXO N.º 5 
 

 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril Regime Jurídico de Autonomia, Administração 

e Gestão escolar 
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro Regime estatutário do pessoal não docente 
Anexo III ao Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho Conteúdos Funcionais do Pessoal não docente 

Decreto-Lei n.º 262/2007, de 19 de julho Alterações ao Regime Estatutário específico 
do pessoal não docente 

Lei n.º 60/2009 de 8 de agosto 
Educação para a Saúde e Educação Sexual Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril 

Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho Professor Bibliotecário 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, e Decreto-Lei 
n.º 35/2007, de 15 de fevereiro, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 75/2010, 
de 23 de junho 

Estatuto da Carreira Docente 

Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de junho Avaliação de Desempenho Docente 

Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro, na redação dada 
pela Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho n.º 30265/2008, de 24 de 
novembro e pela Lei n.º 39/2010, de 2 de setembro 

Estatuto do aluno do ensino não superior 

 Psicólogo 

Despacho n.º 28/ME/1991 Visitas de Estudo 

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 209/2002, 
de 17 de outubro 

Planos curriculares do Ensino Básico 

Despacho Normativo n.º 1/2005 de 5 de janeiro, com 
as alterações que lhes foram introduzidas pelos 
Despachos Normativos n.º 18/2006, de 14 de março, e 
n.º 5/2007, de 10 de janeiro,  na redação dada pelo 
Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de fevereiro 
Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de novembro 
Despacho Normativo n.º 5/2007, de 10 de janeiro 

Avaliação no Ensino  Básico  
 

DL n.º 74/2004, de 26 de março, com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 272/2007, de 26 de julho 

Planos curriculares do Ensino Secundário 

Portaria 550-D/2004, de 21 de maio, com as alterações 
introduzidas pela Portaria 1322/2007, de 4 de outubro Avaliação no Ensino Secundário (Cursos 

Científico-Humanísticos) Despacho n.º 2285/2009, de 16 de janeiro 

Português como Língua Não Materna Despacho Normativo n.º 7/2007, de 6 de fevereiro 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 12 de 
maio 

Educação Especial 

http://dre.pt/pdf1sdip/2008/04/07900/0234102356.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/04101/0000200027.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/07/177A00/48984914.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/13800/0456704569.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/15100/0509705098.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/04/06901/0000200004.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/07/13400/0448804491.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/19000/0702407058.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12000/0222902237.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12000/0222902237.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12000/0223702244.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/01/00400/0015400164.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/17100/0386003879.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/015A00/02580265.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/10/240A00/68076810.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/10/240A00/68076810.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/01/003B00/00710076.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/03/052B00/18481849.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/215B00/64616463.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/03/073A00/19311942.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/07/14300/0478504789.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/05/119B01/00380049.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/10/19200/0710707123.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/01/00400/0015400164.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/05/09100/0251902521.pdf�
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/05/09100/0251902521.pdf�
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