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CAPÍTULO I -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

SECÇÃO I - ÂMBITO DE APLICAÇÃO E OBJETO 
 

Artigo 1 - Âmbito de aplicação  

 

1. O presente Regulamento Interno aprova o regime de funcionamento da Escola 

Secundária de Felgueiras (ESF) de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, 

das estruturas de orientação e dos Serviços Administrativos (SADM), técnico e técnico-

pedagógicos, bem como os direitos e deveres da comunidade escolar, sempre em 

conformidade com a legislação vigente. Nesse sentido, prevê e garante as regras de 

convivência que assegurem o cumprimento dos objetivos do PE, a harmonia das relações 

interpessoais e a integração social, o pleno desenvolvimento físico, intelectual e cívico 

dos alunos, a preservação da segurança destes e do património da escola e dos restantes 

membros da comunidade educativa, assim como a realização profissional e pessoal dos 

docentes e não docentes. 

2. O RI, de acordo com o definido no “Regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário”, publicado 

no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e republicado no Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho, constitui-se como um instrumento do exercício da autonomia desta escola.  

 

Artigo 2 - Objeto 

 

1. O RI tem por objeto: 

a) O desenvolvimento do disposto na presente lei e demais legislação de caráter 

estatutário; 

b) A adequação à realidade da escola das regras de convivência e de resolução de 

conflitos na respetiva comunidade educativa; 

c) As regras e procedimentos a observar em matéria de delegação das competências do 

Diretor, nos restantes membros do órgão de administração e gestão ou em Conselho 

de Turma (CT). 

2. No desenvolvimento do disposto na alínea b) do número anterior, o RI pode dispor, na 

adequação à realidade da escola das regras de convivência e de resolução de conflitos na 

respetiva comunidade educativa, entre outras matérias, quanto: 

a) Aos direitos e deveres dos alunos inerentes à especificidade da vivência escolar; 

b) Ao reconhecimento e à valorização do mérito, da dedicação e do esforço no trabalho 

escolar, bem como do desempenho de ações meritórias em favor da comunidade em 

que o aluno está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela. 

c) À utilização das instalações e equipamentos; 

d) Ao acesso às instalações e espaços escolares. 

 

Artigo 3 - Divulgação do Regulamento Interno 

 

1. O RI é publicitado na página web oficial da ESF (disponível em www.esfelgueiras.pt), 

sendo a sua consulta gratuita e obrigatória para todos os membros da comunidade 

escolar.  
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2. Os pais e Encarregados de Educação (EE) devem, no ato da matrícula, conhecer o RI e 

subscrevê-lo, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração 

anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu 

cumprimento integral.  

 

SECÇÃO II - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Artigo 4 - Normas gerais 

 

1. Todos os intervenientes na comunidade escolar têm direito a ser devidamente ouvidos e 

informados de todos os assuntos que, justificadamente, forem do seu interesse.  

2. A informação respeitante aos professores será afixada na sala dos professores, nos 

expositores a ela especificamente destinados e por correio eletrónico institucional, ou 

comunicada por qualquer outro meio considerado adequado e se as circunstâncias assim 

o justificarem.  

3. A informação respeitante aos alunos será afixada no expositor nas escadas interiores de 

acesso à portaria e nos expositores disponíveis na sala dos alunos.  

4. Na sala dos alunos, haverá expositores, para que os mesmos, através dos Delegados de 

Turma, da Associação de Estudantes (AE) e outros organismos, possam afixar, após 

autorização da Direção da escola, as sugestões/informações que considerarem 

convenientes.  

5. A informação respeitante ao pessoal assistente técnico e assistente operacional afixar-se-

á nos locais a ela destinada ou comunicada por qualquer outro meio considerado 

adequado e se as circunstâncias assim o justificarem.  

6. A informação sindical terá um local próprio para ser afixada, na sala dos professores, após 

autorização da Direção da escola. 

7. A informação relativa ao público será afixada nos expositores da escola em local de fácil 

visibilidade e acesso.  

8. Sempre que o Diretor julgar conveniente, a informação poderá ser lida nas salas, pelo 

docente em lecionação ou, para conhecimento individual, apresentada ao próprio aluno 

e por este rubricada.  

9. Toda a informação, exposta ou a circular nesta escola, deverá respeitar o preceituado na 

Deliberação n.º 1495/2016, de 6 de setembro. 

10. Tratando-se de convocatórias para Pessoal Docente (PD):  

a) Para todas as reuniões, as convocatórias deverão ser obrigatoriamente afixadas na 

sala dos professores e endereçadas por correio eletrónico institucional, com uma 

antecedência mínima de 48 horas, salvo nos casos extraordinários previstos na lei; 

b) As convocatórias e outras informações serão assumidas como tendo sido dado 

conhecimento oficial, quando enviadas pelo correio eletrónico institucional dos 

professores. 

11. Tratando-se de convocatórias para Pessoal Não Docente (PND):  

a) Para todas as reuniões, as mesmas deverão ser afixadas nos locais destinados à 

afixação de informação para PND com uma antecedência mínima de 48 horas, salvo 

nos casos extraordinários previstos na lei; 

b) As convocatórias e outras informações serão assumidas como tendo sido dado 

conhecimento oficial, após a sua afixação nos locais próprios. 
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12.  A informação exposta deverá ser retirada pelos responsáveis pela sua afixação, quando 

a mesma perder a sua eficácia e relevância.  

13. No caso de legislação, será disponibilizada a todos os docentes na página da escola, 

quando for do interesse geral, e no expositor da sala dos professores. 

14. Para além das reuniões fixadas por lei, são permitidas outras de qualquer setor da 

escola, mas sempre relacionadas com os interesses desta e com prévia autorização da 

Direção da escola.  

15.  A página web oficial da escola é um meio prioritário para divulgar informação interna 

e externamente e deverá: 

a) Informar sobre todos os aspetos considerados relevantes para o bom funcionamento, 

imagem e concretização dos objetivos da ESF; 

b) Ser gerida pela Direção da escola; 

c) Permitir o feedback da comunidade escolar. 

 

Artigo 5 - Âmbito de aplicação do gabinete de comunicação e imagem 

 

1. No âmbito da informação e comunicação, está em funcionamento o gabinete de 

comunicação e imagem que é um serviço integrante da área de comunicação da escola e 

deverá ser responsável pela definição de políticas e estratégias a adotar pela mesma no 

domínio do marketing e da comunicação interna e externa, de forma a garantir o fluxo 

interno de informação institucional e promover a notoriedade da escola junto da 

comunidade onde está inserida.  

2. Tanto nos domínios físicos como nos domínios digitais, o gabinete de comunicação e 

imagem tem como objetivo corresponder à estratégia de renovação e consolidação da 

imagem e identidade institucionais da escola, interna e externamente. Do mesmo modo, 

disponibiliza informação o mais completa possível sobre as atividades da ESF, 

procurando estabelecer o website como uma plataforma de comunicação interna e 

externa por excelência, atuando o mesmo como polo aglutinador de todos os websites 

e/ou blogs institucionais/setoriais da organização e presença nas redes sociais – 

Facebook, Instagram, Youtube, entre outros. 

 

Artigo 6 - Competências do gabinete de comunicação e imagem  

 

Ao gabinete de comunicação e imagem compete-lhe: 

1. Comunicação interna: 

a) Assegurar a gestão da informação noticiosa na página da web, bem como promover a 

criação e/ou manutenção dos suportes de comunicação e imagem intrainstitucionais;  

b) Assegurar a participação da escola na edição dos suportes de comunicação, tais como 

newsletters ou blogs setoriais;  

c) Receber, selecionar e divulgar internamente informações de outras instituições, 

desde que relevantes para os públicos internos;  

d) Gerir a afixação de pósteres nos espaços da escola.  

2. Relações públicas e comunicação externa 

a) Coordenar a organização de sessões solenes, conferências, exposições e outros 

eventos de carácter científico e cultural, promovidos pela Direção da escola;  

b) Superintender, de acordo com orientações superiores, os assuntos de protocolo a 

cargo da escola;  
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c) Promover a organização junto de entidades externas, através do envio regular de 

informações institucionais;  

d) Gerir as bases de dados de contactos de diferentes listas de instituições e públicos-

alvo;  

e) Coordenar a presença da escola em feiras, mostras e outros eventos onde se preveja 

o contacto com o público.  

3. Assessoria de imprensa  

a) Promover ativamente a presença da escola nos órgãos de comunicação social, através 

do envio periódico de pressreleases, da promoção de conferências de imprensa, da 

marcação de entrevistas e do acompanhamento da interação entre a comunicação 

social e os representantes da escola;  

b) Recolher e tratar informação noticiosa com interesse para a escola;  

c) Gerir as bases de dados de contactos dos órgãos de comunicação social;  

4. Imagem  

a) Assegurar, em colaboração com o Serviço de Informática da Escola, a criação de 

materiais informativos e promocionais institucionais.  
 

 

SECÇÃO III – POLíTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 

Artigo 7 - Objeto e âmbito de aplicação 

 

1. A execução do RGPD na ordem jurídica nacional é efetuada através da Lei 58/2019, de 8 

de agosto.  

2. A presente regulamento tem como função demonstrar que a ESF efetua, de forma lícita, 

leal e transparente, o tratamento de dados pessoais relativos a alunos, pais e EE, 

docentes, não docentes e outras pessoas singulares que com esta se relacionem. É 

assumido que o RGPD vem reforçar as obrigações das entidades responsáveis pelo 

tratamento de dados e destinatários dos mesmos, por um lado e os direitos das pessoas 

singulares, por outro. 

 

Artigo 8 - Entidade responsável pelo tratamento de dados 

 

1. O Responsável pelo Tratamento de Dados (RT) é a pessoa singular ou coletiva que, 

individualmente ou em conjunto, determina as finalidades e os meios para uma 

determinada operação de tratamento de dados de caráter pessoal. No que respeita à 

presente política, o responsável pelo tratamento é a ESF. 

 

Artigo 9 – Categorias de dados pessoais que são recolhidos e tratados 

 

1.  A ESF e respetivas entidades subcontratantes tratam as seguintes categorias de dados 

pessoais: 

a) Biográficos - Nome, data de nascimento, sexo, naturalidade, nacionalidade, filiação, 

estado civil, fotografia, assinatura, número de identificação nacional, informação 

sobre o agregado familiar, habilitações académicas, habilitações profissionais; 

b) Contacto - Morada, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico; 
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c) Pedagógicos e educativos - Assiduidade, avaliação, incidentes, atividades 

extracurriculares, atendimento a pais e EE; 

d) Preferência - Preferência dos alunos para prosseguimento de estudos; 

e) Dados de saúde e caraterísticas físicas - Boletim de vacinas, número de beneficiário 

de sistema de saúde, número de identificação da segurança social; 

f) Seguros - Seguros de saúde, seguro escolar e outros seguros; 

g) Dados de Registo Criminal - Registo criminal; 

h) Conteúdos - Registos sonoros, fotografias e filmes, correspondência e mensagens; 

i) Relação contratual - Informação contida em contratos de trabalho em funções 

públicas, relação contratual (assiduidade, avaliação de desempenho, progressão na 

carreira, incidentes) e contratos de aquisição de bens e/ou serviços; 

j) Fiscais e financeiros - Número de identificação fiscal, declaração anual de 

rendimentos, folha de processamento de salários, número de conta e de identificação 

bancária, vencimentos; 

k) Rastreamento e Cookies - Endereço IP, endereço MAC, impressão digital do 

navegador, navegador utilizado, sistema operativo, ligações de saída e termos de 

pesquisa.  

 

Artigo 10 – Categorias de especiais de dados pessoais  

 

1. Em muitas situações, a ESF está legalmente obrigada a tratar dados de categorias 

especiais e dados sensíveis, tais como dados de saúde, etnicidade, religião, vida sexual e 

dados biométricos. Por vezes, é recebida e tratada informação relativamente à 

salvaguarda de crianças, que pode estar sujeita a um regime de confidencialidade. 

Também é possível que, em algumas circunstâncias específicas, seja necessário tratar 

dados relativos a condenações penais e infrações. Assim, algumas das situações incluem: 

a) Proteger o bem-estar dos alunos e fornecer assistência apropriada (e, se necessário, 

médica), bem como tomar as medidas apropriadas em caso de emergência, incidente 

ou acidente, inclusive divulgando detalhes da condição médica de uma pessoa ou 

outras informações relevantes e do interesse do próprio indivíduo - por exemplo, para 

aconselhamento médico, proteção social, salvaguarda e cooperação com a polícia ou 

serviços sociais, para fins de seguro ou para fornecedores ou organizadores de 

viagens escolares que precisam ser informados sobre dieta ou necessidades de 

acompanhamento médico; 

b) Prestar serviços educativos no contexto de quaisquer necessidades educativas 

específicas de um aluno; 

c) Proporcionar educação no contexto das crenças religiosas, de acordo com as opções 

disponíveis; 

d) Em relação ao PD e PND, por exemplo, registo criminal, bem-estar, associação sindical 

ou dados para aposentação; 

e) Como parte de qualquer reclamação efetuada interna ou externa, processo disciplinar 

ou de investigação que envolva esta categoria de dados, por exemplo, se incluir 

elementos de necessidades específicas, de saúde ou de proteção; 

f) Para fins legais e regulamentares e para cumprir com suas obrigações legais e deveres 

de cuidados. 

2. No cumprimento dos seus objetivos, a ESF efetua a recolha de dados pessoais de diversas 

formas: 
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a) Boletins de matrícula e renovação de matrícula; 

b) Outros formulários de dados preenchidos por pais e EE e/ou alunos ao longo do ano 

letivo; 

c) Dados recolhidos pelos agentes educativos no contexto do processo de ensino e 

aprendizagem e da participação em atividades escolares e extraescolares; 

d) Receção de dados por transferência interna, a partir das escolas anteriores dos 

alunos; 

e) Informações sobre os alunos de determinados serviços médicos e centros de saúde, 

assim como das respetivas autoridades locais e organismos da tutela. 

 

Artigo 11 - Como são tratados os dados pessoais 

 

1. A recolha de dados pessoais destina-se a finalidades relacionadas principalmente com 

atividades respeitantes aos alunos, titulares de responsabilidade parental, PD e PND. 

Abrange dados de alunos menores, representados pelo encarregado de educação que 

faculta os dados necessários à prestação de serviços escolares durante a permanência do 

aluno no estabelecimento. Estes dados são incorporados nos ficheiros de titularidade do 

estabelecimento escolar. 

2. A ESF, em cumprimento de disposição legal, recolhe os dados pessoais necessários e 

adequados a: 

a) Matrícula e inscrição de alunos; 

b) Processo individual do aluno; 

c) Atividades letivas; 

d) Gestão e processamento do percurso escolar dos alunos; 

e) Mudança do estabelecimento escolar; 

f) Certificação de habilitações; 

g) Prestação de outros serviços educativos; 

h) Participação em avaliações nacionais ou outras; 

i) Publicação dos resultados de exames públicos ou outras realizações dos alunos da 

escola; 

j) Serviços de psicologia e orientação; 

k) Serviços de natureza contabilística, fiscal e administrativa; 

l) Serviços de cantina e bar e informação relativa a restrições alimentares; 

m) Vencimentos; 

n) Ação Social Escolar (ASE); 

o) Segurança e proteção civil; 

p) Registo de assiduidade; 

q) Emissão e gestão de cartões de assiduidade; 

r) Gestão da Biblioteca Escolar (BE); 

s) Inscrição em atividades extracurriculares; 

t) Seguro escolar e seguro de acidentes pessoais; 

u) Organização de viagens, transporte escolar e excursões; 

v) Agenda de contactos; 

w) Associação de estudantes; 

x) Autoavaliação do estabelecimento de ensino; 

y) Avaliação de PD e PND; 

z) Correspondência com assistentes operacionais, alunos e pais e EE;  
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aa) Monitorização do desempenho do estabelecimento escolar, intervir ou ajudar em 

caso de incidente; 

bb) Planeamento e previsão da gestão; 

cc) Pesquisa e análise estatística, incluindo a imposta ou prevista por lei; 

dd) Proteção do bem-estar dos alunos e prestação da assistência adequada; 

ee) Realização ou cooperação com qualquer reclamação na escola ou externa, processo 

disciplinar ou de investigação;  

3. Estes dados são armazenados em suporte informático nas bases de dados das aplicações 

de gestão de alunos, apoio social escolar, vencimentos, reprografia, bibliotecas e serviços.  

4. Os dados relativos ao agregado familiar dos alunos, historial de avaliação, assiduidade e 

saúde são arquivados no Processo Individual do Aluno (PIA), em pasta própria em 

cumprimento dos deveres de sigilo e confidencialidade, com definição prévia de 

permissões de administração e de acesso no estrito cumprimento dos deveres inerentes 

às funções exercidas. 

5. Os dados relativos à identificação pessoal de docentes, registo biográfico, certificados de 

formação e habilitações são arquivados no processo individual do docente, em pasta 

própria, em cumprimento dos deveres de sigilo e confidencialidade, com definição prévia 

de permissões de administração e de acesso no estrito cumprimento dos deveres 

inerentes às funções exercidas. 

6. Podem ainda ser recolhidos dados pessoais necessários à interoperabilidade de redes e 

sistemas informáticos públicos e no âmbito da Administração Pública. 

 

Artigo 12 - Consentimento 

 

1. A ESF solicita o consentimento expresso dos pais e EE para realizar os seguintes 

tratamentos de dados pessoais do aluno e no respeito pelo direito de imagem: 

a) Retratos, fotografias e captura de imagens durante eventos, projetos ou atividades 

escolares curriculares e extracurriculares 

b) Divulgação das iniciativas escolares no sítio da Internet da escola 

c) Produção de anuários e publicações, em suporte papel ou eletrónico, da escola 

d) Newsletter da escola. 

e) Manter relacionamentos com ex-alunos e com a comunidade escolar 

f) Utilização de aplicações eletrónicas em cloud alheias às plataformas educativas 

2. A ESF declara que não é responsável no caso de utilização abusiva pelo uso de fotografias 

e imagem por parte de terceiros. 

3. Os dados dos pais e EE são incorporados em ficheiros da titularidade da ESF com as 

seguintes finalidades: 

a) Gestão de matrículas; 

b) Gestão e processamento do percurso escolar do aluno; 

c) Gestão da ASE; 

d) Notificações obrigatórias e outras comunicações consideradas relevantes para a 

comunidade escolar; 

e) Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE); 

f) Agenda de contactos; 

g) Envio de Newsletters e informação. 

4. Os tratamentos acima referidos têm um dos seguintes fundamentos: 
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a) Obtenção do consentimento para o tratamento dos dados pessoais para uma ou mais 

finalidades específicas;  

b) Execução de contrato de prestação de serviços educativos; 

c) Interesse legítimo do estabelecimento escolar;  

d) Cumprimento de obrigações legais. 

 

Artigo 13 - Os direitos do titular de dados pessoais 

 

1. A todas as pessoas são reconhecidos os seguintes direitos: 

a) Direito de acesso à informação pessoal de que é titular ou representante legal. 

b) Direito de retificação, caso os dados pessoais estejam incompletos ou inexatos. 

c) Direito a retirar o seu consentimento, a qualquer momento, nos casos em que este 

seja o fundamento de licitude.  

d) Direito ao apagamento, através do qual pode solicitar que os seus dados pessoais 

sejam apagados quando se verifique uma das seguintes situações:  

i. os dados pessoais deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua 

recolha ou tratamento; 

ii. retire o consentimento em que se baseia o tratamento de dados e não exista outro 

fundamento jurídico para o mesmo;  

iii. apresente oposição ao tratamento dos dados e não existam interesses legítimos 

prevalecentes, a avaliar caso a caso, que justifiquem o tratamento;  

iv. os dados pessoais tenham sido tratados ilicitamente;  

v. os dados pessoais tenham de ser apagados ao abrigo de uma obrigação jurídica. 

2. Fica reservado o direito de recusa de pedidos de apagamento de dados, caso a eliminação 

da informação interfira com, ou impossibilite, a prestação de serviços ou o exercício de 

atividades educativas, nos termos legais. Os pedidos de apagamento e eliminação de 

dados, que impossibilitem a gestão administrativa e pedagógica de alunos e a gestão 

administrativa de docentes, não são considerados para efeitos do direito ao 

esquecimento. 

3. Através do direito à limitação do tratamento, pode requerer a limitação do tratamento 

dos seus dados pessoais, se considerar que o tratamento é ilícito ou se considerar que o 

tratamento dos dados já não é necessário. 

4. Através do direito à portabilidade, o titular dos dados pode solicitar a entrega, num 

formato estruturado de uso corrente e de leitura automática, dos dados pessoais por si 

fornecidos.  

5. O direito de portabilidade apenas se aplica nos seguintes casos: 

a) quando o tratamento se basear no consentimento expresso ou na execução de um 

contrato;  

b) quando o tratamento em causa for realizado por meios automatizados; 

6. O acesso e portabilidade de dados de alunos só pode ser solicitado pelos pais e EE ou 

seus representantes legais. 

7. Direito de apresentar reclamações junto da autoridade de controlo: 

a) caso pretenda apresentar alguma reclamação relativamente a matérias relacionadas 

com o tratamento dos seus dados pessoais, pode fazê-lo junto da Comissão Nacional 

de Proteção de Dados (CNPD).  

b) o titular dos dados pessoais tem o direito de ser informado em caso de incidente que 

afete os seus dados pessoais (perda ou extravio de dados e documentos, publicações 
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indevidas, incidentes informáticos e ciberataques) sempre que se verifique existir um 

elevado risco para os seus direitos e liberdades, de acordo com previsto no RGPD. 

8. O titular dos dados pessoais pode exercer os seus direitos através dos seguintes canais: 

a) E-mail: pode exercer os seus direitos através de e-mail, para o endereço 

Diretor@esfelgueiras.org; 

b) Carta: pode exercer os seus direitos através de carta, dirigida à ESF. 

9. Para qualquer esclarecimento é disponibilizado, pela Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, um Encarregado de Proteção de Dados. 

 

Artigo 14 - Conservação de dados pessoais 

 

1. Todas as operações de tratamento de dados e respetivos registos de atividade são 

previamente definidas pelo RT estabelecimento escolar. 

2. Os dados pessoais são conservados por prazos diferentes, consoante a finalidade a que 

se destinam, tendo em conta critérios legais, bem como a necessidade e a minimização 

do respetivo tempo de conservação, sem prejuízo dos prazos legalmente definidos para 

conservação de determinados documentos e dados. 

3. Os dados pessoais em suporte digital estão armazenados em bases de dados das 

respetivas aplicações de gestão, são internas e alojadas em servidor dedicado, com 

garantia da sua anonimização e da manutenção da capacidade de assegurar a 

confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência permanentes dos sistemas e 

dos serviços de tratamento.  

4. Os dados pessoais de alunos, para gestão de exames e provas de aferição, são 

armazenados nas bases de dados dos programas PAEB (Provas de Aferição do Ensino 

Básico), ENEB (Exames Nacionais do Ensino Básico) e ENES (Exames Nacionais do 

Ensino Secundário). 

5. Os dados pessoais, em suporte físico, são conservados em local próprio, com 

cumprimento das medidas de segurança adequadas e previamente aprovadas pelo RT 

com garantia da sua confidencialidade. 

 

Artigo 15 - Interconexão de Dados 

 

1. Os dados pessoais, no cumprimento de normativos legais ou na execução de prestação 

de serviço público educativo, podem ter de ser comunicados às seguintes entidades 

públicas: 

a) Ministério da Educação e Ciência (MEC) e respetivos serviços e órgãos; 

b) Ministério das Finanças; 

c) Ministério da Saúde; 

d) Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 

e) Ministério da Justiça; 

f) Ministério da Administração Interna; 

g) Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública; 

h) Câmara Municipal de Felgueiras. 

2. São efetuadas as seguintes transmissões de dados relativos a alunos: 

a) Registo de avaliações quantitativas e qualitativas na aplicação de gestão de alunos; 

b) Tratamento estatístico de dados de matrículas e avaliação; 
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c) Dados pessoais específicos a um utilizador, sob solicitação justificada legalmente, 

como Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), serviços da Segurança Social, 

Tribunais, Polícia Judiciária e Tutela. 

 

Artigo 16 - Divulgação de Atividades da escola e Proteção de Dados Pessoais 

 

1. A divulgação pública de atividades desenvolvidas na ESF depende de previa avaliação do 

risco para a proteção de dados pessoais e da privacidade dos alunos, pais e EE, familiares 

e outras pessoas, PD e PND e o seu direito ao esquecimento. 

2. Esta avaliação aplica-se aos conteúdos divulgados no sítio da internet da ESF, bem como 

em outras páginas, blogues, grupos e páginas de redes sociais que estabeleçam uma 

ligação direta com o estabelecimento escolar. 

3. O estabelecimento escolar não assume responsabilidade por publicações em páginas, 

blogues, grupos e páginas de redes sociais criadas por utilizadores do estabelecimento 

escolar que estabeleçam uma ligação direta com o mesmo. 

4. Qualquer utilizador tem o direito de, em qualquer momento, solicitar remoção ou 

retificação de conteúdos diretamente ligados aos seus dados pessoais, tais como 

fotografias ou outros identificadores. 

5. A ESF não assume responsabilidade por publicações que identifiquem dados pessoais 

em páginas pessoais, blogues pessoais ou perfis individuais de rede social dos 

utilizadores do estabelecimento escolar. 

6. Na publicação de informações de atividades, deve ser respeitado o princípio da criança 

como pessoa especialmente vulnerável, salvaguardando-se a sua privacidade através da 

adoção das seguintes práticas: 

a) Publicitando apenas os dados e informações que são estritamente necessários a 

finalidades específicas e, preferencialmente, em plataformas que garantam acesso 

privado individual; 

b) Não publicando elementos identificativos, especificamente nomes, retratos, 

fotografias e imagens, em publicações digitais institucionais do estabelecimento 

escolar (página eletrónica, páginas da BE, blogues ou perfis de redes sociais de 

projetos desenvolvidos no estabelecimento escolar ou a estes diretamente ligados), 

sem autorização expressa dos pais e EE ou do aluno quando maior de idade 

7. O RT pode aprovar exceções, que respeitem ao direito à informação nos domínios 

jornalístico, institucional e científico: 

a) Após avaliação de risco para a proteção de dados pessoais do titular, ouvido o 

Encarregado de Proteção de Dados, em articulação com proponentes e órgãos da 

escola; 

b) Após verificação e comprovação de que os proponentes cumprem os requisitos legais;  

c) Cumprida a obrigação dos proponentes de fornecer cópias das declarações de 

consentimento informado para arquivo no estabelecimento escolar. 

 

Artigo 17 - Deveres 

 

1. Constituem deveres do PD e PND: 

a) Respeitar a confidencialidade dos dados pessoais a que têm acesso no exercício das 

suas funções e após cessação das suas funções, quando for o caso; 
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b) Respeitar as políticas de segurança no uso da rede informática do estabelecimento, 

utilizando palavras-passe seguras e respeitando o nível de acesso definido no 

respetivo programa pelo gestor de dados, relativo a dados dos alunos e demais 

elementos da escola; 

c) Comunicar ao RT e ao Encarregado de Proteção de Dados quaisquer perdas, ataques, 

dados transmitidos de forma ilícita ou irregular, discriminando que dados, quem foi 

afetado, e em que contexto para cumprimento das formalidades fixadas no RGDP; 

d) Utilizar comunicações cifradas, utilizando apenas correio eletrónico institucional 

para qualquer comunicação relativa a assuntos do estabelecimento escolar; 

e) Os acessos remotos, Portal de Alunos e Portal SIGE (Sistema Integrado de Gestão 

Escolar) tem de estar devidamente aprovados pelo RT; 

f) Evitar, em público, conversas ou discussões que potencialmente divulguem 

informações sobre dados pessoais de alunos ou outros utilizadores; 

g) Guardar documentação em formatos físicos, de forma segura; 

h) Utilizar, exclusivamente, o e-mail institucional para comunicações relativas a todos os 

assuntos respetivos ao trabalho na escola, uma vez que este sistema é encriptado e 

auditável; 

i) Validar junto do RT as interconexões de dados; 

j) Verificar as permissões e consentimentos para retratos, fotografias e recolha de 

imagens dentro dos estabelecimentos de ensino. 

 

Artigo 18 - Boas Práticas na transmissão e gestão de dados 

 

1. Boas Práticas na transmissão de dados entre docentes: 

a) Usar exclusivamente o endereço de e-mail institucional; 

b) Evitar pastas partilhadas na rede interna com permissões públicas para armazenar 

informação relativa a alunos; 

c) Usar sempre a conta pessoal nos computadores da escola, terminando sessão após 

utilização dos mesmos; 

d) Usar serviços de armazenamento em cloud (Dropbox, Google Apps), depois de verificar 

se garantem privacidade e encriptação de dados; 

e) Usar pastas partilhadas em serviço de armazenamento em cloud depois de se 

certificar que estas são acessíveis apenas no perfil individual de utilizador; 

f) Encriptar grelhas de registo de avaliação com palavra-passe conhecida apenas pelos 

elementos do CT. 

2. Boas práticas na gestão de dados: 

a) A palavra-passe pessoal e intransmissível, deve ser complexa. Não deve repetir letras 

ou números, nem sequências alfabéticas, numéricas ou de teclado; 

b) Nunca, sob qualquer pretexto, devem ser fornecidas palavras-passe a terceiros (quer 

pessoais de acesso a perfil de utilizador, quer de administração de computador); 

c) Reforçar cuidados com palavras passe; 

d) Utilizar autenticação de duplo fator no correio eletrónico institucional, sempre que se 

justifique ou seja possível. 

3. O RT da escola aprova uma política de segurança e de acessos à informação. 
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Artigo 19 - Violação de dados pessoais 

 

1. Sempre que se verifiquem possíveis incidentes de quebra de confidencialidade, 

disponibilidade ou integridade, por exemplo, documentos extraviados, acessos 

indevidos, publicações indevidas, bloqueio de dados por cifragem (ransomware) ou 

outros, o RT é informado de imediato para proceder à respetiva análise de risco e 

consequente tomada das medidas. 

2. Caso o RT conclua tratar-se de uma violação de dados pessoais, na qual se verifique 

existência de risco para o respetivo titular, este informa a CNPD, através do formulário 

disponibilizado para o efeito, nos termos do RGPD, bem como o Encarregado de Proteção 

de Dados. 

 

Artigo 20 - Alterações da política de privacidade 

 

1. A ESF reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a reajustamentos ou 

alterações à presente política de privacidade. 

2. Estas alterações serão devidamente publicitadas em espaço apropriado para o efeito. 

 

CAPÍTULO II -  COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

SECÇÃO I - ALUNOS 
 

SUBSECÇÃO 1 - DIREITOS DOS ALUNOS 

 

Artigo 21 – Matrícula 

 

1. A matrícula é obrigatória e confere o estatuto de aluno, o qual, para além dos direitos e 

deveres consagrados na lei, designadamente no Estatuto do Aluno (EA) (Lei n.º 51/2012, 

de 5 de setembro), integra os que estão contemplados no RI. 

 

Artigo 22 - Direitos dos alunos  

 

1. O aluno tem direito a:  

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, 

não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, 

sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou 

social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;  

b) Usufruir de um ensino e educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em 

condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso; 

c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou, 

quando menor, através dos seus pais e EE, o PE que lhe proporcione as condições para 

o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a 

formação da sua personalidade; 

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade, o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;  
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e) Ver reconhecido o empenho em ações meritórias, designadamente o voluntariado em 

favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na 

escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;  

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, 

nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade;  

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ASE, de apoios concretos que lhe permitam 

superar ou compensar as carências de tipo sociofamiliar, económico ou cultural que 

dificultem o acesso à escola ou ao processo de ensino e aprendizagem;  

h) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam 

o mérito; 

i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou 

à sua aprendizagem, através dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) ou de 

outros serviços especializados de apoio educativo; 

j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e 

moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal 

para os membros da comunidade escolar;  

k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ocorrido ou doença 

súbita manifestada no decorrer das atividades escolares;  

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações, de natureza pessoal 

ou familiar, constantes do seu PIA;  

m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de 

administração e gestão da escola, na criação e execução do respetivo Projeto 

Educativo (PE), bem como na elaboração do RI;  

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de 

representação no âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do RI;  

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

pelos professores, Diretores de Turma (DT) e órgãos de administração e gestão em 

todos os assuntos, que justificadamente forem do seu interesse;  

p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de 

tempos livres;  

q) Ser informado sobre o RI e ser informado, em termos adequados à sua idade e ao ano 

frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, 

nomeadamente, sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o 

programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os processos 

e critérios de avaliação, bem como sobre matrícula, abono de família e apoios 

socioeducativos, normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos 

e das instalações, incluindo o plano de emergência e, em geral, sobre todas as 

atividades e iniciativas relativas ao PE da escola;  

r) Participar nas demais atividades da escola nos termos da lei e do respetivo RI; 

s) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e 

heteroavaliação; 

t) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da 

aprendizagem, nas situações de ausência devidamente justificada às atividades 

escolares; 

u) Estar presente na aula quando chegar atrasado, mesmo que já tenha falta, sem 

prejudicar o desenvolvimento normal da aula;  
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v) Participar ativamente nas aulas, expor dúvidas e ser corretamente elucidado;  

w) Exigir que as posições que o Delegado ou Subdelegado vierem a tomar em nome da 

turma, sejam previamente discutidas e aprovadas em reuniões da turma;  

x) Ter cacifos para guardar valores, vestuário e material escolar;  

y) Ter local onde guardar valores durante a realização da prática de Educação Física;  

z) Beneficiar de acesso, de acordo com o artigo 10, do presente estatuto, ao seu PIA 

desde que solicitado ao Diretor de Turma (DT).  

2. A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do número anterior pode 

ser, no todo ou em parte, temporariamente vedada em consequência de medida 

disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos na Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro. 

 

Artigo 23 - Representação dos alunos  

 

1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos e são 

representados pela AE, pelos seus representantes nos órgãos de gestão da escola, pelo 

Delegado ou Subdelegado de turma e pela Assembleia de Delegados de Turma, nos 

termos da lei e do RI. 

2. A AE e os representantes dos alunos nos órgãos de gestão da escola têm o direito de 

solicitar ao Diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas 

com o funcionamento da escola. 

3. O Delegado e o Subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões 

da turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem 

prejuízo do cumprimento das atividades letivas.  

4. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o DT pode solicitar a participação 

dos representantes dos pais e EE dos alunos na reunião referida no número anterior.  

5. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da 

escola aqueles a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, 

medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou sejam, ou 

tenham sido nos últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer 

disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de faltas, nos 

termos da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 

SUBSECÇÃO 2 – PRÉMIOS DE MÉRITO 

 

Artigo 24 - Âmbito e natureza 

 

1. A ESF procura promover uma educação e ensino onde todos possam atingir o máximo 

das suas potencialidades corporizando de forma integrada uma cultura do saber, do 

saber ser, do saber estar e saber fazer. Nos termos do artigo 9, da Lei 51/2012, 5 de 

setembro, e dos artigos 25 a 34 do RI, pelo presente regulamento são criados os prémios 

de mérito académico e cívico, cultural ou desportivo da ESF com o objetivo de 

reconhecer, valorizar e premiar a conduta e trabalho dos alunos com melhor 

desempenho, individual ou coletivo, académico, pessoal ou social. 
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CAPÍTULO I - PRÉMIOS DE MÉRITO C ÍVICO, CULTURAL OU DESPORTIVO 

 

Artigo 25 - Âmbito e natureza 

 

1. Os prémios do mérito cívico, cultural ou desportivo destinam-se a reconhecer os alunos 

que revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades ou que 

desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social, desportiva, cultural 

ou artística (alíneas a) e d), artigo 9 da Lei 51/2012, de 5 de setembro); 

2. Os prémios do mérito académico e cívico, cultural ou desportivo pode distinguir os 

alunos individualmente, bem como turmas, equipas, clubes ou grupos. 

 

Artigo 26 - Critérios de propositura 

 

1. Poderão ser apresentadas propostas de candidatura dos alunos que individualmente 

e/ou em grupos (clubes, turmas, equipas) evidenciem pelo menos um dos seguintes 

critérios: 

a) Revelar grandes capacidades ou atitudes exemplares na superação das dificuldades 

individuais; 

b) Respeitar, aceitar e defender as regras e valores de cada um e de todos os membros 

da escola e da comunidade; 

c) Apoiar de forma persistente os colegas no desempenho das suas atividades escolares; 

d) Envolver-se em ações meritórias em favor da comunidade, praticadas na escola ou 

fora dela; 

e) Apoiar e participar com entusiasmo nas atividades escolares; 

f) Obter resultados de destaque em atividades/projetos de complemento curricular em 

representação da escola; 

g) Realizar atividades, obras ou feitos de natureza social, desportiva, cultural e artística 

que, ainda que se expressem fora do contexto escolar, sejam de reconhecida 

relevância. 

2. Não será reconhecido mérito e cívico, cultural ou desportivo a alunos que evidenciem 

atitudes e comportamentos não adequados ao contexto educativo. 

 

CAPÍTULO II– PRÉMIOS DE MÉRITO ACADÉMICO 

 
Artigo 27 - Âmbito e natureza 

 

1. O prémio de mérito académico destina-se a reconhecer os alunos que revelem excelentes 

resultados escolares, produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem 

atividades curriculares ou de complemento curricular de relevância na comunidade 

(alíneas a) e d), artigo 9 da Lei 51/2012, de 5 de setembro).  

 

Artigo 28 – Organização 

 

1. O prémio de mérito académico é organizado por ciclo de escolaridade, contemplando-se 

todas as turmas do ensino regular e profissional do ensino básico e secundário. 
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Artigo 29 - Critérios de propositura 

 

1. As propostas são apresentadas para alunos que respeitem os critérios definidos nas 

seguintes alíneas: 

a) Alunos do ensino básico: 

i. Obter média aritmética simples igual ou superior a 4,5, considerando-se as 

classificações internas de todas as disciplinas do currículo frequentadas pelo 

aluno;  

ii. Obter nível igual ou superior a 3 em todas as disciplinas do currículo 

frequentadas pelo aluno; 

iii. Ausência de sanções disciplinares nesse ano letivo. 

b) Alunos do ensino secundário: 

i.  Estar inscrito em todas as disciplinas do plano de estudos; 

ii. Obter média aritmética simples igual ou superior a 17 valores, considerando-se 

as classificações internas de todas as disciplinas do currículo frequentadas pelo 

aluno; 

iii. Obter nível igual ou superior a 14 em todas as disciplinas frequentadas; 

iv. Concluir todas as disciplinas ou módulos previstos na matriz curricular do 

respetivo ano de escolaridade; 

v. Nos Cursos Profissionais, a classificação obtida em cada disciplina corresponde à 

média aritmética simples das classificações obtidas nos módulos lecionados 

nesse ano letivo; 

vi. Ausência de sanções disciplinares nesse ano letivo. 

 

CAPÍTULO III - INICIATIVA, AVALIAÇÃO E PRÉMIO DE MÉRITO 
 

Artigo 30 - Apresentação das candidaturas 

 

1. Para o prémio do mérito cívico, cultural ou desportivo, podem apresentar propostas: 

a) O CT (ensino básico e secundário); 

b) Os professores responsáveis por projetos e por atividades inseridas no Plano Anual 

de Atividades (PAA); 

c) Os órgãos da Direção, administração e gestão da escola; 

d) A APEE. 

2. Para o prémio de mérito académico, podem apresentar propostas: 

a) O CT (ensino básico e secundário). 

3. Os proponentes para o prémio do mérito cívico, cultural ou desportivo devem apresentar 

candidatura em formulário próprio, existente nos SADM, aos DT, antes das reuniões de 

CT de avaliação do 3.º período. 

 

Artigo 31 – Avaliação 

 

1. As propostas de candidatura são apresentas no final do 3º período, após a reunião de 

avaliação final; 

2. As propostas são entregues pelo DT, no prazo máximo de 3 dias após a realização do CT, 

à Comissão Executiva dos Quadros de Mérito; 
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3. A comissão executiva dos quadros de mérito é constituída pelos seguintes elementos: 

a) Diretor ou quem o substitua;  

b) Coordenadores de DT do terceiro ciclo e do ensino secundário. 

c) Coordenador de projetos. 

d) Membro da APEE. 

 4. Esta comissão não poderá integrar elementos ligados aos candidatos, por relações de 

parentesco.  

5. Compete à comissão executiva analisar as candidaturas apresentadas e proceder à sua 

validação em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 26 e 29.  

 

Artigo 32 - Atribuição dos prémios de mérito  

 

1. Aos alunos, clubes, equipas ou outros grupos serão atribuídos prémios e diplomas; 

2. A entrega dos prémios de mérito realizar-se-á no ano letivo seguinte, em cerimónia 

pública; 

3. Desta atribuição, cabe menção na ficha de registo de avaliação final/ registo biográfico. 

 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 33 - Casos omissos 

 

1. Qualquer situação omissa no presente regulamento será resolvida em reunião da 

comissão executiva dos quadros de mérito, podendo ser remetida para o CP se esse for o 

entendimento da comissão. 
 

SUBSECÇÃO 3 - DEVERES DOS ALUNOS 

 

Artigo 34 – Deveres dos alunos  

 

1. O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no artigo 40 da Lei 51/2012, de 5 de 

setembro e artigo 22 e dos demais deveres previstos no RI, de: 

a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao 

ano de escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral; 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das atividades escolares;  

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e 

aprendizagem;  

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, discriminar em razão da origem étnica, saúde, idade, 

orientação sexual, sexo, identidade de género, condição económica, cultural ou social, 

ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;  

f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do PND; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração, na 

escola, de todos os alunos;  
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h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem 

como nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;  

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

educativa, independentemente do local ou dos meios utilizados, não praticando 

quaisquer atos, designadamente violentos, que atentem contra a integridade física, 

moral ou patrimonial dos professores, PND e alunos; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos 

mesmos;  

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, 

mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos;  

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;  

m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita dos pais e EE 

ou da Direção da escola;  

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;  

o) Conhecer e cumprir o EA, as normas de funcionamento dos serviços da escola e o RI 

da mesma, subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso 

ativo quanto ao seu cumprimento integral;  

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas;  

q) Não utilizar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das 

atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a 

qualquer outro membro da comunidade educativa;  

r) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 

autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela Direção da escola ou 

supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de 

qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada; 

s) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros 

meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, 

sem autorização do Diretor da escola; 

t) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

u) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade 

do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras 

estabelecidas na escola; 

v) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou 

em equipamentos ou instalações da escola ou outras, onde decorram quaisquer 

atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, 

indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados; 

w) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos;  

x) Manter, na sala de aula de cada disciplina, o mesmo lugar, a fim de não ser 

responsabilizado injustamente, por qualquer dano que venha a ser detetado 

posteriormente. Qualquer alteração deve ser autorizada pelo professor;  
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y) Nas salas de aula, os alunos são solidariamente responsáveis entre si por todos os atos 

e danos que venham a verificar-se, na impossibilidade de apurar responsabilidade 

individual;  

z) Movimentar-se normalmente e sem atropelos nas entradas, átrios e pavilhões, de 

acordo com a sinalética estabelecida, demonstrando sempre o maior civismo;  

aa) Deslocar-se para a entrada da sala em que vai decorrer a aula, imediatamente após 

o termo do intervalo;  

bb) Trazer todo o material necessário à participação nos trabalhos de qualquer 

atividade letiva;  

cc) Organizar, para cada disciplina, um caderno ou dossiê onde serão registados os 

sumários e todas as atividades desenvolvidas na aula, arquivados os testes de 

avaliação e todo o material de apoio;  

dd) Certificar-se, após a ordem de saída dada pelo professor, de que a sala se encontra 

limpa e a sua cadeira arrumada;  

ee) Ser, diariamente, portador do cartão de estudante e registar, com ele, as suas 

entradas e saídas da escola;  

ff) Ser, diariamente, portador da caderneta escolar;  

gg) Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da escola;  

hh) Conhecer e cumprir os procedimentos descritos no plano de emergência da escola;  

ii) Ser responsável pela colocação dos seus valores em local apropriado, no decurso das 

aulas de Educação Física; 

jj) Denunciar e comunicar sempre que presencie comportamentos suscetíveis de 

constituir infração disciplinar, ao DT ou equivalente; 

kk) Cumprir o RI. 

2. Nos termos da alínea q) do ponto anterior, o aluno tem o dever de saber que os referidos 

equipamentos, designadamente os telemóveis, devem obrigatoriamente estar desligados 

durante as atividades letivas; 

a) Excecionalmente, e quando o docente considerar que a utilização destes 

equipamentos pode ser importante para o desenvolvimento do plano de aula, estes 

poderão ser usados, mediante autorização do professor como instrumento de 

trabalho.  

 

SUBSECÇÃO 4 - PROCESSO INDIVIDUAL E OUTROS INSTRUMENTOS DE REGISTO 

 

Artigo 35 - Processo individual do aluno 

 

1. O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no PIA a que 

se refere o artigo 11, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o EA e Ética 

escolar. 

2. O PIA é atualizado ao longo da escolaridade obrigatória de modo a proporcionar uma 

visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e permitindo uma 

intervenção adequada. 

3. A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do DT. 

4. O PIA do aluno acompanha-o sempre que este mude de escola, sendo a escola de origem 

responsável pela sua disponibilização à escola de destino. 

5. Do PIA do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e a sua 

evolução, designadamente: 
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a) Elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna e externa; 

c) Relatórios individuais das provas de aferição (RIPA); 

d) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 

e) Relatório Técnico–Pedagógico (RTP), PEI e identificação das áreas curriculares 

específicas, quando aplicável; 

f) Documentos de registo e avaliação da implementação das medidas universais de 

apoio à aprendizagem e inclusão, quando aplicável; 

g) Registo anual da participação dos alunos, do ensino secundário, nos projetos 

desenvolvidos no âmbito da componente de Cidadania e Desenvolvimento (CD); 

h) Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares 

aplicadas e seus efeitos 

i) Registo de participação em órgãos da escola ou em associações de estudantes, 

projetos no âmbito do voluntariado ou de natureza artística, cultural, desportiva, 

entre outros de relevante interesse social desenvolvidos na escola; 

j) Outros que a escola considere adequados. 

6. Têm acesso ao PIA, além do próprio, os pais e EE, quando aquele for menor, o DT, os 

titulares dos órgãos de gestão e administração da escola e os assistentes operacionais 

afetos aos serviços de gestão de alunos e da ASE. 

7. Podem ainda ter acesso ao PIA, mediante autorização do Diretor da escola e no âmbito 

do estrito cumprimento das respetivas funções, outros professores da escola, os 

psicólogos e médicos escolares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e 

os serviços do MEC com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após 

comunicação ao Diretor. 

8. O PIA pode ser consultado nos SADM da escola, junto do assistente operacional afeto aos 

serviços de gestão de alunos, em horário laboral e de funcionamento da respetiva 

secretaria. 

9. O PIA constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares. 

10. As informações contidas no PIA estão sujeitas aos limites constitucionais e legais, 

designadamente ao previsto na legislação sobre a proteção de dados pessoais, no que diz 

respeito ao acesso e tratamento desses dados e sigilo profissional. 

 

Artigo 36 - Outros Instrumentos de registo 

 

1. Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno: 

a) O registo biográfico; 

b) A caderneta escolar; 

c) As fichas de registo da avaliação. 

2. O registo biográfico contém os elementos relativos à assiduidade e aproveitamento do 

aluno, cabendo à escola a sua organização, conservação e gestão. 

3. A caderneta escolar contém as informações da escola e dos pais e EE,  

bem como outros elementos relevantes para a comunicação entre a escola e os pais  

e EE, sendo propriedade do aluno e devendo ser conservada por este. 

4. As fichas de registo da avaliação contêm, de forma sumária, os elementos relativos ao 

desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são entregues 

no final de cada momento de avaliação, designadamente, no final de cada período escolar, 

aos pais e EE pelo DT. 
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5. A pedido do interessado, as fichas de registo de avaliação serão ainda entregues ao 

progenitor que não resida com o aluno menor de idade. 
 

SUBSECÇÃO 5 - ASSIDUIDADE E EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE 

FALTAS 

 

Artigo 37 – Frequência e assiduidade  

 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são 

responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, nos termos 

estabelecidos na alínea b) do artigo 35 e no n.º 3 do presente artigo. 

2. Os pais e EE dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente com estes, 

pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior.  

3. O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno a presença e a pontualidade 

na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar munido do material 

didático ou equipamento necessários, de acordo com as orientações dos professores, 

bem como uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, em função 

da sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 

4. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida no 

número anterior, em todas as atividades escolares letivas e não letivas em que 

participem ou devam participar. 

5. Sem prejuízo do disposto na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, o controlo da assiduidade 

é feita pelo DT. 

a) As faltas injustificadas serão comunicadas ao Encarregado de Educação pelo meio 

mais expedito, no prazo máximo de três dias úteis; 

b) Sempre que o aluno atinja metade das faltas injustificadas permitidas por Lei, o  

DT convoca os pais e EE para lhe dar conhecimento presencialmente; 

c) A justificação das faltas terá que ser feita nos três primeiros dias úteis a seguir  

à comunicação da falta, através da caderneta do aluno ou através de documentos  

legais. 

 

Artigo 38 - Faltas e a sua natureza  

 

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, nos termos estabelecidos na Lei 

n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

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

ausência do aluno, sendo que cada tempo corresponde a 45 minutos.  

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

suportes administrativos adequados (T-Professor). 

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

disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. Estas faltas devem  

ser comunicadas ao DT através de um relatório de participação da  

ocorrência.  

5. A participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola não é 

considerada falta relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, mas sim 

às aulas das disciplinas do horário da turma, previstas no dia em causa. 



 

 

 

 

 

2020/2021-2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

29 

Artigo 39 - Dispensa da atividade física  

 

1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de Educação Física ou 

Desporto Escolar (DE) por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado 

médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no 

espaço onde decorre a aula de Educação Física. 

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 

impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de Educação Física deve 

ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. 

 

Artigo 40 - Justificação de faltas  

 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:  

a) Doença do aluno, devendo esta ser comunicada por escrito pelos pais e EE ou pelo 

aluno se maior de idade, quando determinar um período inferior ou igual a três dias 

úteis, ou por médico se determinar impedimento superior a três dias úteis, podendo, 

quando se trate de doença de caráter crónico ou recorrente, uma única declaração ser 

aceite para a totalidade do ano letivo ou até ao termo da condição que a determinou; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que 

coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 

competente;  

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas, previsto no 

regime do contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas;  

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;  

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;  

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa;  

g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos da 

legislação em vigor;  

h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa 

efetuar-se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática 

comummente reconhecida como própria dessa religião; 

i) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos 

termos da lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas 

autoridades escolares; 

j) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos 

legais aplicáveis; 

k) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das 

atividades letivas; 

l) Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, desde 

que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo DT; 

m) As faltas decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento 

disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar 

sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em que 

ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 
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n) Participação em visitas de estudo previstas no PAA. 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos pais e EE ou, quando 

o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao DT, com indicação do dia, hora e da atividade 

em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da mesma na 

caderneta escolar.  

3. O DT pode solicitar, aos pais e encarregado de educação ou ao aluno quando maior, os 

comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, 

igualmente, qualquer entidade que, para esse efeito for contactada, contribuir para o 

correto apuramento dos factos.  

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.  

5. Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, não tenha sido 

apresentada justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal 

situação ser comunicada no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito, 

aos pais e EE ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo DT.  

6. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a um 

plano de recuperação das aprendizagens em falta. Esse plano é elaborado por cada um 

dos professores e deve conter material didático e pedagógico que proporcione ao aluno 

a aquisição de conhecimentos e competências necessárias à recuperação das 

aprendizagens em falta.  

7. As faltas interpoladas serão igualmente comunicadas aos pais e EE.  

8. Os alunos não deverão faltar, sem justificação, a mais do dobro das aulas de apoio 

marcadas no respetivo horário. Caso excedam esse limite, perderão o direito de as 

frequentar.  

 

Artigo 41 - Faltas Injustificadas 

 

1. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de 

medida disciplinar sancionatória. 

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não-aceitação da justificação 

apresentada deve ser fundamentada de forma sintética. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais e EE, ou ao aluno maior de idade, pelo 

DT, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 

 

Artigo 42 - Excesso grave de faltas  

1. Em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de 

tempos letivos semanais por disciplina, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos Cursos 

Profissionais, ou noutras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de 

cumprimento da respetiva carga horária, o aluno encontra-se na situação de excesso de 

faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e/ou injustificadas daí 

decorrentes, relativamente a cada disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos 

termos previstos na regulamentação própria ou definidos, no quadro daquela, no RI. 
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3. Quando for atingido metade dos limites de faltas injustificadas, os pais e EE ou, quando 

maior de idade, o aluno, são convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo DT com 

o objetivo de os alertar para as consequências da violação do limite de faltas 

injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento 

efetivo do dever de assiduidade.  

4. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis 

à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva CPCJ 

deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim como dos 

procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos pais e EE, 

procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

5. Para efeitos do disposto nos números 1 e 2, são também contabilizadas como faltas 

injustificadas as decorrentes da aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala 

de aula, nos termos do n.º 2 da alínea b) do artigo 26, da Lei 51/2012, de 5 de setembro, 

bem como as ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória 

de suspensão prevista nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 28 da mesma Lei.  

 

Artigo 43 - Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas  

 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos no n.º 1 do artigo anterior 

constitui uma violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso 

ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas, de acordo com 

o estabelecido nos artigos seguintes, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas 

disciplinares sancionatórias, nos termos da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

2. A ultrapassagem dos limites de faltas previstos nas ofertas formativas a que se refere o 

n.º 2 do artigo anterior constitui uma violação dos deveres de frequência e assiduidade 

e tem para o aluno as consequências estabelecidas na regulamentação específica da 

oferta formativa em causa e/ou no RI, sem prejuízo de outras medidas expressamente 

previstas na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, para as referidas modalidades 

formativas. 

3. O previsto nos números anteriores não exclui a responsabilização dos pais e EE do 

aluno, designadamente nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei 51/2012, de 5 de 

setembro. 

4. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no presente 

artigo são obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais e EE ou ao 

aluno, quando maior de idade, ao DT e ao professor-tutor do aluno, sempre que 

designado, e registadas no PIA. 

5. A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no RI relativamente às atividades de 

apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa, implica a imediata 

exclusão do aluno das atividades em causa.  

 

Artigo 44 - Medidas de recuperação e de integração 

 

1. Para os alunos menores de 18 anos, independentemente da modalidade de ensino 

frequentada, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 43 pode obrigar ao 

cumprimento de atividades, a definir pela escola, que permitam recuperar atrasos na 

aprendizagem e/ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas quais os alunos 

e os seus pais e EE são corresponsáveis. 
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2. O disposto no número anterior é aplicado em função da idade, da regulamentação 

específica do percurso formativo e da situação concreta do aluno. 

3. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são 

decididas pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, de 

acordo com as seguintes regras: 

a) Atividades que contemplem conteúdos programáticos lecionados nas aulas em que o 

aluno faltou. Essas atividades podem ser de natureza oral, prática ou escrita; 

b) O DT tem três dias úteis, após findar o prazo para justificação da falta, para comunicar 

ao professor da disciplina à qual o aluno ultrapassou o limite de faltas injustificáveis. 

O DT deve informar os pais e EE que o aluno irá realizar atividades de recuperação; 

c) O professor tem cinco dias úteis para entregar a proposta de trabalho ao aluno; 

d) As atividades devem ser realizadas num período máximo de 15 dias após o professor 

entregar as propostas ao aluno; 

e) O professor deve informar o DT sobre a eficácia do trabalho realizado. 

4. As medidas corretivas a que se refere o presente artigo são definidas nos termos dos 

artigos 48 e 49, com as especificidades previstas nos números seguintes.  

5. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que podem revestir forma 

oral, bem como as medidas corretivas previstas no presente artigo ocorrem após a 

verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso 

de cada ano letivo. 

6. O disposto no número anterior é aplicado independentemente do ano de escolaridade 

ou do número de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do limite de faltas. A 

realização das atividades de recuperação segue a calendarização e prazos observados 

no ponto 3 deste artigo. 

7. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, são 

desconsideradas as faltas em excesso. 

8. Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o presente 

artigo, com as consequências daí decorrentes para o aluno, de acordo com a sua concreta 

situação, sempre que para o cômputo do número e limites de faltas nele previstos 

tenham sido determinantes as faltas registadas na sequência da aplicação de medida 

corretiva de ordem de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão. 

9. Ao cumprimento das atividades de recuperação por parte do aluno é aplicável, com as 

necessárias adaptações e em tudo o que não contrarie o estabelecido nos números 

anteriores, o previsto no n.º 2 do artigo 49, competindo ao CP definir, de forma genérica 

e simplificada e dando especial relevância e prioridade à respetiva eficácia, as regras a 

que deve obedecer a sua realização e avaliação. 

10. Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 18 anos, a violação dos limites de 

faltas previstos no artigo 43 pode dar também lugar à aplicação das medidas previstas 

no RI que se revelem adequadas, tendo em vista os objetivos formativos, preventivos e 

integradores a alcançar, em função da idade, do percurso formativo e sua 

regulamentação específica e da situação concreta do aluno. 

11. O disposto nos números 3 a 9 é também aplicável aos alunos maiores de 18 anos, com 

as necessárias adaptações, quando a matéria não se encontre prevista em sede de RI. 
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Artigo 45 - Incumprimento ou ineficácia das medidas 

 

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 CPCJ ou, na falta desta, ao Ministério Público (MP) 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 e EE, 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. 

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. 

3. Tratando-se de aluno com idade superior a 12 anos que já frequentou, no ano letivo 

anterior, o mesmo ano de escolaridade, poderá haver lugar, até final do ano letivo em 

causa e por decisão do Diretor da escola, à prorrogação da medida corretiva aplicada 

nos termos do artigo anterior. 

4. 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 CT: 

a) a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o ensino básico; 

b) 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; 

c) ou até ao encaminhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer antes. 

5. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos Cursos 

Profissionais ou noutras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de cumprimento 

da respetiva carga horária, o incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas no 

artigo 45 implica, independentemente da idade do aluno, a exclusão dos módulos ou 

unidades de formação das disciplinas ou componentes de formação em curso no 

momento em que se verifica o excesso de faltas, com as consequências previstas na 

regulamentação específica e definidas no RI. 

6. As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do dever de frequência estabelecido 

na alínea b) do n.º 4, no horário da turma ou das disciplinas de que foi retido ou excluído, 

referem-se ao cumprimento de serviço comunitário na escola, mais especificamente, 

num dos seguintes locais/tarefas: 

a) BE; 

b) Loja do Aluno; 

c) Cantina; 

d) Bar dos alunos; 

e) Espaços verdes; 

f) Gimnodesportivo, excluindo os balneários dos alunos e professores. 

7. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades referidas no presente artigo 

implica também restrições à realização de Provas de Equivalência à Frequência (PEF) 



 

 

 

 

 

2020/2021 - 2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

34 

ou de exames, sempre que tal se encontre previsto em regulamentação específica de 

qualquer modalidade de ensino ou oferta formativa. 

8. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e/ou das atividades a que se refere 

o número anterior pode ainda dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias que podem passar pelo serviço de voluntariado em instituições com as 

quais a escola estabeleça parcerias.  

 

SUBSECÇÃO 6 - DISCIPLINA 

 

Artigo 46 - Qualificação de infração 

 

1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no artigo 35 deste regulamento, 

de forma reiterada e/ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento 

normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, 

constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida 

disciplinar sancionatória, nos termos dos artigos seguintes. 

2. A definição, bem como a competência e os procedimentos para a aplicação das medidas 

disciplinares corretivas e sancionatórias estão previstos, respetivamente, nos artigos 51 

e 52 e nos artigos 53 a 57. 

3. A aplicação das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c), d) e e) do 

n.º 2 do artigo 53 depende da instauração de procedimento disciplinar, nos termos 

estabelecidos nos artigos 53, 53 e 55. 

 

Artigo 47 – Participação de ocorrência  

 

1. O professor ou membro do PND que presencie ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los 

imediatamente ao Diretor da escola. 

2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar 

deve comunicá-los imediatamente ao DT, o qual, no caso de os considerar graves ou 

muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao Diretor da escola. 

 

Artigo 48 - Medidas disciplinares e respetivas finalidades 

 

1. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem 

finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma 

sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos 

professores no exercício da sua atividade profissional e do PND, bem como a segurança 

de toda a comunidade educativa.  

2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal 

prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e 

o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 

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

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

aprendizagem. 
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3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever 

violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além das 

identificadas no número anterior, finalidades punitivas.  

4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas 

em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua 

educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e 

do PE da escola, nos termos do respetivo RI.  

 

Artigo 49 - Determinação da medida disciplinar  

 

1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deve ter-se 

em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes 

e agravantes apuradas, em que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa do 

aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.  

2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom 

comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com 

arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta.  

3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, 

a gravidade do dano provocado a terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e 

a reincidência nelas, em especial se no decurso do mesmo ano letivo. 

 

Artigo 50 - Medidas disciplinares corretivas  

 

1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de 

integração, nos termos do n.º 1 do artigo 49, assumindo uma natureza eminentemente 

preventiva. 

2. São medidas corretivas, sem prejuízo de outras que, obedecendo ao disposto no número 

anterior, estão contempladas neste RI:  

a) A advertência;  

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

escolar;  

c) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, 

podendo para o efeito ser aumentado o período diário e/ou semanal de permanência 

obrigatória do aluno na escola ou no local onde decorram as tarefas ou atividades, nos 

termos previstos no artigo seguinte; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos 

materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades 

letivas; 

e) A mudança de turma.  

4. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um 

comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das 

relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para a 

necessidade de evitar tal tipo de conduta e responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus 

deveres como aluno.  

5. Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo, fora 

dela, a qualquer professor ou membro do PND. 
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6. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar 

é da exclusiva competência do professor respetivo e implica a marcação de falta 

injustificada ao aluno e a permanência do aluno na escola. 

7. Em caso de ordem de saída do aluno da sala de aula, o professor deverá:  

a) Dar ordem de saída da sala de aula ao aluno, sendo este sempre acompanhado por um 

assistente operacional até ao espaço “Pedagogia.com”, onde deverá relatar a sua 

versão dos factos que levaram à expulsão e realizar as tarefas, se for caso disso, 

determinadas pelo professor; 

b) Preencher o impresso próprio e remeter para o espaço “Pedagogia.com”; 

c) Comunicar o facto, pelo meio mais expedito, ao DT que, por sua vez, informará o 

respetivo pai e EE. 

8. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de 

ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela 

quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da situação 

em CT, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação 

de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro. 

9. Caso na “Pedagogia.com” não exista nenhum professor disponível para atendimento do 

aluno, este deverá ser encaminhado para a BE.  

10. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 é da 

competência do Diretor que, para o efeito, procede sempre à audição do DT a que o 

aluno pertença.  

11. As tarefas e atividades de integração na comunidade escolar previstas na alínea c) do 

n.º 2 são as seguintes:  

a) Reparar, sempre que possível, o dano provocado pelo aluno;  

b) Colaborar com os professores responsáveis pela BE;  

c) Auxiliar na limpeza das salas e espaços envolventes;  

d) Efetuar trabalhos de jardinagem e embelezamento da escola;  

e) Auxiliar na limpeza da sala de alunos e das instalações sanitárias;  

f) Cumprir outras tarefas, de caráter pedagógico, sob orientação do DT e em colaboração 

com os pais e EE. 

12. O disposto no ponto 10 é aplicável, com as devidas adaptações, à execução da medida 

corretiva prevista na alínea d) do n.º 2, a qual não pode ultrapassar o período de tempo 

correspondente a um ano escolar. 

13. Obedece igualmente ao disposto no ponto 10, com as devidas adaptações, a aplicação e 

posterior execução das medidas corretivas, previstas nas alíneas c) e d) do n.º 2.  

14. Fora da sala de aula, qualquer docente ou não docente tem competência para advertir o 

aluno, confrontando-o verbalmente com o comportamento perturbador do normal 

funcionamento das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade 

educativa, alertando-o para a necessidade de evitar tal tipo de conduta.  

15. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é comunicada aos pais e EE, 

tratando-se de aluno menor de idade. 

 

Artigo 51 - Atividades de integração na escola ou na comunidade 

 

1. O cumprimento por parte do aluno da medida corretiva, prevista na alínea c) do n.º 2 do 

artigo anterior, obedece, ainda, ao disposto nos números seguintes. 
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2. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se em período suplementar ao horário 

letivo, no espaço escolar ou fora dele, neste caso com acompanhamento dos pais e EE 

ou de entidade local ou localmente instalada idónea e que assuma corresponsabilizar-

se, nos termos a definir em protocolo escrito celebrado nos termos previstos no RI. 

3. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se sempre sob supervisão da escola, 

designadamente, através do DT. 

4. O previsto no n.º 2 não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma 

em que se encontra inserido ou de permanecer na escola durante o mesmo. 

 

Artigo 52 - Medidas disciplinares sancionatórias  

 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao 

comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar 

ser participada, de imediato, pelo professor ou assistente operacional que a presenciou 

ou dela teve conhecimento à Direção da escola, com conhecimento ao DT. 

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão até 3 dias úteis; 

c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 

d) A transferência de escola; 

e) A expulsão da escola. 

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a 

infração for praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo, 

competindo ao Diretor da escola nas restantes situações, averbando-se no respetivo PIA 

a identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e 

fundamentação de facto e de direito de tal decisão. 

4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 

fundamentação dos factos que a suportam, pelo Diretor da escola, após o exercício dos 

direitos de audiência e defesa do visado. 

5. Compete ao Diretor da escola, ouvidos os pais e EE do aluno, quando menor de idade, 

fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória 

referida no número anterior é executada, garantindo ao aluno um plano de atividades 

pedagógicas a realizar, com corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se 

assim o entender, estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos 

com entidades públicas ou privadas. 

6. Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de 

suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento 

disciplinar previsto no artigo 55, podendo previamente ouvir o CT, para o qual deve ser 

convocado o professor-tutor, quando exista e não seja professor da turma. 

7. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número 

anterior pode dar lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, considerando-

se a recusa circunstância agravante, nos termos do n.º 3 do artigo 50.  

8. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, 

com possibilidade de delegação, ao Diretor-geral da Educação, precedendo a conclusão 

do procedimento disciplinar a que se refere o artigo 55, com fundamento na prática de 

factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino e 
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aprendizagem dos restantes alunos da escola ou do normal relacionamento com algum 

ou alguns dos membros da comunidade educativa. 

9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno 

de idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, 

desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento situado na mesma 

localidade ou na localidade mais próxima, desde que servida de transporte público ou 

escolar. 

10. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de 

delegação, ao Diretor-geral da Educação precedendo conclusão do procedimento 

disciplinar a que se refere o artigo 55 e consiste na retenção do aluno no ano de 

escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na proibição de acesso ao 

espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente 

seguintes. 

11. A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo 

notório, se constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido 

do cumprimento dos seus deveres como aluno. 

12. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, compete ao Diretor da escola 

decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando 

aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo aluno à 

escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação calculado ser reduzido, na 

proporção a definir pelo Diretor, tendo em conta o grau de responsabilidade do aluno e 

ou a sua situação socioeconómica. 

13. Na impossibilidade dos pais e EE do aluno poderem participar na audição a realizar nos 

termos do número anterior, a APEE, caso exista, deve ser ouvida, preservando o dever 

de sigilo.  

14. Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno no decurso do período de aplicação 

da medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola até dez dias úteis, no que 

respeita, nomeadamente, à sua assiduidade e avaliação, são os seguintes:  

a) Relativamente à assiduidade, as faltas dadas pelo aluno são consideradas 

injustificadas com todas as consequências previstas neste RI; 

b) Relativamente à avaliação, o aluno não poderá ser impedido de realizar os testes já 

calendarizados podendo, para esse efeito, ser interrompida provisoriamente a 

aplicação da medida disciplinar.  

 

Artigo 53 - Cumulação de medidas disciplinares 

 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 51 é 

cumulável entre si. 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação 

de uma medida disciplinar sancionatória. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser 

aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 

 

Artigo 54 - Medidas disciplinares sancionatórias – procedimento disciplinar  

 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos 

suscetíveis de configurarem a aplicação de alguma das medidas previstas nas alíneas c), 
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d) e e) do n.º 2 do artigo 53, é do Diretor da escola, devendo o despacho instaurador e 

de nomeação do instrutor, que deve ser um professor da escola, ser proferido no prazo 

de dois dias úteis, a contar do conhecimento da situação, e notificar os pais e EE do aluno 

menor, pelo meio mais expedito.  

2. Tratando-se de um aluno de maioridade, a notificação é feita diretamente ao próprio. 

3. O Diretor da escola deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que 

profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar. 

4. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, 

contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento 

disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências 

consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno, e 

sendo este menor de idade, dos respetivos pais e EE. 

5. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, 

não constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo esta, no 

caso de apresentação de justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, 

ser adiada. 

6. No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de 

idade pode ser ouvido na presença de um docente por si livremente escolhido e do DT 

ou do professor-tutor do aluno, quando exista, ou, no impedimento destes, de outro 

professor da turma designado pelo Diretor. 

7. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos 

interessados. 

8. Finda a instrução, o instrutor elabora e remete ao Diretor da escola, no prazo de três 

dias úteis, relatório final do qual constam, obrigatoriamente: 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao 

tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais 

ou regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou 

agravantes nos termos previstos no artigo 50; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do 

procedimento. 

9. No caso da medida disciplinar sancionatória proposta ser a transferência de escola ou 

de expulsão da escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor-geral da 

Educação, no prazo de dois dias úteis. 

 

Artigo 55 - Celeridade do procedimento disciplinar 

 

1. A instrução do procedimento disciplinar prevista nos números 5 a 8 do artigo anterior 

pode ser substituída pelo reconhecimento individual, consciente e livre dos factos, por 

parte do aluno maior de 12 anos e a seu pedido, em audiência a promover pelo instrutor, 

nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, mas nunca antes de decorridas vinte 

e quatro horas sobre o momento previsível da pratica dos factos imputados ao aluno. 

2. Na audiência referida no número anterior, estão presentes, além do instrutor, o aluno, 

o pai ou EE do aluno menor de idade e, ainda: 

a) O DT ou o professor-tutor do aluno, quando exista, ou, em caso de impedimento e em 

sua substituição, um professor da turma designado pelo Diretor; 
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b) Um professor da escola livremente escolhido pelo aluno. 

3. A não comparência dos pais e EE, quando devidamente convocado, não obsta à 

realização da audiência. 

4. Os participantes referidos no n.º 2 têm como missão exclusiva assegurar e testemunhar, 

através da assinatura do auto a que se referem os números seguintes, a total consciência 

do aluno quanto aos factos que lhe são imputados e às suas consequências, bem como a 

sua total liberdade no momento da respetiva declaração de reconhecimento. 

5. Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos previstos 

nas alíneas a) e b) do n.º 9 do artigo anterior, o qual, previamente a qualquer assinatura, 

é lido em voz alta e explicado ao aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa 

de que não está obrigado a assiná-lo. 

6. O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos 

com a assinatura do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, 

o aluno o faz antes de qualquer outro elemento presente. 

7. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante, 

nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 50, encerrando a fase da 

instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos previstos no artigo anterior. 

8. A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização da 

instrução, podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a 

realização da audiência oral prevista no artigo anterior. 

 

Artigo 56 - Suspensão preventiva do aluno  

 

1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade 

que o instaurou, ou no decurso da sua instrução, por proposta do instrutor, o Diretor 

pode decidir a suspensão preventiva do aluno, mediante despacho fundamentado 

sempre que:  

a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal 

funcionamento das atividades escolares;  

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na escola;  

c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar.  

2. A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor considerar adequada na situação 

em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser 

prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em 

qualquer caso, exceder 10 dias úteis.  

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão 

preventiva, no que respeita à avaliação da aprendizagem, são determinados em função 

da decisão que vier a ser proferida no final do procedimento disciplinar, estabelecidos 

nos seguintes termos:  

a) Caso a decisão final confirme a suspensão do aluno por um período igual ou superior 

ao da suspensão preventiva as faltas são consideradas injustificadas; 

b) Caso a decisão final não tenha justificado a suspensão preventiva, o aluno terá as 

faltas justificadas.  

4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no 

cumprimento da medida disciplinar sancionatória prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 

53 a que o aluno venha a ser condenado na sequência do procedimento disciplinar 

previsto no artigo 55.  
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5. Os pais e EE são imediatamente informados da suspensão preventiva aplicada ao filho 

ou educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, o 

Diretor da escola deve participar a ocorrência à respetiva CPCJ ou, na falta, ao MP junto 

do tribunal de família e menores. 

6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da 

escola, o plano de atividades previsto no n.º 5 do artigo 53.  

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por e-mail, pelo Diretor da escola ao 

serviço do MEC responsável pela coordenação da segurança escolar, sendo identificados 

sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a decisão 

de suspensão. 

 

Artigo 57 - Decisão final 

 

1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no 

prazo máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade competente 

para o decidir receba o relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto no n.º 4. 

2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a 

execução da medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de 

suspensão da execução da medida, nos termos do número seguinte. 

3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida nas alíneas d) 

e e) do n.º 2 do artigo 53, pode ficar suspensa por um período de tempo e nos termos e 

condições que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando a 

suspensão logo que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar sancionatória no 

respetivo decurso. 

4. Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência 

de escola ou de expulsão da escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco 

dias úteis, contados a partir da receção do processo disciplinar na Direção-Geral de 

Educação.  

5. Da decisão proferida pelo Diretor-geral da Educação que aplique a medida disciplinar 

sancionatória de transferência de escola deve igualmente constar a identificação do 

estabelecimento de ensino para onde o aluno vai ser transferido, para cuja escolha se 

procede previamente à audição dos pais e EE, quando o aluno for menor de idade. 

6. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia 

útil seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais e EE, nos 

dois dias úteis seguintes. 

7. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada 

através de carta registada com aviso de receção, considerando-se o aluno, ou quando este 

for menor de idade, os pais e EE, notificados na data da assinatura do aviso de receção. 

8. Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou 

superior à de suspensão da escola por período superior a cinco dias úteis e cuja execução 

não tenha sido suspensa, nos termos previstos nos números 2 e 3 anteriores, é 

obrigatoriamente comunicada pelo Diretor da escola à respetiva CPCJ. 

 

Artigo 58 - Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias  

 

1. Compete ao DT o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou 

disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com 
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os pais e EE e com os professores da turma, em função das necessidades educativas 

identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes 

nos efeitos educativos da medida.  

2. A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da 

execução da medida corretiva de atividades de integração na escola ou no momento do 

regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de 

suspensão da escola.  

3. O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na 

nova escola para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar 

sancionatória.  

4. Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a escola conta com a colaboração dos 

serviços especializados de apoio educativo e ou das equipas multidisciplinares, a definir 

em RI, nos termos do artigo seguinte. 

 

Artigo 59 - Salvaguarda da convivência escolar 

 

1. Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado ato de 

agressão moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida 

disciplinar sancionatória de suspensão da escola, por período superior a oito dias úteis, 

pode requerer ao Diretor a transferência do aluno em causa para turma à qual não 

lecione ou não pertença, quando o regresso daquele à turma de origem possa provocar 

grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da convivência escolar. 

2. O Diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando 

a sua decisão. 

3. O indeferimento do Diretor só pode ser fundamentado na inexistência na escola de outra 

turma na qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou 

disciplinas em causa ou na impossibilidade de corresponder ao pedido sem grave 

prejuízo para o percurso formativo do aluno agressor. 

 

Artigo 60 - Responsabilidade civil e criminal 

 

1. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno 

e o respetivo representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos 

gerais de direito, haja lugar. 

2. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o 

comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto 

qualificado como crime, deve a Direção da escola comunicar o facto ao MP junto do 

tribunal competente em matéria de menores. 

3. Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número 

anterior deve ser dirigida à CPCJ ou, na falta deste, ao MP junto do tribunal referido no 

número anterior. 

4. O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam 

suscetíveis de desencadear medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa  

ou de participação pela Direção da escola, devendo o seu exercício fundamentar-se  

em razões que ponderem, em concreto, o interesse da comunidade educativa no 

desenvolvimento do procedimento criminal perante os interesses relativos à formação 

do aluno em questão. 
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5. O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por parte 

dos membros da comunidade educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses 

legalmente protegidos. 

 

Artigo 61 - Responsabilidade dos membros da comunidade educativa 

 

1. A autonomia da escola pressupõe a responsabilidade de todos os membros da 

comunidade educativa pela salvaguarda efetiva do direito à educação e à igualdade de 

oportunidades no acesso à escola, bem como a promoção de medidas que visem o 

empenho e o sucesso escolares, a prossecução integral dos objetivos dos referidos 

projetos educativos, incluindo os de integração sociocultural, e o desenvolvimento de 

uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa humana, da 

democracia e exercício responsável da liberdade individual e do cumprimento dos 

direitos e deveres que lhe estão associados. 

2. A escola é o espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação, devendo o seu 

funcionamento garantir plenamente aquele direito. 

3. A comunidade educativa referida no n.º 1 integra, sem prejuízo dos contributos de 

outras entidades, os alunos, os pais e EE, os professores, o PND das escolas, as 

autarquias locais e os serviços da administração central e regional com intervenção na 

área da educação, nos termos das respetivas responsabilidades e competências. 

 

Artigo 62 - Responsabilidade dos alunos 

 

1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de 

discernimento, pelo exercício dos direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhe são 

outorgados pelo presente Estatuto, pelo RI e pela demais legislação aplicável. 

2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pela Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro, pelo RI, pelo património da escola, pelos demais alunos, 

PND e, em especial, professores. 

3. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais. 

 

Artigo 63 - Delegação  

 

1. O Diretor da escola pode delegar as competências definidas na Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro, no Subdiretor da escola.  
 

SUBSECÇÃO 7 – AVALIAÇÃO  
 

Artigo 64 - Avaliação  

 

1. A avaliação dos alunos rege-se pela legislação em vigor para cada uma das modalidades 

de ensino ministrado na escola, nomeadamente o  Decreto-Lei N.º 55/2018, de 6 de 

julho, que se encontra regulamentado pela: Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto, 

relativamente às ofertas educativas do ensino básico, designadamente o ensino básico 

geral e os cursos artísticos especializados; pela Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto, 

relativamente à oferta educativa do ensino secundário, de cursos científico -

humanísticos, designadamente dos Cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências 
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Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e de Artes Visuais; pela Portaria nº 235-

A/2018, de 23 de agosto, relativamente à oferta educativa do ensino profissional; e pela 

Portaria nº 242/2012, de 10 de agosto, relativamente à oferta dos cursos científico -

humanísticos de nível secundário de educação na modalidade de ensino recorrente. 

2. A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 

referência os documentos curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, bem como nos conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação. 

3. A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e 

fornece ao professor ou formador, ao aluno, aos pais e EE e aos restantes intervenientes, 

informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens 

realizadas e os percursos para a sua melhoria. 

4. As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo 

de ensino e aprendizagem. 

5. A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competência inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como os conhecimentos, 

aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva 

qualificação. 

6. Na avaliação das aprendizagens intervêm todos os elementos com competência no 

processo, designadamente professores, formadores, tutores e membros de júris, 

assumindo particular responsabilidade os professores que integram o CT.  

7. A escola deve assegurar a participação informada dos alunos e dos pais e EE no processo 

de avaliação das aprendizagens, promovendo, de forma sistemática, a partilha de 

informações, o envolvimento e a responsabilização dos vários intervenientes, de acordo 

com as características da sua comunidade educativa. 

8. No processo de avaliação intervêm, designadamente: 

a) Professores; 

b) Aluno; 

c) CT; 

d) Diretor; 

e) CP; 

f) Pais e EE; 

g) Serviços ou organismos do ME. 

9. Os instrumentos de avaliação deverão ser o mais diversificados possível, abrangendo a 

participação positiva nos trabalhos da aula, os testes, os trabalhos de pesquisa, a 

consulta de livros e outras fontes de informação e conhecimento, organização e 

participação em diferentes atividades, visitas de estudo, trabalhos de casa, 

relacionamento com colegas, entre outros.  

10. Cada professor indicará aos seus alunos a importância que cada um destes instrumentos 

terá na sua avaliação, de modo que o aluno possa ter noção da sua classificação final.  

11. A avaliação formativa visa o acompanhamento da aprendizagem do aluno e traduz-se  

de forma descritiva e qualitativa. A forma qualitativa exprime-se por: Muito Bom,  

Bom, Suficiente, Insuficiente e Reduzido. A forma descritiva deve informar o aluno,  
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os pais e EE e os professores da turma sobre os conhecimentos e competências 

adquiridas.  

12. Devem ser sempre consultados e respeitados os critérios de avaliação definidos em CP. 

Estes deverão ser revistos anualmente e qualquer alteração a efetuar deve ser proposta 

pela maioria. 

13. Todos os intervenientes no processo de avaliação devem consultar e respeitar os 

critérios de avaliação definidos, anualmente, nos Departamentos Curriculares (DC) e 

aprovados, pela maioria, em CP. 

 

Artigo 65 - Modalidades de Avaliação  

 

1. A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de 

avaliação formativa e de avaliação sumativa. 

2. Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de 

autorregulação das suas aprendizagens. 

 

Artigo 66 – Avaliação diagnóstica  

 

1. A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano ou sempre que seja considerado 

oportuno, devendo fundamentar 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. 

 

Artigo 67 – Avaliação formativa 

 

1. A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo 

de ensino e aprendizagem, fundamentando o seu desenvolvimento. 

2. Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que 

permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a 

adoção e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos 

contextos em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade de 

procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, 

à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que 

ocorrem. 

3. Na análise da informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e 

adequação de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser 

prosseguidos objetivos de melhoria da qualidade da informação a recolher. 

4. A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias, 

técnicas e instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador. 

 

Artigo 68 – Avaliação sumativa 

 

1. A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos. 
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2. A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, informar 

alunos e EE sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. 

3. Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar 

do aluno. 

4. A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, 

garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos 

no artigo 71, compete ao DT. 

5. A avaliação sumativa de disciplinas com organização de funcionamento diversa da anual 

processa -se do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o CT reúne no final do período de organização 

adotado;  

b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está 

sujeita a aprovação do CT de avaliação no final do ano letivo. 

6. Na organização do funcionamento de disciplinas diverso do anual não pode resultar 

uma diminuição do reporte aos alunos e EE sobre a avaliação das aprendizagens, 

devendo ser garantida, pelo menos, uma vez durante o período adotado e, no final do 

mesmo, uma apreciação sobre a evolução das aprendizagens, incluindo as áreas a 

melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a incluir na ficha de registo de avaliação. 

7. No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela 

realização das provas finais do ensino básico, nos termos dos artigos 75 e 76. 

8. A avaliação sumativa é complementada, no ensino secundário, pela realização de 

exames finais nacionais, nos termos dos artigos 86 e 87, podendo processar-se ainda 

através da realização de provas de equivalência à frequência. 

9. A avaliação sumativa final, obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final do ensino 

básico, é a classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas. 

10. A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de 

equivalência à frequência. 

11. A formalização da avaliação sumativa é regulamentada, no 3º ciclo, pelos artigos 23 e 

31 da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto e, nos Cursos Científico-Humanístico do 

ensino secundário, pelo artigo 25, da Portaria 226-A/2028, de 7 de agosto. 

 

Artigo 69 – Competências no processo de avaliação 

 

1. Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação 

compete, designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em harmonia 

com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio pedagógico -

didático: 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e aos pais e EE sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens; 

c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando-as para a promoção 

do sucesso educativo. 

2. O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens são da responsabilidade do CT, sob 

proposta dos professores de cada disciplina, bem como dos órgãos de administração e 

gestão e dos órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

3. Compete ao Diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e 

noutros elementos apresentados pelo DT, bem como pela Equipa Multidisciplinar de 
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Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear 

respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

4. As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso 

educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, 

assumindo, sempre que aplicável, um caráter transitório. 

5. O Diretor deve ainda garantir o acesso à informação e assegurar as condições de 

participação dos alunos e dos pais e EE, dos professores, e de outros profissionais 

intervenientes no processo, nos termos definidos no RI. 

6. Aos serviços e organismos do ME, especificamente no âmbito da avaliação externa, 

compete providenciar atempadamente informação de qualidade decorrente do 

processo de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das aprendizagens e para 

a promoção do sucesso educativo. 

 

Artigo 70 - Critérios de avaliação 

 

1. Até ao início do ano letivo, o CP, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das 

aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções curriculares, e sob 

proposta dos DC, os critérios de avaliação, tendo em conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; 

c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da 

consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 

2. Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas 

para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em 

consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

3. Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos 

domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que 

respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou 

experimental das aprendizagens a desenvolver. 

4. Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 

5. O Diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos 

intervenientes. 

 

Artigo 71 - Registo, circulação e análise da informação 

 

1. As informações relativas a cada aluno decorrentes das diferentes modalidades de 

avaliação devem ser objeto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de 

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

2. Cabe ao Diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em 

tempo útil, da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, a fim de 

garantir as condições necessárias para que os EE e os alunos possam participar na 

melhoria das aprendizagens. 

3. A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação 

agregada, nomeadamente dos relatórios com resultados e outros dados relevantes ao 

nível da turma e da escola, os professores e os demais intervenientes no processo de 
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ensino e aprendizagem devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas 

pedagógicas, com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à 

melhoria das aprendizagens. 

4. A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho 

disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, 

designadamente as taxas de retenção e desistência, transição e conclusão, numa lógica 

de melhoria de prestação do serviço educativo. 

5. No processo de análise da informação, devem valorizar-se abordagens de 

complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens 

que permitam uma leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, 

designadamente no contexto específico da escola. 

6. Do resultado da análise devem decorrer processos de planificação das atividades 

curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem 

melhorar a qualidade das aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o 

sucesso educativo. 

7. Os resultados do processo mencionado nos n.os 3, 4 e 5 são disponibilizados à 

comunidade escolar pelos meios considerados adequados. 

8. Na escola devem ser registadas, em documentos próprios ou a estes anexados, as 

informações relativas a cada aluno, decorrentes das diferentes modalidades de 

avaliação nos termos a definir pelos órgãos de administração e gestão e de coordenação 

e supervisão pedagógica da escola. 

 

Artigo 72 - Testes e trabalhos equiparados 

 

1. Os momentos de avaliação (testes ou trabalhos equiparados a testes) serão marcados 

na primeira reunião do CT no início do ano letivo. O calendário com registo de todos os 

testes será dado a conhecer, através do DT, aos alunos e aos pais e EE.  

2. Não são permitidos testes ou trabalhos equiparados a testes sem prévia marcação.  

3. Em cada ano letivo, todas as disciplinas ou áreas curriculares devem compreender a 

realização de, pelo menos, dois momentos de avaliação por período, salvo indicação 

diferente do CP. Em cada período letivo, deve ser realizado pelo menos um teste, 

excetuando-se as disciplinas de natureza prática e da componente tecnológica dos 

cursos profissionais. 

4. Os alunos não podem ter mais do que um teste por dia e não podem ter mais que dois 

testes teóricos e/ou teórico-práticos por semana. 

5. A realização dos testes e a sua entrega deverão ser feitas na aula da disciplina, no horário 

em vigor.  

6. Cada teste deverá ser entregue, no máximo, até quinze dias após a sua realização.  

7. Todos os testes e trabalhos de avaliação de um determinado período letivo têm de ser 

entregues durante esse período.  

8. No que diz respeito aos trabalhos para avaliação, deverão ser apresentadas, por escrito, 

todas as indicações a respeitar pelos alunos na elaboração dos mesmos.  

9. Nos testes e trabalhos para avaliação constará sempre a sua avaliação quantitativa que 

deve ser arredondada às décimas.  

10. Para o 3º Ciclo, a correspondência entre classificações quantitativas e qualitativas é a 

seguinte:  

a) de 0 a 19: Reduzido – nível 1;  
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b) de 20 a 49: Insuficiente – nível 2;  

c) de 50 a 69: Suficiente – nível 3;  

d) de 70 a 89: Bom – nível 4;  

e) de 90 a 100: Muito Bom – nível 5. 

11. Para o ensino secundário, a correspondência entre as classificações qualitativas é a 

seguinte:  

a) de 0,0 a 4,4: Reduzido  

b) de 4,5 a 9,4: Insuficiente;  

c) de 9,5 a 13,4: Suficiente;  

d) de 13,5 a 17,4: Bom;  

e) de 17,5 a 20: Muito Bom. 

12. Os testes devem ser informatizados, devendo incluir a cotação a atribuir a cada questão. 

13. Na correção dos testes deve constar a classificação atribuída em cada questão. 

14. É obrigatório dar conhecimento prévio aos alunos dos objetivos/conteúdos dos testes.  

15. Não é permitida a realização de testes seletivos nem diferenciados, salvo nos casos 

excecionais previstos na Lei. 

 

Artigo 73 – Formalização da avaliação sumativa 

 

1. A avaliação sumativa formalizada no final de cada período tem, no final do 3.º período, 

as seguintes finalidades: 

a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu 

aproveitamento ao longo do ano; 

b) Atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de 

classificação final nas disciplinas; 

c) No 3º ciclo, tomada de decisão, conforme os casos, sobre transição em ano não 

terminal de ciclo, aprovação no final de ciclo, renovação de matrícula e certificação de 

aprendizagens. 

d) No ensino secundário, decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas, 

transição de ano, bem como sobre a aprovação em disciplinas terminais dos 10.º, 11.º 

e 12.º anos de escolaridade não sujeitas a exame final nacional no plano de curricular 

do aluno. 

2. A informação resultante da avaliação sumativa expressa-se, no 3º ciclo, numa escala de 

1 a 5, em todas as disciplinas e, no ensino secundário, numa escala de 0 a 20 valores. 

Sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre 

a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a 

inscrever na ficha de registo de avaliação. 

3. Exceciona-se do disposto no número anterior Cidadania e Desenvolvimento, no ensino 

secundário, que, em caso algum, é objeto de avaliação sumativa. 

4. As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 

nomeadamente dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), são consideradas na 

avaliação das respetivas disciplinas. 

5. A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no 

final de cada período letivo, deve ser apresentada aos pais e EE, sempre que possível em 

reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento 

do aluno. 
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6. A avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores que 

compõem o CT, sob critérios aprovados pelo CP, de acordo com o disposto no artigo 71.  

7. A classificação a atribuir a cada aluno é proposta ao CT pelo professor de cada disciplina. 

Artigo 74 - Provas de equivalência à frequência 

 

1. As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola nos anos terminais 

das disciplinas, no 3º ciclo e no ensino secundário, em duas fases, com vista a uma 

certificação de conclusão de ciclo do ciclo de estudos e regulamentam-se, no 3º ciclo, 

pelo artigo 24 da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto e, no ensino secundário, pelo 

artigo 26 da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto. 

 

Artigo 75 - Provas de avaliação externa (3ºciclo) 

 

1. A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos 

serviços ou organismos do ME, compreende: 

a) Provas de aferição; 

b) Provas finais do ensino básico. 

2. Considerada a natureza das aprendizagens objeto de avaliação, as provas previstas no 

n.º 1 compreendem uma ou mais componentes das estabelecidas no n.º 6 do artigo 24 

da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 

3. No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam 

assegurar a complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa 

e da avaliação interna das aprendizagens, em harmonia com as finalidades definidas no 

diploma que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário. 

4. As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não 

são considerados na Classificação Final da Disciplina (CFD). 

5. As provas finais do ensino básico complementam o processo da avaliação sumativa final 

do 3.º ciclo, sendo os resultados das mesmas considerados para o cálculo da CFD. 

6. As provas referidas no n.º 1 podem ser realizadas em suporte eletrónico, nos termos a 

definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

7. As provas de avaliação externa realizam-se nas datas previstas no despacho que 

determina o calendário de provas e exames. 

 

Artigo 76 - Provas de aferição 

 

1. As provas de aferição visam aferir o desenvolvimento do currículo no ensino básico e 

providenciar informação regular ao sistema educativo, às escolas, aos alunos e aos pais 

e EE sobre o desenvolvimento das aprendizagens. 

2. As provas de aferição asseguram a cobertura integral do currículo do ensino básico, 

podendo ser adotado um referencial multidisciplinar, concretizado na conceção de 

provas de natureza híbrida, que integram aprendizagens de várias disciplinas, e o 

recurso a instrumentos vocacionados para a avaliação performativa. 

3. As provas de aferição realizam -se no 8.º ano de escolaridade e são de aplicação 

universal, para todos os alunos do ensino básico, numa única fase. 

4. O disposto no número anterior aplica se também aos alunos que frequentam o ensino 

individual e o ensino doméstico, nos termos da regulamentação própria. 
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5. As provas de aferição abrangem, anualmente, Português ou Matemática e, 

rotativamente, uma das outras disciplinas ou combinação de disciplinas. 

6. No 8.º ano, sempre que exista prova de Português a oferta nacional inclui Português 

Língua Segunda (PL2) para alunos surdos. 

7. Sem prejuízo do disposto no n.º 5, podem ainda ser aplicadas provas de aferição, em 

áreas específicas do currículo, a uma amostra de alunos, nos termos a regular por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

8. A decisão de não realização das provas de aferição pelos alunos inseridos em outras 

ofertas educativas e formativas do ensino básico, que não o ensino básico geral e o 

artístico especializado, compete ao Diretor, mediante parecer do CP fundamentado em 

razões de organização curricular específica ou outras de caráter relevante. 

9. No caso dos alunos que frequentem a disciplina de Português Língua Não Materna 

(PLNM), compete ao Diretor a decisão de não realização das provas de aferição, tendo 

em consideração o nível de proficiência linguística, mediante parecer do CP 

devidamente fundamentado. 

10. Cabe igualmente ao Diretor, mediante parecer do CP e ouvidos os pais e EE, decidir 

sobre a realização das provas de aferição pelos alunos abrangidos por medidas 

adicionais, com adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

11. As provas têm como referencial base as Aprendizagens Essenciais relativas aos ciclos 

em que se inscrevem, contemplando ainda a avaliação da capacidade de mobilização e 

integração dos saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

12. As provas de aferição são objeto de classificação por códigos, gerando uma descrição 

detalhada da proficiência dos alunos nos diversos domínios a partir de uma matriz 

qualitativa. 

13. As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de 

regulamento, a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação. 

 

Artigo 77 – Relatório das provas de aferição 

 

1. Os resultados e desempenhos dos alunos e das escolas nas provas de aferição são 

inscritos no RIPA e no Relatório de Escola das Provas de Aferição (REPA). 

2. O RIPA contém a caracterização do desempenho do aluno, considerando os parâmetros 

relevantes de cada uma das áreas disciplinares, disciplinas e domínios avaliados. 

3. O RIPA deve ser objeto de análise, em complemento da informação decorrente da 

avaliação interna, pelo CT no 3.º ciclo, servindo de base à reformulação das 

metodologias e estratégias com vista ao desenvolvimento do potencial de aprendizagem 

do aluno. 

4. O RIPA é apresentado aos pais e EE, preferencialmente em reunião presencial, de forma 

a assegurar que, da sua leitura, enquadrada pela informação decorrente da avaliação 

interna, seja possível promover a regulação das aprendizagens, a partir da concertação 

de estratégias específicas. 

5. O REPA resulta de uma agregação da informação apresentada no RIPA e integra os 

diferentes níveis de desagregação da informação, a nível nacional, por escola e por 

turma. 
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6. O REPA, pela sua natureza descritiva e qualitativa, constitui instrumento de apoio à 

escola, no delinear de estratégias de intervenção pedagógicas e didáticas, especialmente 

focadas na superação das dificuldades diagnosticadas ao nível da turma. 

7. Cabe ao Diretor definir, no contexto específico da sua comunidade escolar, os 

procedimentos adequados para assegurar que a análise e circulação da informação 

constante do RIPA e do REPA se efetive em tempo útil. 

 

Artigo 78 - Provas finais de ciclo  

 

1. As provas finais do ensino básico realizam-se no 9.º ano de escolaridade e destinam -se 

aos alunos do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados. 

2. Excecionam-se do disposto no número anterior os alunos abrangidos por medidas 

adicionais, com adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

3. Realizam, obrigatoriamente, as provas finais do ensino básico, no caso de pretenderem 

prosseguir estudos no nível secundário em cursos científico-humanísticos, excluindo o 

ensino recorrente, os alunos que se encontrem a frequentar outras ofertas educativas e 

formativas do ensino básico. 

4. As provas finais do ensino básico têm como referencial de avaliação as Aprendizagens 

Essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

5. A identificação das disciplinas em que existem provas finais do ensino básico e as 

componentes que as constituem são as constantes do anexo XIII da Portaria 223-

A/2018, de 3 de agosto. 

6. As provas finais do ensino básico realizam-se em duas fases com uma única chamada, 

sendo a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, à exceção dos que estejam no 9.º ano 

de escolaridade e não reúnam condições de admissão como alunos internos para as 

provas finais do ensino básico da 1.ª fase, em resultado da avaliação sumativa interna 

final do 3.º período ou que frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham ficado retidos 

por faltas, pela aplicação do previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 21, do Decreto-Lei 

51/ 2012, de 5 de setembro. 

7. A 2.ª fase de provas finais destina-se aos alunos que: 

a) Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais, devidamente comprovados; 

b) Não reúnam as condições de aprovação estabelecidas para o 3.º ciclo após a realização 

da 1.ª fase; 

c) Estejam nas condições referidas no ponto anterior. 

8. A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas na qualidade de provas de 

equivalência à frequência pelos alunos referidos no número 6 é considerada como 

classificação final da respetiva disciplina. 

9. As provas finais do ensino básico são classificadas na escala percentual de 0 a 100, 

arredondada às unidades, sendo a classificação final da prova convertida na escala de 1 

a 5 nos termos do anexo XII da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 

10. As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de 

regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação. 
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Artigo 79 - Condições especiais de realização de provas (3º ciclo) 

 

1. Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que realizam provas de aferição, 

provas finais do ensino básico e provas de equivalência à frequência são garantidas, se 

necessário, adaptações no processo de realização das mesmas. 

 

Artigo 80 - Classificação final de disciplina (3º ciclo) 

 

1. Para os alunos que frequentam o 9.º ano do ensino básico, a classificação final a atribuir 

às disciplinas sujeitas a provas finais, realizadas na 1.ª fase, é o resultado da média 

ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação 

sumativa do 3.º período da disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova final, 

de acordo com a seguinte fórmula: 

CFD = (7 CIF + 3 CP) / 10 

em que: 

CFD = Classificação Final da Disciplina; 

CIF = Classificação Interna Final; 

CP = classificação da prova final. 

2. A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais é considerada como classificação final 

da respetiva disciplina, com exceção dos alunos incluídos na alínea a) do n.º 7 do artigo 

79. 

 

Artigo 81- Efeitos da avaliação sumativa (3ºciclo) 

 

1. A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; 

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; 

c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 

2. Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas do 

ensino básico. 

 

Artigo 82 - Condições de transição e de aprovação (3ºciclo) 

 

1. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a 

retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não 

Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

2. A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, 

sendo a retenção considerada excecional. 

3. A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do 

aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 

detetadas. 

4. Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) 

do n.º 4 do artigo 21, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

5. A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre 

que o CT considere que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e 
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desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus estudos, 

sem prejuízo do número seguinte. 

6. No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação 

sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à 

frequência, e, no 9.º ano, das provas finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a 

menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) tiver obtido classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou 

PL2 e de Matemática; 

b) tiver obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

7. No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do 

ensino básico implica a sua não aprovação neste ciclo. 

8. As disciplinas de Educação Moral Religiosa e Católica (EMRC) e de oferta complementar 

não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo. 

 

Artigo 83 - Casos especiais de progressão (3ºciclo) 

 

1. Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau de 

maturidade poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, transitando de ano 

de escolaridade antes do final do ano letivo, uma única vez, ao longo do 3.º ciclo. 

2. Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter desenvolvido 

as aprendizagens definidas para o final do respetivo ciclo poderá concluí-lo nos anos 

previstos para a sua duração, através de uma progressão mais rápida, nos anos letivos 

subsequentes à retenção. 

3. Os casos especiais de progressão previstos nos números anteriores dependem de 

deliberação do CP, sob proposta do CT, baseada em registos de avaliação e de parecer 

de EMAEI, no caso da situação previstas no n.º 1, depois de obtida a concordância do 

pais e EE. 

4. A deliberação decorrente do previsto nos números anteriores não prejudica o 

cumprimento dos restantes requisitos legalmente exigidos para a progressão de ciclo. 

 

Artigo 84 - Situações especiais de classificação (3ºciclo) 

 

1. Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade do 

aluno, motivada por doença prolongada ou impedimento legal devidamente 

comprovados, não existirem em qualquer disciplina elementos de avaliação 

respeitantes ao 3.º período letivo, as classificações são atribuídas pelos conselhos de 

avaliação, tomando por referência, para atribuição da avaliação final, as classificações 

obtidas no 2.º período letivo. 

2. Nas disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo é obrigatória a prestação de provas, salvo 

quando a falta de elementos de avaliação nas referidas disciplinas for da exclusiva 

responsabilidade da escola, sendo a situação objeto de análise casuística e sujeita a 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

3. Sempre que o aluno frequentar as aulas durante um único período letivo, por falta de 

assiduidade motivada por doença prolongada ou impedimento legal devidamente 

comprovados, fica sujeito à realização de uma Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) 

em cada disciplina, exceto naquelas em que realizar, no 9.º ano, prova final de ciclo. 
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4. A PEA deve ter como objeto as Aprendizagens Essenciais, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, sendo os procedimentos específicos a observar no seu desenvolvimento os 

constantes do anexo XIV à Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 

5. Para os efeitos previstos no n.º 3 do presente artigo, a Classificação Anual de Frequência 

(CAF) a atribuir a cada disciplina é a seguinte: 

CAF = (CF + PEA) / 2 

em que: 

CAF = classificação anual de frequência; 

CF = classificação de frequência do período frequentado; 

PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação. 

6. No 9.º ano, nas disciplinas sujeitas a prova final, considera-se que a classificação do 

período frequentado corresponde à CIF, sendo a respetiva classificação final de 

disciplina calculada de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 81, do presente 

regulamento. 

7. No caso previsto no número anterior, sempre que a classificação do período 

frequentado seja inferior a nível 3, esta não é considerada para o cálculo da classificação 

final de disciplina, correspondendo a classificação final de disciplina à classificação 

obtida na respetiva prova final de ciclo. 

8. Sempre que, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem em 

qualquer disciplina não sujeita a prova final de ciclo elementos de avaliação respeitantes 

a um dos três períodos letivos, os pais e EE do aluno pode optar entre: 

a) Ser considerada como CAF a classificação obtida nesse período; 

b) Não ser atribuída CAF nessa disciplina; 

c) Realizar a PEA de acordo com os números 3 e 4 do presente artigo. 

9. Sempre que, por ingresso tardio no sistema de ensino português, apenas existirem em 

qualquer disciplina não sujeita a prova final de ciclo elementos de avaliação respeitantes 

ao 3.º período letivo o CT decide pela: 

a) Retenção do aluno; 

b) Atribuição de classificação e realização da PEA. 

10. As situações não previstas nos números anteriores são objeto de análise e parecer por 

parte da Direção-Geral da Educação. 

 

Artigo 85 - Avaliação sumativa externa (ensino secundário) 

 

1. A avaliação externa das aprendizagens, da responsabilidade dos serviços e organismos 

do ME, compreende exames finais nacionais, sendo os resultados dos mesmos 

considerados para a classificação final de disciplina. 

2. Considerada a natureza das aprendizagens objeto de avaliação, os exames finais 

nacionais compreendem uma ou mais componentes das provas previstas no n.º 2 do 

artigo 26, da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto. 

3. A identificação das disciplinas em que existem exames finais nacionais é a constante no 

anexo IX à Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto, da qual faz parte integrante. 

4. No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam 

assegurar a complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa 
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e da avaliação interna das aprendizagens, em harmonia com as finalidades definidas no 

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

5. Os exames finais nacionais podem ser realizados em suporte eletrónico, nos termos a 

definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

6. Os exames finais nacionais realizam-se nas datas previstas no despacho que determina 

o calendário de provas e exames. 

 

Artigo 86 - Exames finais nacionais 

 

1. Os exames finais nacionais, realizados nos termos previstos no n.º 4 do artigo 25, do  

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, têm como referencial de avaliação as 

Aprendizagens Essenciais da disciplina, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2. Os exames finais nacionais são realizados no ano terminal da respetiva disciplina nos 

termos seguintes: 

a) Disciplina de Português da componente de formação geral; 

b) Disciplina trienal da componente de formação específica do curso; 

c) Duas disciplinas bienais, podendo optar por uma das seguintes situações: 

d) Nas duas disciplinas bienais da componente de formação específica do curso; 

e) Numa das disciplinas bienais da componente de formação específica do curso e na 

disciplina de Filosofia da componente de formação geral; 

f)  Na disciplina bienal da componente de formação específica do curso e na disciplina 

bienal da componente de formação específica objeto de permuta. 

3. No ato de inscrição para a realização dos exames finais nacionais, o aluno opta e regista 

as duas disciplinas bienais para efeitos de conclusão do curso, considerando as situações 

previstas no número anterior. 

4. As opções previstas na alínea c) do n.º 2 e no n.º 3 podem ser alteradas no próprio ano 

em que o aluno se inscreveu para a realização dos exames, mediante autorização do 

Diretor da escola, e nos anos letivos seguintes, desde que o aluno ainda não tenha 

concluído nenhuma das disciplinas relativamente às quais pretende alterar a decisão de 

realização de exame final nacional. 

5. Podem realizar exames finais nacionais os alunos autopropostos nos termos definidos 

no n.º 4 do artigo 26.º da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto, e os alunos internos nos 

termos definidos no número seguinte. 

6. São internos em cada disciplina, para realização dos exames nacionais, os alunos que, 

na CIF da disciplina a cujo exame se apresentam, tenham obtido simultaneamente uma 

classificação igual ou superior a 10 valores e CAF, no ano terminal, igual ou superior a 8 

valores. 

7. A CIF é calculada através da média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações anuais de frequência de cada um dos anos em que a disciplina foi 

ministrada. 

8. A CIF só é válida para realização de exames nacionais no ano em que a mesma é obtida. 

9. Os candidatos maiores de 18 anos, fora da escolaridade obrigatória, detentores do 3.º 

ciclo do ensino básico ou outra habilitação equivalente, que não se encontrem 

matriculados ou tenham anulado a matrícula em todas as disciplinas até ao final da 

penúltima semana do 3.º período, podem apresentar -se à realização de quaisquer 

exames finais nacionais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade. 
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10. Os alunos excluídos por faltas em qualquer disciplina só podem apresentar -se ao 

respetivo exame final nacional no mesmo ano letivo, na 2.ª fase, na qualidade de 

autopropostos. 

11. Aos alunos do 11.º ano é autorizada a realização de exames finais nacionais em qualquer 

disciplina sujeita a exame nacional e terminal neste ano de escolaridade. 

12. Aos alunos do 12.º ano, para efeitos de conclusão de curso, é facultada a apresentação a 

exame final nacional em qualquer disciplina identificada no anexo IX à portaria 226-

A/2018, de 7 de agosto. 

13. Os alunos aprovados em disciplinas terminais do 11.º ou do 12.º ano de escolaridade 

sujeitas a exame nacional, que pretendam melhorar a sua classificação, podem requerer 

exame final nacional: 

a) No ano letivo de conclusão, na 2.ª fase; 

b) No ano letivo seguinte ao previsto na alínea anterior, na 1.ª e 2.ª fases. 

14. Nos casos previstos no número anterior, apenas é considerada a nova classificação caso 

seja superior à anteriormente obtida. 

15. Para efeito de melhoria de classificação, são válidos somente os exames prestados em 

disciplinas com o mesmo código de exame em que o aluno obteve a primeira aprovação. 

16. Não é permitida a realização de exames de melhoria de classificação em disciplinas cuja 

aprovação foi obtida em sistemas de ensino estrangeiro. 

17. As normas e os procedimentos a observar relativos à realização das provas de 

equivalência à frequência, incluindo a sua duração, são objeto do regulamento de provas 

e exames aprovado por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação. 

 

Artigo 87 - Condições especiais de realização de provas e exames (ensino secundário) 

 

1. Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que realizam provas de equivalência 

à frequência e exames finais nacionais são garantidas, se necessário, adaptações no 

processo de realização das mesmas. 

 

Artigo 88 - Condições de transição e aprovação (ensino secundário) 

 

1. A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma CFD igual ou 

superior a 10 valores. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a CAF no ano terminal das disciplinas 

plurianuais não pode ser inferior a 8 valores. 

3. A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a CAF 

ou final de disciplina não seja inferior a 10 valores a mais do que duas disciplinas, sem 

prejuízo do disposto nas alíneas seguintes: 

a) Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações anuais de frequência 

inferiores a 10 valores, em uma ou duas disciplinas, progridem nesta(s) 

disciplina(s), desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) não seja(m) inferior(es) a 

8 valores; 

b) Os alunos não progridem nas disciplinas trienais em que tenham obtido 

consecutivamente nos 10.º e 11.º anos CAF inferior a 10 valores; 
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c) São também consideradas, para os efeitos de transição de ano, as disciplinas a que o 

aluno tenha sido excluído por faltas ou anulado a matrícula; 

d) No caso de disciplina com mais do que uma CAF inferior a 10, a mesma conta, apenas 

uma vez, para efeitos de transição; 

e) A disciplina de EMRC, quando frequentada com assiduidade, não é considerada para 

efeitos de progressão de ano; 

f) Os alunos excluídos por faltas na disciplina de EMRC realizam, no final do 10.º, 11.º 

ou 12.º ano de escolaridade, consoante o ano em que se verificou a exclusão, uma 

prova especial de avaliação, elaborada a nível de escola; 

4. Nas situações em que o aluno tenha procedido a substituição ou a permuta de 

disciplinas no plano curricular, as novas disciplinas passam a integrar o Plano Curricular 

do Aluno (PCA), sendo consideradas para efeitos de transição. 

5. Aos alunos retidos, além da renovação da matrícula nas disciplinas em que não 

progrediram ou não obtiveram aprovação, é ainda facultada a matrícula, nesse ano, em 

disciplinas do mesmo ano de escolaridade em que tenham progredido ou sido 

aprovados, para efeitos de melhoria de classificação, a qual só será considerada quando 

for superior à já obtida. 

 

Artigo 89 - Situações especiais de classificação (ensino secundário) 

 

1. Sempre que, em qualquer disciplina anual, o número de aulas ministradas durante todo 

o ano letivo não tenha atingido o número previsto para oito semanas completas, 

considera -se o aluno aprovado, sem atribuição de classificação nessa disciplina. 

2. Para obtenção de classificação no caso referido no número anterior, o aluno pode 

repetir a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, ou 

requerer PEF. 

3. Caso a situação prevista no número anterior ocorra em disciplinas plurianuais, não 

sujeitas a exame final nacional no PCA, considera-se o aluno aprovado ou em condições 

de progredir na disciplina, conforme se trate ou não de ano terminal da mesma, sem 

atribuição de classificação nesse ano curricular e sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. 

4. Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, considera-se a classificação 

obtida ou a média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações 

obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação, exceto se a classificação final for 

inferior a 10 valores, caso em que o aluno deverá realizar PEF. 

5. Nos casos referidos no n.º 3, para obtenção de CAF, o aluno pode repetir a frequência da 

disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, ou requerer PEF, nos casos em 

que a situação ocorra no ano terminal da mesma. 

6. Sempre que, em qualquer disciplina sujeita a exame final nacional no PCA, o número de 

aulas lecionadas durante o ano letivo seja inferior a oito semanas completas, o aluno é 

admitido a exame ou progride sem classificação nesse ano curricular, consoante se trate 

ou não de ano terminal da mesma, sendo a CIF da disciplina igual à classificação obtida 

em exame ou à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações 

anuais de frequência obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação. 

7. Para obtenção de CAF nos casos referidos nos números anteriores, o aluno pode repetir 

a frequência da disciplina, de acordo com as possibilidades da escola, exceto quando se 

tratar do ano terminal da mesma. 
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8. Nas situações referidas nos n.os 2, 5 e 7, apenas será considerada a classificação obtida 

se o aluno beneficiar da mesma. 

9. Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade 

motivada por doença prolongada, ou por impedimento legal devidamente comprovado 

do aluno, não existirem, em qualquer disciplina, elementos de avaliação respeitantes ao 

3.º período letivo, a CAF é atribuída pelo CT, tomando por referência as classificações 

obtidas no 2.º período letivo. 

10. Sempre que, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada, ou por 

impedimento legal devidamente comprovado, o aluno frequentar as aulas durante um 

único período letivo, fica sujeito à realização de uma PEA em cada disciplina, exceto 

naquelas em que realizar, no ano curricular em causa, de acordo com o seu plano 

curricular, exame final nacional constante no anexo IX à Portaria 226-A/2018, de 7 de 

agosto. 

11. Aos alunos titulares de habilitações estrangeiras a quem, por ingresso tardio no sistema 

de ensino português, apenas tenha sido possível a atribuição de classificação num só 

período letivo, aplica-se o disposto no número anterior. 

12. Para efeitos do n.º 10, a CAF a atribuir a cada disciplina é a seguinte: 

CAF = (CF + PEA) / 2 

em que: 

CAF = classificação anual de frequência; 

CF = classificação de frequência do período frequentado; 

PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação. 

13. A PEA deve abranger as Aprendizagens Essenciais do ano curricular em causa, sendo os 

procedimentos específicos a observar no seu desenvolvimento os constantes do anexo 

X à Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto. 

14. Quando a disciplina é sujeita, no ano curricular em causa, a exame final nacional 

considera-se a classificação do período frequentado como CAF da disciplina. 

15. Sempre que a obtenção de aprovação na disciplina implique a realização de exame final 

nacional, o aluno não é dispensado da respetiva prestação. 

16. Se, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem em qualquer 

disciplina elementos de avaliação respeitantes a um dos três períodos letivos, os alunos 

podem optar entre: 

a) Ser-lhes considerada como CAF a obtida nesse período; 

b) Não lhes ser atribuída CAF nessa disciplina. 

17. Na situação prevista na alínea b), do número anterior, observa -se o seguinte: 

a) No caso de disciplinas anuais, considera-se o aluno aprovado sem atribuição de 

classificação; 

b) No caso de disciplinas plurianuais não sujeitas a exame nacional, considera-se o 

aluno aprovado ou em condições de progredir na disciplina, conforme se trate ou 

não do ano terminal da mesma, sem atribuição de classificação nesse ano curricular, 

sem prejuízo do disposto na alínea seguinte; 

c) Para efeitos de atribuição de classificação final de disciplina, considera-se a 

classificação obtida ou a média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação, exceto se a 

classificação final for inferior a 10 valores, caso em que o aluno deverá realizar PEF; 

d) No caso de disciplinas sujeitas a exame final nacional, o aluno é admitido a exame ou 

progride sem classificação nesse ano, consoante se trate ou não de ano terminal da 



 

 

 

 

 

2020/2021 - 2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

60 

mesma, sendo a CIF da disciplina igual à classificação obtida em exame ou à média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações anuais de 

frequência obtidas no(s) ano(s) em que foi atribuída classificação. 

18. Se a CIF, calculada nos termos do n.º 12 e da alínea d) do n.º 17, for inferior a 10 valores, 

esta não é considerada para efeitos do cálculo da CFD. 

 

Artigo 90 – Classificação Final da Disciplina (CFD) 

 

1. A CFD não sujeita a exame final nacional no PCA é obtida da seguinte forma: 

a) Nas disciplinas anuais, pela atribuição da classificação obtida na frequência; 

b) Nas disciplinas plurianuais, pela média aritmética simples das classificações anuais 

de frequência dos anos em que foram ministradas, com arredondamento às 

unidades. 

2. A CFD sujeita a exame final nacional no PCA é o resultado da média ponderada, com 

arredondamento às unidades, da classificação obtida na avaliação interna final da 

disciplina e da classificação obtida em exame final nacional, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

CFD = (7CIF + 3 CE) / 10 

em que: 

CFD = classificação final de disciplina; 

CIF = CIF, obtida pela média aritmética simples, com arredondamento às unidades, 

das classificações anuais de frequência dos anos em que a disciplina foi ministrada; 

CE = classificação de exame final. 

3. A CFD pode também obter-se pelo recurso à realização exclusiva, na qualidade de aluno 

autoproposto, de provas de equivalência à frequência ou de exames finais nacionais, 

sendo a classificação final, em caso de aprovação, a obtida na prova ou no exame. 

 

Artigo 91 – Classificação final de curso  

 

1. A classificação final do curso é o resultado da média aritmética simples, com 

arredondamento às unidades, da classificação final obtida pelo aluno em todas as 

disciplinas do seu plano curricular. 

2. A disciplina de EMRC não é considerada para efeitos de apuramento da classificação a 

que se refere o número anterior. 

 

Artigo 92 - Conselhos de turma de avaliação 

 

1. O CT, para efeitos de avaliação dos alunos, é constituído pelos professores da turma.  

2. Compete ao CT: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em conta 

as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina. 

3. O funcionamento dos CT obedece ao previsto no Código do Procedimento 

Administrativo (CPA). 

4. Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade 

de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 
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horas, para a qual cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao Diretor da 

escola, os elementos de avaliação de cada aluno. 

5. Nas situações previstas no número anterior, o DT, ou quem o substitua, apresenta ao CT 

os elementos de avaliação de cada aluno. 

6. As deliberações das reuniões dos conselhos de turma de avaliação devem resultar do 

consenso dos professores que as integram. 

7. No CT podem intervir, sem direito a voto, outros professores ou técnicos que participem 

no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros elementos cuja participação o 

CP considere conveniente. 

 

Artigo 93 – Registo das classificações 

 

1. As classificações no final de cada período letivo são registadas em pauta, bem como nos 

restantes documentos previstos para esse efeito. 

2. O aproveitamento final de cada disciplina é expresso pela classificação atribuída pelo 

CT na reunião de avaliação do 3.º período. 

3. As deliberações do CT são ratificadas pelo Diretor da escola. 

4. O Diretor da escola deve garantir a verificação das pautas e da restante documentação 

relativa às reuniões dos conselhos de turma, assegurando-se da conformidade do 

cumprimento das disposições em vigor, competindo-lhe desencadear os mecanismos 

necessários à correção de eventuais irregularidades. 

5. As pautas, após a ratificação prevista no n.º 3, são afixadas em local apropriado no 

interior da escola, nelas devendo constar a data da respetiva afixação. 

6. O Diretor da escola, sempre que o considere justificado, pode determinar a repetição da 

reunião do CT, informando sobre os motivos que fundamentam tal determinação. 

7. Se, após a repetição da reunião, subsistirem factos que, no entender do Diretor da escola, 

impeçam a ratificação da deliberação do CT, deve a situação ser apreciada em reunião 

do CP. 

 

Artigo 94 - Revisão das deliberações 

 

1. As decisões relativas à avaliação das aprendizagens no 3.º período podem ser objeto de 

pedido de revisão dirigido, pelo encarregado de educação, ou pelo aluno quando maior 

de idade, ao Diretor da escola. 

2. Os pedidos de revisão são apresentados em requerimento devidamente fundamentado 

em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, no prazo de três dias úteis a contar do 

dia seguinte ao da data da afixação da pauta, acompanhado dos documentos 

considerados pertinentes. 

3. Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, bem 

como os que não apresentem qualquer fundamentação são liminarmente indeferidos. 

4. O Diretor convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do requerimento, uma reunião 

extraordinária do CT para apreciação do pedido. 

5. O CT, reunido extraordinariamente, aprecia o pedido de revisão e delibera sobre o 

mesmo, elaborando um relatório pormenorizado que deve integrar a ata da reunião. 

6. Nos casos em que o CT mantenha a sua deliberação, o processo é enviado pelo Diretor 

ao CP para emissão de parecer prévio à decisão final. 



 

 

 

 

 

2020/2021 - 2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

62 

7. Da decisão do Diretor e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao interessado, 

através de carta registada com aviso de receção, no prazo máximo de 30 dias úteis 

contados a partir da data da receção do pedido de revisão. 

8. Da decisão que recaiu sobre o pedido de revisão pode ser interposto, no prazo de cinco 

dias úteis após a data da receção da resposta, recurso hierárquico para o Diretor-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, quando o mesmo for baseado em vício de forma. 

9. Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação 

administrativa. 

 

Artigo 95 - Impugnação das classificações das provas e exames finais nacionais 

 

1. As classificações referentes às provas de PEF e aos exames finais nacionais são passíveis 

de impugnação administrativa, nos termos do regulamento de provas e exames 

aprovado por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

 

Artigo 96 – Conclusão e certificação 

1. A conclusão e certificação no 3º ciclo são regulamentadas pelo artigo 42.º da Portaria 

223-A/2018, de 3 de agosto. 

2. A conclusão e certificação no ensino secundário são regulamentadas pelo artigo 38.º da 

Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto. 
 

 

SECÇÃO II – PESSOAL DOCENTE 
 

Artigo 97 - Objeto  

 

1. O PD tem os direitos e deveres gerais estabelecidos para os assistentes operacionais e 

agentes do Estado, assim como os previstos no Estatuto da Carreira Docente (ECD) e 

neste regulamento.  

2. Os docentes, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e 

aprendizagem, devem promover medidas de caráter pedagógico e educativo que 

estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, em ambiente de ordem e 

disciplina nas atividades na sala de aula e na escola (ECD, Decreto-Lei n.º 41/2012, de 

21 de fevereiro). 

 

Artigo 98 - Autoridade do docente 

 

1. A Lei protege a autoridade dos docentes nos domínios pedagógico, científico, 

organizacional, disciplinar e de formação cívica; 

2. A autoridade do docente exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das 

instalações escolares ou fora delas, no exercício das suas funções; 

3. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as 

propostas ou as decisões dos professores relativas à avaliação dos alunos quando 

oralmente apresentadas e justificadas perante o CT e sumariamente registadas na ata, 

as quais se consideram ratificadas pelo referido conselho com a respetiva aprovação, 

exceto se o contrário daquela expressamente constar; 
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4. Os docentes gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes 

cometidos contra a sua pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou 

por causa delas, sendo a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos 

seus limites mínimo e máximo. 

 

Artigo 99 – Direitos do docente 

 

1. São direitos do docente, entre outros: 

a) Emitir opiniões sobre as orientações e o funcionamento da escola; 

b) Participar na definição das orientações pedagógicas e na elaboração dos 

documentos estruturantes da escola; 

c) Exercer a sua atividade com autonomia técnica e científica e liberdade de escolha 

dos métodos de ensino e recursos, no respeito pelo currículo nacional, pelos 

programas e pelas orientações programáticas curriculares ou pedagógicas em vigor; 

d) Propor inovações e participar em experiências pedagógicas, bem como nos 

respetivos processos de avaliação; 

e) Eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares da escola; 

f) Usufruir de ações de formação contínua e de apoio à autoformação; 

g) Usufruir do apoio técnico, material e documental necessário ao desempenho da sua 

atividade; 

h) Exercer a sua atividade profissional em condições de segurança; 

i) Ver reconhecida a sua autoridade pelos alunos, suas famílias e demais membros da 

comunidade educativa; 

j) Receber a cooperação ativa das famílias e dos demais membros da comunidade 

educativa no processo de educação dos alunos; 

k) Conhecer as deliberações dos órgãos de direção, administração e gestão, em tempo 

útil;  

l) Conhecer previamente toda a documentação sujeita a discussão; 

m) Ser informado sobre os documentos orientadores da escola e da legislação e 

documentação provenientes do MEC e de outros serviços e organizações; 

n) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos de natureza pessoal, constantes 

do seu processo individual; 

o) Ser informado de tudo o que diga respeito à sua situação profissional; 

p) Ser ouvido em todos os assuntos do seu interesse e da comunidade educativa pelos 

órgãos de administração e gestão da escola; 

q) Conhecer atempadamente alterações ao seu horário habitual; 

r) Ser consultado antes de ser designado para qualquer cargo ou tarefa específica; 

s) Solicitar ao Diretor, excecionalmente, e por motivos fundamentados: 

i. a permuta de aulas com docentes do mesmo CT; 

ii. a alteração de uma aula, mediante acordo prévio com os alunos da turma e seus 

EE; 

iii. a troca ou compensação da componente não letiva. 

 

Artigo 100 - Deveres do docente 

 

1. São deveres do docente: 
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a) Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça 

e da equidade; 

b) Orientar o exercício das suas funções por critérios de qualidade, procurando o seu 

permanente aperfeiçoamento; 

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação 

de laços de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e 

reconhecimento mútuo, em especial entre docentes, alunos, pais e EE e PND; 

d) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da vida e de desenvolvimento pessoal e profissional; 

e) Participar em várias modalidades de formação e usar os conhecimentos adquiridos 

na sua prática profissional; 

f) Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos 

utilizados, numa perspetiva de abertura à inovação; 

g) Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagógica, proceder à autoavaliação e 

participar nas atividades de avaliação da escola; 

h) Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação; 

i) Contribuir para a consecução dos objetivos definidos no PE, no plano curricular da 

escola, no PAA e no RI; 

j) Manter uma relação pedagógica saudável com os alunos, promovendo o 

desenvolvimento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e 

incentivando a formação de cidadãos responsáveis e intervenientes; 

k) Informar os alunos sobre os conteúdos curriculares e critérios de avaliação; 

l) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas 

famílias; 

m) Cooperar na identificação das dificuldades dos alunos e na elaboração de planos de 

acompanhamento e de recuperação, e de programas educativos individuais; 

n) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais, sociais e religiosas dos alunos e dos 

restantes membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e 

culturas e combatendo a exclusão e discriminação; 

o) Colaborar com todos os elementos da comunidade educativa, na deteção e resolução 

de problemas;  

p) Ser firme nas suas atitudes, não permitindo comportamentos inadequados e 

perturbadores do processo de ensino e aprendizagem; 

q) Não permitir a saída dos alunos da sala antes do final do tempo de duração da aula; 

r) Devolver devidamente corrigidos os testes e trabalhos dos alunos; 

s) Comunicar ao DT sempre que o aluno: 

i. Manifeste atitudes incorretas; 

ii. Não traga o material necessário às atividades escolares; 

iii. Não faça o trabalho de casa com regularidade. 

t) Ser assíduo e pontual no cumprimento do seu horário, devendo ser o primeiro a 

entrar e o último a sair da sala de aula, verificando se esta fica arrumada e com a 

organização original; 

u) Corresponsabilizar-se pela conservação e uso adequado das instalações e 

equipamentos; 

v) Requisitar atempadamente o material necessário às atividades das aulas; 

w) Comunicar ao Diretor, no próprio dia, a ausência por doença, bem como a sua 

duração previsível e apresentar o atestado médico no prazo estabelecido; 
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x) Solicitar ao Diretor, com a antecedência de três dias, as faltas e entregando a 

justificação no dia em que retomar o serviço; 

y) Solicitar, com a antecedência mínima de três dias úteis, autorização escrita ao 

Diretor (ou se tal não for comprovadamente possível, no próprio dia, por 

participação oral, que deve ser reduzida a escrito no dia em que o docente regresse 

ao serviço) para faltar ao abrigo do artigo 102 do ECD. 

 

Artigo 101 - Avaliação do Desempenho 

 

1. A avaliação do desempenho do PD processa-se de acordo com o disposto no Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, que regulamenta o desenvolvimento dos 

princípios que presidiram ao estabelecimento de um novo regime de avaliação do 

desempenho docente instituído no Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, que 

procede à 11.ª alteração ao ECD, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril. 
  

 

SECÇÃO III – PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Artigo 102 - Objeto  

 

1. Respeitada a especificidade das suas funções, o PND tem os direitos e deveres gerais 

estabelecidos para os funcionários e agentes do estado, assim como os previstos neste 

regulamento.  

 

Artigo 103 – Direitos do Pessoal Não Docente 

 

1. São direitos do PND, entre outros: 

a) Usufruir de formação contínua adequada ao desempenho das suas funções; 

b) Ser informado da legislação que lhe diga respeito, nomeadamente a relativa à sua 

situação profissional; 

c) Usufruir das condições necessárias ao desempenho das suas funções, 

nomeadamente ao nível da formação, higiene e segurança; 

d) Intervir e participar na vida da escola; 

e) Eleger e ser eleito para os órgãos da escola, nos termos da lei; 

f) Beneficiar de apoio técnico, material e documental no âmbito do desempenho da sua 

atividade profissional; 

g) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, 

incentivando o respeito pelas regras de convivência, contribuindo para um bom 

ambiente educativo; 

h) Contribuir para prevenir e resolver problemas, em articulação com os docentes e os 

pais e EE; 

i) Ser tratado com delicadeza e correção por todos os membros da comunidade 

educativa; 

j) Ser apoiado na sua ação educativa pelos demais elementos da comunidade; 

k) Participar, através dos seus representantes, no processo de elaboração do RI; 

l) Apresentar críticas e sugestões relativamente ao funcionamento da escola, com vista 

a um melhor funcionamento da mesma; 
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m) Dispor de sala própria para permanecer durante o período de interrupção de 

funções; 

n) Beneficiar, sem prejuízo dos serviços, de um intervalo de 10 minutos em cada turno 

não coincidente com os intervalos das aulas, salvaguardando a permanência de um 

assistente operacional no respetivo setor; 

o) Ver tratados com eficiência e discrição os procedimentos legais, em caso de 

procedimentos de natureza disciplinar. 

 

Artigo 104 – Deveres do Pessoal Não Docente 

 

1. São deveres do PND: 

a) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos; 

b) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo; 

c) Participar na organização e assegurar a realização e o desenvolvimento regular das 

atividades prosseguidas na escola;  

d) Cooperar e zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e 

propor medidas de melhoramento e renovação; 

e) Empenhar-se nas ações de formação em que participar; 

f) Cooperar, com os restantes intervenientes no processo educativo, na identificação 

de situações de qualquer carência ou de necessidade de intervenção urgente; 

g) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos; 

h) Ser assíduo e pontual; 

i) Cumprir as tarefas e os horários que lhe estão atribuídos; 

j) Tratar com delicadeza e correção todos os elementos da comunidade educativa; 

k) Executar com profissionalismo e responsabilidade as tarefas que lhe forem 

atribuídas; 

l) Zelar pela arrumação, limpeza e conservação das instalações, mobiliário, material e 

equipamentos;  

m) Permanecer no seu posto de trabalho, apenas se ausentando com motivo justificado 

e com o conhecimento do seu responsável; 

n) Prestar apoio efetivo a quem o solicitar, no âmbito das suas competências; 

o) Corresponsabilizar-se pela conservação e uso adequado das instalações e 

equipamentos escolares; 

p) Comunicar aos órgãos competentes qualquer anomalia verificada no seu setor; 

q) Contribuir para o normal funcionamento das atividades letivas, através do controlo 

dos alunos que não estão ocupados em trabalhos escolares; 

r) Dar ordem de saída do bloco aos alunos durante os intervalos ou quando se verifica 

a ausência do docente e encaminhá-los para um local de estudo ou de lazer, evitando 

que os mesmos venham a perturbar outras aulas; 

s) Advertir os alunos perante comportamentos perturbadores do funcionamento 

normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade 

educativa; 

t) Participar ao DT ou à Direção da escola comportamentos passíveis de serem 

qualificados de graves ou de muito graves; 

u) Comunicar, à Direção da escola, a presença de qualquer elemento estranho à escola; 

v) Fazer-se representar nos órgãos da escola, de acordo com a legislação em vigor; 
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w) Usar sempre o cartão de identificação, com a indicação do nome e categoria 

profissional; 

x) Guardar sigilo profissional e contribuir para o bom ambiente e imagem da escola. 
 

 

SECÇÃO IV - PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Artigo 105 - Objeto  

 

1. Aos pais e EE é reconhecido o direito de participação na vida da escola, de acordo com 

o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) e na legislação em vigor. 

 

Artigo 106 - Direitos 

 

1. São direitos dos pais e EE, entre outros: 

a) Constituir-se em APEE e participar nas atividades da mesma; 

b) Estar representado no CG, nos conselhos de turma e na Comissão de Avaliação 

Interna (CAI); 

c) Eleger e ser eleito para os órgãos em que tem assento, conforme a legislação em 

vigor; 

d) Ter acesso aos documentos estruturantes da escola; 

e) Estabelecer relações com a escola através do DT ou das associações que os 

representam; 

f) Ser informado sobre todas as matérias relativas ao processo educativo do seu 

educando; 

g) Colaborar com os docentes no âmbito do processo de ensino e aprendizagem do seu 

educando; 

h) Consultar o dossiê individual do seu educando, na presença do DT; 

i) Ser ouvido sobre a integração escolar do seu educando numa nova turma, em caso 

de retenção; 

j) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de 

uma cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de 

convivência na escola. 

 

Artigo 107 - Deveres e responsabilidade dos Pais e Encarregados de Educação 

 

1. Aos pais e EE incumbe uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de 

dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem 

ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais e 

EE, em especial: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando, mantendo-se informado 

sobre todas as matérias relevantes do seu processo educativo; 

b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 

c) Proporcionar ao seu educando um estilo de vida saudável, favorável à 

aprendizagem; 
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d) Impedir a presença dos seus educandos na escola quando revelem sintomas de 

doença; 

e) Afastar, temporariamente, das atividades e efetuar o tratamento adequado dos seus 

educandos, quando apresentam pediculose; 

f) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e 

cumpra rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do presente 

regulamento, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no 

processo de ensino e aprendizagem; 

g) Contribuir para a criação e execução do PE e do RI e participar na vida da escola; 

h) Cooperar com os docentes no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 

quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e 

aprendizagem dos seus educandos; 

i) Reconhecer e respeitar a autoridade dos docentes no exercício da sua profissão e 

incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os docentes, o 

PND e os colegas da escola, contribuindo para a preservação da disciplina e 

harmonia da comunidade educativa; 

j) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole 

disciplinar instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para 

os quais for notificado; 

k) Diligenciar, em caso de aplicação de medida disciplinar, para que a mesma prossiga 

os objetivos de reforço da formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua 

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

integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

l) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de 

todos os que participam na vida da escola; 

m) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais 

responsabilidades desta, em especial informando-a e informando-se sobre todas as 

matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

n) Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for 

solicitado; 

o) Conhecer o EA, bem como o RI e subscrever declaração anual de aceitação do mesmo 

e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral; 

p) Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu 

educando; 

q) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e 

eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola 

em caso de alteração. 

 

Artigo 108 - Incumprimento dos deveres por parte dos pais e EE 

1. O artigo 44 do EA (EA) prevê que o incumprimento pelos pais e EE, relativamente aos 

seus filhos ou educandos menores ou não emancipados, dos seus deveres, de forma 

consciente e reiterada, implica a respetiva responsabilização nos termos da lei e do EA. 

2. Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais e EE: 

a) O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade 

pelos filhos e/ou educandos, bem como a ausência de justificação para tal 

incumprimento; 
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b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos e/ou educandos atinjam 

metade do limite de faltas injustificadas, ou a sua não comparência ou não 

pronúncia, nos casos em que a sua audição é obrigatória, no âmbito de procedimento 

disciplinar instaurado ao seu filho ou educando; 

c) A não realização, pelos seus filhos e/ou educandos, das medidas de recuperação 

definidas pela escola nos termos do EA, das atividades de integração na escola e na 

comunidade decorrentes da aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou 

sancionatórias, bem como a não comparência destes em consultas ou terapias 

prescritas por técnicos especializados. 

3. O incumprimento reiterado, por parte dos pais e EE, dos deveres a que se refere o 

número anterior, determina a obrigação, por parte da escola, de comunicação do facto 

à competente CPCJ ou ao MP, nos termos previstos no EA. 

4. O incumprimento consciente e reiterado pelos pais e encarregado de educação de 

alunos menores de idade dos deveres estabelecidos pode ainda determinar por decisão 

da CPCJ ou do MP, na sequência da análise efetuada após a comunicação prevista no 

número anterior, a frequência em sessões de capacitação parental, a promover pela 

equipa multidisciplinar da escola, sempre que possível, com a participação do MP, dos 

tribunais de família e menores, membros ou representantes da CPCJ, técnicos da EMAEI 

de apoio aos tribunais da segurança social. 

5. Nos casos em que não existam equipas multidisciplinares constituídas, compete à CPCJ 

ou, na sua inexistência, ao MP dinamizar as ações de capacitação parental a que se refere 

o número anterior, mobilizando, para o efeito, a escola, bem como as demais entidades 

a que se refere o anterior. 

6. Tratando-se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o 

facto é também comunicado aos serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos 

termos da legislação aplicável, dos apoios sociais que se relacionem com a frequência 

escolar dos seus educandos e não incluídos no âmbito da ASE ou do transporte escolar 

recebidos pela família. 

7. A não comparência na escola sempre que os seus filhos e/ou educandos atinjam metade 

do limite de faltas injustificadas, nos termos do n.º 3 do artigo 18, do EA, ou a sua não 

comparência ou não pronúncia, nos casos em que a sua audição é obrigatória, no âmbito 

de procedimento disciplinar instaurado ao seu filho ou educando presume a sua 

concordância com as medidas aplicadas ao seu filho ou educando, exceto se provar não 

ter sido cumprido, por parte da escola, qualquer dos procedimentos obrigatórios 

previstos nos artigos 30 e 31 do EA. 

 

Artigo 109 - Contraordenações 

 

1. Nos termos do artigo 45 do EA, a manutenção da situação de incumprimento consciente 

e reiterado por parte dos pais e EE de alunos menores de idade dos seus deveres, aliado 

à recusa, à não comparência ou à ineficácia das ações de capacitação parental, 

determinadas e oferecidas nos termos do referido artigo, constitui contraordenação. 

2. As contraordenações previstas no n.º 1 são punidas com coima de valor igual ao valor 

máximo estabelecido para os alunos do escalão B do ano ou ciclo de escolaridade 

frequentado pelo educando em causa, na regulamentação que define os apoios no 

âmbito da ASE para aquisição de manuais escolares. 
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3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando a sanção prevista no presente 

artigo resulte do incumprimento por parte dos pais e EE dos seus deveres relativamente 

a mais do que um educando, são levantados tantos autos quanto o número de educandos 

em causa. 

4. Na situação a que se refere o número anterior, o valor global das coimas não pode 

ultrapassar, no mesmo ano escolar, o valor máximo mais elevado estabelecido para um 

aluno do escalão B do 3.º ciclo do ensino básico, na regulamentação que define os apoios 

no âmbito da ASE para a aquisição de manuais escolares. 

5. Tratando-se de pais e EE cujos educandos beneficiam de apoios no âmbito da ASE, em 

substituição das coimas previstas nos números 2 a 4, podem ser aplicadas as sanções de 

privação de direito a apoios escolares e sua restituição, desde que o seu benefício para 

o aluno não esteja a ser realizado. 

6. A negligência é punível. 

7. Compete ao Diretor-Geral da Administração Escolar, por proposta do Diretor da escola, 

a elaboração dos autos de notícia, a instrução dos respetivos processos de 

contraordenação, sem prejuízo da colaboração dos serviços inspetivos em matéria de 

educação, e a aplicação das coimas. 

8. O produto das coimas aplicadas nos termos dos números anteriores constitui receita 

própria da escola. 

9. O incumprimento, por causa imputável aos pais e EE ou ao seu educando, do pagamento 

das coimas a que se referem ou do dever de restituição dos apoios escolares, quando 

exigido, pode determinar, por decisão do Diretor da escola: 

a) No caso de pais e EE aos quais foi aplicada a sanção alternativa prevista no n.º 5, a 

privação, no ano escolar seguinte, do direito a apoios no âmbito da ASE relativos a 

manuais escolares; 

b) Nos restantes casos, a aplicação de coima de valor igual ao dobro do valor previsto 

nos números 2, 3 ou 4, consoante os casos. 

10. Sem prejuízo do estabelecido na alínea a) do n.º 9, a duração máxima da sanção 

alternativa prevista no n.º 5 é de um ano escolar. 

11. Em tudo o que não se encontrar previsto na presente lei em matéria de 

contraordenações, são aplicáveis as disposições do Regime Geral do Ilícito de Mera 

Ordenação Social.   
 

 

CAPÍTULO III -  ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
 

Artigo 110 - Administração e Gestão da escola  

 

1. A administração e gestão da escola são asseguradas por órgãos próprios, aos quais cabe 

cumprir e fazer cumprir os princípios e objetivos referidos nos artigos 3 e 4, do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado e alterado no Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho. 

2. São órgãos de Direção, administração e gestão da escola:  

a) o Conselho Geral;  

b) a Diretor;  

c) o Conselho Pedagógico;  

d) o Conselho Administrativo.  
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SECÇÃO I – CONSELHO GERAL 
 

Artigo 111 – Conselho Geral 

  

1. O CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras 

da atividade da escola, assegurando a participação e repreensão da comunidade 

educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 48 da LBSE.  

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

ainda através das câmaras municipais no respeito pelas competências dos Conselhos 

Municipais de Educação, estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro.  

 

Artigo 112 - Composição  

 

1. A composição do CG rege-se pelo disposto no artigo 12, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, republicado e alterado no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, tendo a 

seguinte composição:  

a) oito representantes do PD;  

b) dois representantes do PND;  

c) três representantes dos pais e EE;  

d) três representantes dos alunos, sendo representantes do ensino secundário, sem 

prejuízo da possibilidade de participação dos estudantes que frequentem o Ensino 

Básico Recorrente e a Educação de Adultos;  

e) dois representantes do município;  

f) três representantes da comunidade local, designadamente de instituições, 

organizações e atividades de caráter económico, social, cultural e científico.  

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

 

Artigo 113 - Competências  

 

1. Ao CG compete:  

a) eleger o respetivo Presidente, de entre os seus membros, à exceção dos 

representantes dos alunos;  

b) eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21 a 23, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, republicado e alterado no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho;  

c) aprovar o PE e acompanhar e avaliar a sua execução;  

d) aprovar o RI;  

e) aprovar o PAA verificando da sua conformidade com o PE;  

f) apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do PAA, 

ouvido o CP;  

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 ASE;  

j) aprovar o Relatório de Contas de gerência;  

k) apreciar os resultados do processo de autoavaliação interna da escola;  
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l) pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;  

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

n) promover e incentivar o relacionamento com a comunidade educativa;  

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

científicas, culturais e desportivas;  

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

PE e o cumprimento do PAA; 

q) participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do 

desempenho do Diretor; 

r) decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

s) aprovar o mapa de férias do Diretor. 

2. O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do CG em efetividade 

de funções. 

3. Os restantes órgãos devem facultar ao CG todas as informações necessárias para este 

realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento da escola. 

4. Os relatórios das atividades inscritas no PAA terão de ser entregues nos 15 dias úteis 

após a realização das mesmas.  

5. O CG 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.  

6. A comissão permanente constitui-se como uma fração de dez elementos do CG, 

respetivamente:  

a) o Presidente do CG; 

b) quatro representantes do PD; 

c) 1 representante do PND; 

d) 1 representante dos pais e EE; 

e) um representante dos alunos, sendo representantes do ensino secundário, sem 

prejuízo da possibilidade de participação dos estudantes que frequentem a 

Educação de Adultos;  

f) um representante do município; 

g) um representante da comunidade local, designadamente de instituições, 

organizações e atividades de caráter económico, social, cultural e científico. 

 

Artigo 114 - Reuniões do Conselho Geral  

 

1. O CG 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. O CG pode reunir em qualquer dia da semana.  

3. As reuniões do CG devem ser marcadas em horário que permita a participação de todos 

os seus membros.  

 

Artigo 115 - Designação de representantes  

 

1. Os representantes dos alunos, do PD e do PND no CG são eleitos separadamente pelos 

respetivos corpos.  
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2. Os representantes dos pais e EE são eleitos em assembleia geral de pais e EE da escola, 

sob proposta da respetiva organização representativa.  

3. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta 

delegar tal competência nas juntas de freguesia.  

4. Para efeitos da designação dos representantes da comunidade local ou representantes 

de atividades de caráter económico, social, cultural e científico, os demais membros do 

CG, cooptam as individualidades ou escolhem as instituições e organizações.  

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

instituições ou organizações, são indicados pelas mesmas nos termos do RI. 

 

Artigo 116 - Eleições  

 

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 CG, bem como dos candidatos a membros 

suplentes.  

3. As listas do PD devem assegurar, sempre que possível, a representação dos diferentes 

níveis e ciclos de ensino, nos termos definidos no RI.  

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

proporcional da média mais alta de Hondt.  

 

Artigo 117 - Mandato  

 

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

nos números seguintes.  

2. O mandato dos representantes dos pais e EE e dos alunos tem a duração de dois anos 

escolares.  

3. Os membros do CG são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, perderem a 

qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação.  

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

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

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

 

SECÇÃO II – DIRETOR 
 

Artigo 118 - Diretor 

 

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

administrativa, financeira e patrimonial.  

 

Artigo 119 - Subdiretor e adjuntos do Diretor  

 

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

Adjuntos.  
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Artigo 120 - Competências  

 

1. Compete ao Diretor submeter à aprovação do CG o PE elaborado pelo CP.  

2. Ouvido o CP, compete também ao Diretor:  

a) elaborar e submeter à aprovação do CG:  

i. as alterações ao RI;  

ii. o PAA;  

iii. o Relatório Anual de Atividades;  

iv. as propostas de celebração de contratos de autonomia. 

b) aprovar o plano de formação e de atualização do PD e PND, ouvido também, no 

último caso, o município.  

3. No ato de apresentação ao CG, o Diretor faz acompanhar os documentos referidos na 

alínea a) do número anterior dos pareceres do CP.  

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) estabelecer o horário de permanência no estabelecimento de ensino do Subdiretor 

e Adjuntos, assegurando uma presença diária na escola, quer durante o tempo letivo, 

quer durante as férias;  

c) elaborar o Projeto de Orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo CG;  

d) elaborar os relatórios periódicos e final de execução do PAA;  

e) superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;  

f) distribuir o serviço docente e não docente;  

g) propor os Coordenadores dos DC,  

h) designar os DT e respetivos Coordenadores de DT (CDT) por cada ciclo de ensino;  

i) planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ASE, em conformidade 

com as linhas orientadoras definidas pelo CG;  

j) analisar os requerimentos de férias e elaborar o respetivo mapa, de que conste todo 

o pessoal, docente e não docente, em serviço na escola, o qual deverá ser afixado até 

15 de julho e registado nos processos biográficos;  

k) organizar os calendários e coordenar as reuniões dos vários Conselhos sob sua 

tutela;  

l) organizar e coordenar o serviço de exames, velando pelo cumprimento das normas 

legais a que tal serviço deve obedecer;  

m) gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos 

educativos;  

n) 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 CG nos termos da alínea o) do n.º 1 do 

artigo 13, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril;  

o) proceder à seleção e recrutamento do PD, nos termos dos regimes legais aplicáveis;  

p) dirigir superiormente os SADM, técnicos e técnico-pedagógicos;  

q) supervisionar a qualidade dos serviços prestados nos serviços de apoio à ação 

educativa;  

r) exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei.  

5. Compete ainda ao Diretor, nos termos da legislação em vigor:  
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a) representar a escola;  

b) coordenar as atividades decorrentes das competências próprias do Subdiretor e dos 

Adjuntos;  

c) exercer o poder hierárquico em relação ao PD e PND, designadamente em matéria 

disciplinar;  

d) exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;  

e) intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do PD;  

f) proceder à avaliação de desempenho do PND.  

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

educativa e pela Câmara Municipal.  

7. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor, nos adjuntos ou nos coordenadores 

de escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar as competências referidas nos 

números anteriores, com exceção da prevista da alínea e) do n.º 6. 

8. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituída pelo Subdiretor.  

 

Artigo 121 - Recrutamento  

 

1. O Diretor é eleito pelo CG.  

2. Para recrutamento do Diretor, desenvolve-se um procedimento concursal, prévio à 

eleição, nos termos do artigo seguinte.  

3. Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no número anterior docentes 

de carreira do ensino público ou docentes profissionalizados com contrato por tempo 

indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos, 

cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de administração e 

gestão escolar, nos termos do número seguinte.  

4. Consideram-se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão 

escolar os docentes que preencham uma das seguintes condições:  

a) sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e 

c) do n.º 1 do artigo 56 do ECD dos Educadores de Infância e dos Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário;  

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no 

exercício dos cargos de Diretor, Subdiretor ou Adjunto do Diretor, presidente ou 

vice-presidente do conselho executivo, Diretor Executivo ou Adjunto do Diretor 

Executivo ou membro do Conselho Diretivo e ou Executivo, nos termos dos regimes 

aprovados respetivamente pelo presente Decreto-Lei, pelo Decreto-Lei 

n.º 115-A/98, de 4 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de maio, e pelo 

Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de outubro;  

c) possuam experiência de, pelo menos, três anos como Diretor ou Diretor Pedagógico 

de estabelecimento do ensino particular e cooperativo.  

d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração escolar, como tal 

considerado, em votação secreta, pela maioria dos membros da comissão prevista 

no n.º 4 do artigo 92. 

5. As candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se referem as alíneas b), 

c) e d) do número anterior só são consideradas na inexistência ou na insuficiência, por 

não preenchimento de requisitos legais de admissão ao concurso, das candidaturas que 

reúnam os requisitos previstos na alínea a) do número anterior. 
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6. O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre docentes dos quadros 

de nomeação definitiva que contem pelo menos cinco anos de serviço e se encontrem 

em exercício de funções na escola.  

 

Artigo 122 - Procedimento Concursal  

 

1. Não sendo aprovada a recondução do Diretor cessante, o CG delibera a abertura do 

procedimento concursal até 60 dias antes do termo do mandato daquele. 

2. O procedimento concursal, para preenchimento do cargo de Diretor, é obrigatório, 

urgente e de interesse público. 

3. O aviso de abertura do procedimento contém, obrigatoriamente, os seguintes 

elementos: 

a) A escola para que é aberto o procedimento concursal;  

b) Os requisitos de admissão ao procedimento concursal fixados no Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, republicado e alterado no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 

de julho; 

c) A entidade a quem deve ser apresentado o pedido de admissão ao procedimento, 

com indicação do respetivo prazo de entrega, forma de apresentação, documentos a 

juntar e demais elementos necessários à formalização da candidatura; 

d) Os métodos utilizados para a avaliação da candidatura. 

4. O procedimento concursal é aberto por aviso publicitado do seguinte modo: 

a) em local apropriado das instalações da escola; 

b) na página eletrónica da escola e na do serviço competente do ME; 

c) por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, e divulgado em órgão de 

imprensa de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao 

Diário da República em que o referido aviso se encontra publicado. 

5. Com o objetivo de proceder à apreciação das candidaturas, o CG incumbe a sua comissão 

permanente ou uma comissão especialmente designada para o efeito de elaborar um 

relatório de avaliação. 

6. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a comissão referida no número anterior 

considera obrigatoriamente: 

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de 

apreciação da sua relevância para o exercício das funções de Diretor e do seu mérito; 

b) A análise do projeto de intervenção na escola; 

c) O resultado de entrevista individual realizada com o candidato. 

 

Artigo 123 – Candidatura 

 

1. A admissão ao procedimento concursal é efetuada por requerimento acompanhado, 

para além de outros documentos exigidos no aviso de abertura, pelo curriculum vitae e 

por um projeto de intervenção na escola. 

2. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do currículo, com exceção 

daquela que já se encontre arquivada no respetivo processo individual existente na 

escola onde decorre o procedimento. 

3. No projeto de intervenção, o candidato identifica os problemas, define a missão, as 

metas e as grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do plano 

estratégico a realizar no mandato. 
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Artigo 124- Avaliação das candidaturas 

 

1. As candidaturas são apreciadas pela comissão permanente do CG ou por uma comissão 

especialmente designada para o efeito por aquele órgão. 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 22 do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, 

republicado e alterado no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, os métodos 

utilizados para a avaliação das candidaturas são aprovados pelo CG, sob proposta da sua 

comissão permanente ou da comissão especialmente designada para a apreciação das 

candidaturas. 

3. Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão referida no número anterior 

procede ao exame dos requisitos de admissão ao concurso, excluindo os candidatos que 

os não preencham, sem prejuízo da aplicação do artigo 76 do CPA. 

4. Das decisões de exclusão da comissão de apreciação das candidaturas cabe recurso, com 

efeito suspensivo, a interpor para o CG, no prazo de dois dias úteis e a decidir, por 

maioria qualificada de dois terços dos seus membros em efetividade de funções, no 

prazo de cinco dias úteis. 

5. A comissão que procede à apreciação das candidaturas, além de outros elementos 

fixados no aviso de abertura, considera obrigatoriamente: 

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de 

apreciação da sua relevância para o exercício das funções de Diretor e o seu mérito; 

b) A análise do projeto de intervenção no agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada; 

c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato. 

6. Após a apreciação dos elementos referidos no número anterior, a comissão elabora um 

relatório de avaliação dos candidatos, que é presente ao CG, fundamentando, 

relativamente a cada um, as razões que aconselham ou não a sua eleição. 

7. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em apreciação, 

a comissão não pode, no relatório previsto no número anterior, proceder à seriação dos 

candidatos. 

8. A comissão pode considerar no relatório de avaliação que nenhum dos candidatos reúne 

condições para ser eleito. 

9. 9. Após a entrega do relatório de avaliação ao CG, este realiza a sua discussão e 

apreciação, podendo para o efeito, antes de proceder à eleição, por deliberação tomada 

por maioria dos presentes ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus 

membros em efetividade de funções, decidir efetuar a audição oral dos candidatos, 

podendo nesta sede serem apreciadas todas as questões relevantes para a eleição. 

10. A notificação da realização da audição oral dos candidatos e as respetivas convocatórias 

são efetuadas com a antecedência de, pelo menos, oito dias úteis. 

11. A falta de comparência do interessado à audição não constitui motivo do seu adiamento, 

podendo o CG, se não for apresentada justificação da falta, apreciar essa conduta para o 

efeito do interesse do candidato na eleição. 

12. Da audição é lavrada ata contendo a súmula do ato. 
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Artigo 125 - Eleição 

 

1. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o CG 

procede à eleição do Diretor, considerando-se eleito o candidato que obtenha maioria 

absoluta dos votos dos membros do CG em efetividade de funções. 

2. No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair vencedor, nos termos do 

número anterior, o CG reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para 

proceder a novo escrutínio, ao qual são admitidos consoante o caso, o candidato único 

ou os dois candidatos mais votados na primeira eleição, sendo considerado eleito aquele 

que obtiver maior número de votos favoráveis, desde que em número não inferior a um 

terço dos membros do CG em efetividade de funções. 

3. Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o candidato mais votado, nos restantes 

casos, não obtenha, na votação a que se refere o número anterior, o número mínimo de 

votos nele estabelecido, é o facto comunicado ao serviço competente do ME, para os 

efeitos previstos no artigo 66, do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, republicado e 

alterado no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

4. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor-geral da Administração 

Escolar nos 10 dias úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente do CG, 

considerando-se após esse prazo tacitamente homologado. 

5. A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos 

regulamentos, designadamente do procedimento eleitoral. 

 

Artigo 126 - Tomada de Posse 

 

1. O Diretor toma posse perante o CG nos 30 dias subsequentes à homologação dos 

resultados eleitorais pelo Diretor Geral da Administração Escolar, nos termos do n.º 4 

do artigo anterior. 

2. O Diretor designa o Subdiretor e os seus Adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a 

sua tomada de posse. 

3. O Subdiretor e os adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua 

designação pelo Diretor. 

 

Artigo 127 - Mandato  

 

1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos.  

2. Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o CG delibera sobre a recondução do 

Diretor ou a abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova 

eleição.  

3.  A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do CG 

em efetividade de funções, não sendo permitida a sua recondução para um terceiro 

mandato consecutivo.  

4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o quadriénio 

imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo.  

5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Diretor de acordo com o 

disposto nos números anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em vista a 

eleição do Diretor, nos termos do artigo 121.  

6. O mandato do Diretor pode cessar:  



 

 

 

 

 

2020/2021-2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

79 

a) a requerimento do interessado, dirigido ao Diretor Geral da Administração Escolar, 

com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente 

justificados;  

b) no final do ano escolar, por deliberação do CG aprovada por maioria de dois terços 

dos membros em efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da 

respetiva gestão, fundada em factos comprovados e informações, devidamente 

fundamentadas, apresentados por qualquer membro do CG;  

c) na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção 

disciplinar de cessação da comissão de serviço, nos termos da Lei.  

7. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de um novo procedimento 

concursal.  

8. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com 

o mandato do Diretor.  

9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e salvaguardadas as situações previstas 

no artigo 106 do RI e no artigo 66, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e 

republicado no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, quando a cessação do mandato 

do Diretor ocorra antes do termo do período para o qual foi eleito, o Subdiretor e os 

Adjuntos asseguram a administração e gestão do agrupamento de escolas ou da escola 

não agrupada até à tomada de posse do novo Diretor, devendo o respetivo processo de 

recrutamento estar concluído no prazo máximo de 90 dias. 

10. Não sendo possível adotar a solução prevista no número anterior e não sendo aplicável 

o disposto no artigo 106, a gestão da escola é assegurada nos termos estabelecidos no 

artigo 66, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e republicado no Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho 

11. O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão 

fundamentada do Diretor.  

 

Artigo 128 - Regime de exercício de funções  

 

1. O Diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço. 

2. O exercício das funções do Diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva. 

3. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente com 

quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não. 

4. Excetuam-se do disposto no número anterior: 

a) A participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do PD; 

b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou deliberação do 

Conselho de Ministros ou por despacho do membro do Governo responsável pela 

área da educação; 

c) A atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulte 

a perceção de remunerações provenientes de direitos de autor; 

d) A realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras 

atividades de idêntica natureza; 

e) O voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de associações ou 

organizações não governamentais. 

5. O Diretor está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida qualquer 

remuneração por trabalho prestado fora do período normal de trabalho. 
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6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Diretor está obrigado ao cumprimento 

do período normal de trabalho, assim como do dever geral de assiduidade. 

7. O Diretor está dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua 

iniciativa, o poder prestar na disciplina ou área curricular para a qual possua 

qualificação profissional. 

 

Artigo 129 - Direitos do Diretor 

 

1. O Diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais 

reconhecidos aos docentes da escola. 

2. O Diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por que 

está abrangido, não podendo ser prejudicada na sua carreira profissional por causa do 

exercício das suas funções, relevando para todos os efeitos no lugar de origem o tempo 

de serviço prestado naquele cargo. 

 

Artigo 130 - Direitos específicos 

 

1. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos gozam do direito à formação específica para as 

suas funções em termos a regulamentar por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação. 

2. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos mantêm o direito à remuneração base 

correspondente à categoria de origem, sendo-lhes abonado um suplemento 

remuneratório pelo exercício de função, a estabelecer nos termos do artigo 54, do 

Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, republicado e alterado no Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho. 

 

Artigo 131 - Deveres específicos 

 

1. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas 

aplicáveis ao PD, o Diretor e os Adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres 

específicos: 

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa; 

b) Manter permanentemente informada a administração educativa, através da via 

hierárquica competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços; 

c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e 

com os legítimos interesses da comunidade educativa. 

 

Artigo 132 - Assessoria da Direção  

 

1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o CG pode autorizar a 

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

em exercício de funções na escola.  

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

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

em função da população escolar e do tipo e regime de funcionamento da escola.  
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SECÇÃO III – CONSELHO PEDAGÓGICO  
 

Artigo 133 – CONSELHO PEDAGÓGICO  

 

1. O CP 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 PD e PND.  

 

Artigo 134 - Composição  

 

1. A composição do CP é a seguinte:  

a) o Diretor, que é, por inerência, Presidente do CP;  

b) os Coordenadores dos DC;  

c) os dois CDT do 3.º Ciclo do ensino básico e do ensino secundário, respetivamente;  

d) o Coordenador das ofertas profissionalizantes da escola; 

e) o Coordenador da CAI–EQAVET (Sistema de Garantia de Qualidade e Melhoria 

Contínua do Ensino e Formação Profissional); 

f) o Psicólogo Escolar;  

g) o Coordenador de Projetos; 

h) o Coordenador do Centro Qualifica (CQ); 

i) o Coordenador da formação de PD e PND. 

2. Os representantes do PD no CG não podem ser membros do CP. 

 

Artigo 135- Recrutamento  

 

1. Os CDT são nomeados pelo Diretor. 

2. Os representantes previstos nas alíneas d), e), g), h) e i) do artigo anterior são nomeados 

pelo Diretor.  

 

Artigo 136 - Competências  

 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam legalmente cometidas, ao CP compete:  

a) elaborar a proposta de PE a submeter pelo Diretor ao CG; 

b) apresentar propostas para a elaboração do RI e dos Planos Anual e Plurianual de 

Atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos;  

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

d) elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do PD; 

e) definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 

vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;  

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

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

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

apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação 

escolar;  

h) adotar os manuais escolares, ouvidos os DC;  
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i) propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, 

no âmbito da escola e em articulação com instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a investigação;  

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

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

l) definir os requisitos para a contratação de PD;  

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

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

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

n) participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de 

avaliação do desempenho do PD; 

o) aprovar o modelo do PEI das crianças e jovens com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) de carácter permanente; 

p) aprovar os PEI; 

q) aprovar os Relatórios Circunstanciados no final do ano letivo. 

 

Artigo 137 - Funcionamento  

 

1. O CP 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 CG 

ou do Diretor o justifique.  

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

ordem de trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e l) do 

artigo anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do CP, 

representantes do PND, dos pais e EE e dos alunos. 

3. O CP define o seu regimento.  

 

Artigo 138 - Dissolução dos órgãos  

 

1. A todo o momento, por despacho fundamentado do membro do Governo responsável 

pela área da educação, na sequência de processo de avaliação externa ou de ação 

inspetiva que comprovem prejuízo manifesto para o serviço público ou manifesta 

degradação ou perturbação da gestão da escola, podem ser dissolvidos os respetivos 

órgãos de direção, administração e gestão.  

2. No caso previsto no número anterior, o despacho do membro do Governo responsável 

pela área da educação que determine a dissolução dos órgãos de direção, administração 

e gestão designa uma comissão administrativa encarregada da gestão da escola.  

3. A comissão administrativa referida no número anterior é ainda encarregada de 

organizar novo procedimento para a constituição do CG, cessando o seu mandato com a 

eleição do Diretor, a realizar no prazo máximo de 18 meses a contar da sua nomeação.  
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SECÇÃO IV – CONSELHO ADMINISTRATIVO (CA) 
 

Artigo 139 – Conselho Administrativo  

 

1. O CA é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da escola, nos termos 

da legislação em vigor.  

2. O CA tem a seguinte composição:  

a) o Diretor, que preside;  

b) o Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito;  

c) o Chefe dos SADM, ou quem o substitua.  

 

Artigo 140 - Competências  

 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam legalmente cometidas, compete ao CA:  

a) estabelecer as regras a que deve obedecer a administração da escola, de acordo com 

as leis gerais da contabilidade pública e a orientação da tutela;  

b) aprovar o Projeto de Orçamento Anual, em conformidade com as Linhas 

Orientadoras definidas pelo CG;  

c) elaborar o Relatório de Contas de Gerência;  

d) autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de 

receitas e verificar a legalidade da gestão financeira;  

e) zelar pela atualização do cadastro patrimonial.  

 

Artigo 141 - Funcionamento  

 

1. O CA reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o 

Presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes 

membros.  

2. As sessões são convocadas com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência, 

salvo em caso de especial urgência.  

3. O RI do CA fixará as normas do seu funcionamento e da sua organização interna. 

 
 

CAPÍTULO IV -  ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 
 

Artigo 142 - Estruturas de coordenação e orientação educativa 

 

1. Com vista ao desenvolvimento do PE, são fixadas neste regulamento as estruturas que 

colaboram com o CP e com o Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão 

e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e 

realizar a avaliação de desempenho do PD. 

2. A constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visa, 

nomeadamente: 
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a) A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas 

e orientações curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de componentes da escola; 

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo 

de alunos; 

c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso; 

d) A avaliação de desempenho do PD. 

3. Constituem estruturas de orientação educativa e supervisão pedagógica os DC, os CT, os 

conselhos de DT e a Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD).  
 

 

SECÇÃO I – DEPARTAMENTOS CURRICULARES 
 

Artigo 143 - Articulação e gestão curricular 

 

1. A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os docentes da 

escola, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos. 

2. A articulação e gestão curricular são asseguradas por DC, nos quais se encontram 

representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares, de acordo com os 

cursos lecionados e o número de docentes. 

3. O número de DC é definido no âmbito da autonomia pedagógica e curricular da escola. 

4. São oito os DC existentes na escola:   

a) Departamento da Língua Materna e Francês (grupo 300 e 320); 

b) Departamento de Línguas Estrangeiras (grupos 330 e 340); 

c) Departamento de Ciências Sociais e Humanas (grupo 290 – EMRC, grupo 400 - 

História, grupo 410 - Filosofia e grupo 910 - Educação Especial); 

d) Departamento de Ciências Sociais e Económicas (grupo 420 - Geografia  

e grupo 430 - Economia e Contabilidade); 

e) Departamento de Matemática (grupo 500); 

f) Departamento de Ciências da Natureza (grupo 510 - Físico-Química  

e grupo 520 - Biologia); 

g) Departamento de Artes e Tecnologias (grupo 530 - Educação Tecnológica,  

grupo 550 - Informática, grupo 600 - Educação Visual e Formadores Externos); 

h) Departamento de Educação Física (grupo 620). 

5. O Coordenador de Departamento Curricular (CDC) deve ser um docente de carreira 

detentor de formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do 

desempenho docente ou administração educacional. 

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

número anterior, por não existirem ou por não serem em número suficiente para dar 

cumprimento ao estabelecido na lei, podem ser designados docentes segundo a seguinte 

ordem de prioridade: 

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

pedagógica na formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício, 

ou na profissionalização ou na formação em serviço de docentes;   

b) Docentes com experiência de pelo menos um mandato de CDC ou de outras 

estruturas de coordenação educativa, previstas no RI; 
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c) Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados 

competentes para o exercício da função. 

7. O CDC é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de três docentes 

propostos pelo Diretor para o exercício do cargo. 

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

maior número de votos favoráveis dos membros do departamento curricular. 

9. O mandato dos CDC tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 

10. Os CDC podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor, 

após consulta ao respetivo departamento. 

11. O número de horas a atribuir ao coordenador de departamento para o exercício do cargo 

dependerá do número de professores por departamento. Assim: 

a) Até 15 professores – 3 horas; 

b) Mais de 16 professores – 4 horas; 

 

Artigo 144 - Competências 

 

1. Compete aos CDC: 

a) proceder à orientação e coordenação pedagógica dos professores do DC; 

b) representar o DC que coordenam em CP; 

c) convocar e presidir às reuniões do departamento; 

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

integram o departamento curricular; 

e) assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, 

promovendo a adequação dos seus objetivos, conteúdos e metas a atingir à situação 

concreta da escola; 

f) promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

g) propor ao CP o desenvolvimento de componentes curriculares locais e adoção de 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

h) cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de 

autonomia da escola; 

i) promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a 

melhoria da qualidade das práticas educativas; 

j) proceder à inventariação das necessidades de equipamento e recursos didáticos; 

k) apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 

l) participar no processo de avaliação do desempenho docente dos professores do 

departamento. 

2. Compete aos DC: 

a) planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos planos de estudo e das 

metas curriculares estabelecidos ao nível nacional; 

b) elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das 

disciplinas; 

c) assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da 

escola, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer 

dos planos de estudo, quer das componentes de âmbito local do currículo; 

d) analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de 

outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e prevenir a exclusão; 
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e) elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de 

grupos de alunos; 

f) assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da 

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens; 

g) identificar necessidades de formação dos docentes; 

h) analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

i) elaborar propostas ou pareceres no que se refere a programas, métodos, 

organização curricular e processos e critérios de avaliação; 

j) elaborar propostas com vista à participação no PE e no PAA; 

k) planificar e implementar atividades de natureza curricular e extracurricular; 

l) pronunciar-se sobre a oferta educativa/formativa da escola; 

m) elaborar as matrizes das provas dos exames de equivalência à frequência, nos 

termos da legislação em vigor, bem como das provas extraordinárias previstas na 

lei, para aprovação no CP;  

n) elaborar e corrigir as provas escritas dos exames previstos na alínea anterior e 

assegurar a realização das provas orais, em conformidade com o previsto na lei; 

o) atualizar o regimento do departamento. 

 

Artigo 145 - Funcionamento do Departamento Curricular 

 

1. O DC reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o 

coordenador ou dois terços dos seus membros o considere necessário. Para efeitos de 

reunião extraordinária, os membros do departamento solicitarão expressamente ao 

coordenador a convocação da reunião e proporão a sua ordem de trabalhos. 

2. As reuniões a que se refere o número anterior são convocadas pelo coordenador de 

departamento com um mínimo de quarenta e oito horas de antecedência: 

a) as convocatórias são afixadas nos locais habituais, podendo ser, também, enviadas 

por e-mail institucional; 

b) nos casos em que não for possível respeitar a antecedência definida neste número, 

o coordenador cuidará de dar conhecimento atempado a todos os membros do 

departamento. 

3. Das reuniões definidas no n.º 1 lavrar-se-á ata, que será previamente enviada a todos os 

membros do departamento para leitura prévia, e posterior aprovação em reunião de 

departamento, e arquivada nos SADM.  

 
 

SECÇÃO II - CONSELHOS DE TURMA 

  
Artigo 146 - Conselhos de Turma  

 

1. Na escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver 

com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada pelo CT, no 3º 

ciclo do ensino básico e no ensino secundário, com a seguinte constituição:  

a) os professores da turma; 

b) dois  representantes dos pais e EE; 
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c) um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico, e no ensino 

secundário; 

d) o docente de Educação Especial e outros profissionais que acompanhem o 

desenvolvimento do processo educativo do aluno. 

2. Para coordenar o trabalho do CT, o Diretor designa um DT de entre os professores da 

mesma, sempre que possível pertencente ao quadro da escola e salvaguardando que: 

a) o número máximo de DT a atribuir a um professor seja de duas;  

b) o Diretor atribui o tempo necessário para o exercício das funções de direção de 

turma nas horas da componente letiva e/ou não letiva de estabelecimento, 

respeitando os normativos legais em vigor; 

c) uma das horas atribuídas é obrigatoriamente marcada no horário do professor para 

atendimento dos pais e EE, sendo uma segunda hora marcada no horário do 

professor e da turma para desenvolver atividades em DT-aluno; 

d) caso o DT se encontre impedido de exercer funções por período superior a uma 

semana, é nomeado interinamente outro professor da turma. 

3. Nas reuniões do CT em que seja discutida a avaliação individual dos alunos participam 

os membros docentes, o docente de educação especial e outros profissionais que 

acompanhem o desenvolvimento do processo educativo do aluno. 

4. No desenvolvimento da sua autonomia, a escola pode ainda designar 

professores-tutores para acompanhamento em particular do processo educativo de um 

grupo de alunos.  

5. O CT reúne, ordinariamente; no início do ano e no final de cada período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que um motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o 

justifique. 

6. As reuniões a que se refere o número anterior são convocadas pelo Diretor com um 

mínimo de quarenta e oito horas de antecedência: 

a) as convocatórias são afixadas nos locais habituais e enviadas por e-mail 

institucional; 

b) nos casos em que não for possível respeitar a antecedência definida neste número, 

o DT cuidará de dar conhecimento atempado a todos os membros do CT; 

c) para as reuniões de final de período será elaborado mapa e convocatória conjunta 

que serão afixados nos locais habituais e enviada por e-mail institucional.  

7. Das reuniões definidas no número 6 lavrar-se-á ata nos termos legalmente definidos. 

 

Artigo 147 - Competências  

 

1. Compete aos DT e ao CT: 

a) articular as atividades a desenvolver com a turma e outras estruturas de 

coordenação educativa, designadamente no que se refere ao planeamento e 

coordenação de atividades interdisciplinares a nível de turma; 

b) calendarizar os momentos de avaliação sumativa no início de cada ano letivo; 

c) dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à 

turma digam respeito; 

d) colaborar nas atividades que favoreçam a inter-relação da escola com a comunidade; 

e) aprovar as propostas de avaliação apresentadas por cada professor da turma nas 

reuniões de avaliação, a realizar no final de cada período letivo, tendo como 

referenciais comuns os critérios de avaliação definidos em CP; 



 

 

 

 

 

2020/2021 - 2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

88 

f) analisar a situação da turma, identificar características específicas dos alunos a ter 

em conta no processo de ensino e aprendizagem e promover a articulação com a 

EMAEI e CAA, no sentido de apoiar a aprendizagem.  

g) identificar situações problemáticas e definir formas de atuação concertada; 

h) adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos 

alunos;  

i) propor e implementar as medidas necessárias à promoção do sucesso escolar do 

aluno; 

j) propor e coordenar a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão 

e, em articulação com os docentes de Educação Especial, quando se justifique. 

k) conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

l) preparar informação a disponibilizar aos pais e EE, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação dos alunos, nomeadamente informação descritiva sobre 

os desempenhos dos alunos. 

m) pronunciar-se, em definitivo, no final do ano letivo, sobre o efeito da ultrapassagem 

do limite de faltas injustificadas, sempre que cesse o incumprimento do dever de 

assiduidade. 

2. Sem prejuízo da legislação em vigor, compete ao DT: 

a) desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos da 

turma na vida escolar; 

b) garantir aos professores da turma a existência de meios e documentos de trabalho 

e a orientação necessária ao desempenho das atividades próprias da ação educativa; 

c) valorizar experiências e promover formas de trabalho colaborativo entre os 

professores do CT; 

d) garantir uma informação atualizada junto dos pais e EE acerca da integração dos 

alunos na comunidade escolar, do aproveitamento escolar, das faltas a aulas e das 

atividades escolares; 

e) elaborar os documentos de registo, monitorização e avaliação da implementação 

das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, em articulação com os docentes 

de Educação Especial, pais e EE e demais intervenientes no processo. 

f) assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e EE; 

g) promover a comunicação e formas de cooperação entre professores e alunos; 

h) articular as atividades da turma com os pais e EE promovendo a sua participação; 

i) coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante 

e integrador;  

j) apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 148 - Outras estruturas de coordenação 

 

1. No âmbito da sua autonomia a escola estabelece as demais estruturas de coordenação e 

supervisão pedagógica, bem como as formas da sua representação no CP. 

2. A coordenação das estruturas referidas no número anterior é assegurada, sempre que 

possível, por professores do quadro, a designar pelo Diretor. 
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SECÇÃO III - COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA 
 

Artigo 149 - Coordenadores dos Diretores de Turma 

 

1. Os CDT são nomeados pelo Diretor por um período de quatro anos. 

2. O conselho de DT reunirá ordinariamente no início do ano letivo, uma vez por período 

e, extraordinariamente, se necessário. 

3. O exercício de funções deste cargo é assegurado, preferencialmente, no tempo da 

componente não letiva de estabelecimento.   

 

Artigo 150 - Competências  

 

1. Compete aos CDT:  

a) convocar e presidir às reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho de DT; 

b) coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos; 

c) representar os professores do conselho de DT e apresentar as suas propostas no CP; 

d) divulgar, junto dos DT, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento 

da sua atividade;  

e) dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 

f) cooperar com outras estruturas de coordenação educativa e com os serviços 

técnico-pedagógicos nas áreas de apoio socioeducativo e de orientação vocacional; 

g) identificar necessidades de formação dos DT em exercício, e de outros docentes da 

escola, para o desempenho de funções no âmbito da direção de turma; 

h) propor ao CP a realização de ações de formação do domínio da orientação educativa 

e coordenação das atividades das turmas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

i) entregar, nos SADM, até ao primeiro dia útil após a reunião, a relação dos DT 

ausentes à reunião; 

j) apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

SECÇÃO IV - SECÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 
 

Artigo 151 - Secção da Avaliação do Desempenho Docente (SADD) 

 

1. Integram a secção da avaliação do desempenho docente: 

a) o presidente do CP da escola, que preside; 

b) quatro outros membros do mesmo conselho, com a categoria de professor do 

quadro, designados pelo CP. 

2. Os objetivos fixados e os resultados a atingir pela escola no âmbito do seu PE e no seu 

PAA são considerados pela SADD no estabelecimento de diretivas para uma aplicação 

objetiva e harmónica do sistema de classificações que apresentem as menções de 

Excelente, Muito Bom ou Insuficiente.  

3. O membro da SADD que exerça também funções de avaliador não pode intervir na 

emissão do parecer daquele órgão sobre a proposta de avaliação ou a apreciação que 

avaliou. 
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Artigo 152 - Competências       

 

1. São competências da SADD: 

a) estabelecer diretivas para uma aplicação objetiva e harmoniosa do sistema de 

avaliação do desempenho, considerando os objetivos e as metas definidas no âmbito 

do respetivo PE e/ou do PAA, bem como o serviço atribuído ao docente; 

b) calendarizar os procedimentos de avaliação; 

c) conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das 

atividades realizadas pelos avaliados nas dimensões da avaliação previstas no artigo 

4, do Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro; 

d) acompanhar e avaliar todo o processo; 

e) conferir e validar os dados contidos nas fichas de avaliação atribuindo a classificação 

final, expressa numa escala graduada de 1 a 10 valores, por universo de docentes, 

procedendo posteriormente à conversão das classificações quantitativas em 

menções qualitativas, nos termos da lei, após analisar e harmonizar as propostas 

dos avaliadores, garantindo a aplicação dos percentis de diferenciação dos 

desempenhos previstos na lei; 

f) quando para os efeitos previstos na alínea anterior, for necessário proceder ao 

desempate entre docentes com a mesma classificação final na avaliação do 

desempenho relevam, sucessivamente, os seguintes critérios: 

i. a classificação obtida na dimensão científica e pedagógica; 

ii. a classificação obtida na dimensão participação na escola e relação com a 

comunidade; 

iii. a classificação obtida na dimensão formação contínua e desenvolvimento 

profissional; 

iv. a graduação profissional calculada nos termos do artigo 14, do Decreto-Lei 

n.º 20/2006, de 31 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 51/2009, de 27 

de fevereiro; 

v. o tempo de serviço em exercício de funções públicas. 

g) proferir no prazo máximo de 15 dias úteis a decisão da reclamação apresentada pelo 

docente avaliado; 

h) aprovar o plano de formação proposto pelo avaliador ou avaliadores, previsto na lei, 

em caso de atribuição da menção de Insuficiente; 

i) aprovar o respetivo regimento.  

 

 

CAPÍTULO V -  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 

EDUCATIVO E TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 
 

Artigo 153 - Serviços especializados de apoio educativo e técnico-pedagógicos 

 

1. Os serviços especializados de apoio educativo e técnico-pedagógico destinam-se a 

promover a existência de condições que assegurem a plena integração escolar dos 

alunos e conjugam a sua atividade com as estruturas de orientação educativa. 

2. A escola dispõe dos seguintes serviços especializados de apoio educativo e 

técnico-pedagógico: 
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a) Pedagogia.com; 

b) EMAEI; 

c) Educação Especial, 

d) Apoio Tutorial; 

e) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); 

f) Biblioteca Escolar; 

g) ASE; 

h) Coordenação de Projetos; 

i) Clubes Temáticos; 

j) Desporto Escolar; 

k) Equipa do Desenvolvimento Europeu; 

l) CAI-EQAVET; 

m) Comissão de Acompanhamento da Implementação do PE; 

n) Coordenação da Formação de PD e PND; 

o) Delegado de Segurança. 

3. Os serviços técnico-pedagógicos referidos são assegurados por pessoal técnico 

especializado ou por PD, no respeito das orientações a fixar por despacho do membro 

do Governo responsável pela área da educação. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as áreas que integram os serviços 

técnico-pedagógicos e a respetiva implementação podem ser objeto dos contratos de 

autonomia previstos na lei; 

5. Para a organização, acompanhamento e avaliação das atividades dos serviços 

técnico-pedagógicos, a escola pode fazer intervir outros parceiros ou especialistas em 

domínios que considere relevantes para o processo de desenvolvimento e de formação 

dos alunos, designadamente no âmbito da saúde. 
 

 

SECÇÃO I - PEDAGOGIA.COM 
 

Artigo 154 – Enquadramento 

 

1. A Pedagogia.com é uma estrutura de apoio, no quadro das medidas pedagógicas 

promovidas pela escola, que visa garantir melhores aprendizagens e dissuadir 

comportamentos desadequados em contexto de sala de aula ou fora dela. 

2. O presente regulamento destina-se a estabelecer as regras de organização e 

funcionamento desta estrutura de apoio, no quadro das medidas pedagógicas 

promovidas pela escola para garantir melhores aprendizagens e dissuadir 

comportamentos inadequados em contexto de sala de aula ou fora dela.  

3. A Pedagogia.com acolhe os alunos que são alvo da medida corretiva de ordem de saída 

da sala de aula ou que evidenciem comportamentos desadequados ou perturbadores do 

normal funcionamento das atividades fora da sala de aula. 

 

Artigo 155 - Objetivos 

 

1. A Pedagogia.com tem como objetivos primordiais: 

a) incentivar os alunos com problemas de comportamento na sala de aula, para o 

cumprimento de regras, de modo a permitir o bom funcionamento das atividades 
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letivas, contribuindo assim para que se criem condições facilitadoras do 

ensino-aprendizagem; 

b) prevenir situações de indisciplina dentro e fora da sala de aula; 

c) responsabilizar todos os elementos da comunidade educativa na construção de um 

ambiente propício ao sucesso nas aprendizagens; 

d) promover uma cultura cívica de rigor, exigência e excelência na comunidade 

educativa.           

 

Artigo 156 - Coordenação 

 

1. A Pedagogia.com é coordenada por um docente da escola, nomeado pelo Diretor. 

 

Artigo 157 - Competências do Coordenador 

 

1. Compete ao Coordenador da Pedagogia.com: 

a) coordenar o gabinete e os recursos aí existentes; 

b) supervisionar o seu funcionamento; 

c) avaliar o seu funcionamento trimestralmente; 

d) divulgar esse balanço trimestralmente, em moldes a acordar com o Diretor da 

escola. 

 

Artigo 158 - Constituição 

 

1. A Pedagogia.com é constituída por docentes dos vários DC, que desempenharão as 

respetivas funções na componente não letiva de estabelecimento. 

 

Artigo 159 - Funcionamento 

 

1. A Pedagogia.com funciona durante todo o horário letivo diurno, no Piso 1. 

 

Artigo 160 - Encaminhamento do aluno para a Pedagogia.com 

 

1. O encaminhamento para a Pedagogia.com poderá decorrer da aplicação da medida 

corretiva de ordem de saída de sala de aula ou de qualquer outro tipo de infração que 

ocorra dentro do recinto escolar.  

2. O encaminhamento poderá ser da responsabilidade do docente que aplicou a referida 

medida corretiva ou de um docente ou assistente operacional/técnico que testemunhe 

qualquer tipo de infração cometida por um aluno. 

3. O professor que determine a aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala 

de aula deve imediatamente chamar um assistente operacional para acompanhar o 

aluno à Pedagogia.com. 

4. Caso não se encontre nenhum assistente operacional disponível, o aluno deve ser 

enviado sozinho. 

5. A não comparência do aluno, nestes casos, implica a sua suspensão da escola. 

6. Sempre que possível, o professor deverá atribuir uma tarefa o aluno para cumprir na 

Pedagogia.com. 
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7. Após a aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala, deve o docente 

participar sempre, por escrito, essa ocorrência ao DT, preenchendo para o efeito, o 

modelo de participação em uso na escola. Este documento deve ser enviado, via e-mail, 

para o DT e para a Pedagogia.com, no prazo máximo de 48 horas. 

8. Sempre que a infração ocorra fora da sala de aula, deverá o docente ou assistente 

operacional/técnico que a presenciou encaminhar o aluno para a Pedagogia.com, 

procedendo ao preenchimento da minuta “outras ocorrências”. 

 

Artigo 161 - Competências dos docentes que integram a Pedagogia.com 

 

1. Compete aos professores que integram a Pedagogia.com: 

a) receber o aluno sujeito à medida corretiva de saída da sala de aula ou que tenha 

cometido alguma infração fora da sala de aula, mas dentro do recinto escolar, e, após 

o relato oral efetuado pelo aluno, preencher a respetiva minuta; 

b) no caso de ocorrência fora da sala de aula, o docente deverá entregar ao assistente 

técnico/operacional/docente, que presenciou a ocorrência, a minuta para que seja 

preenchida e assinada; 

c) após a assinatura do documento pelo participante, o docente em funções deverá 

enviar, via e-mail, a notificação para o endereço eletrónico da Pedagogia.com; 

d) após o preenchimento do relato, o aluno deverá cumprir a tarefa que lhe foi 

atribuída pelo docente responsável pela atribuição da medida corretiva ordem de 

saída da sala de aula; 

e) no caso de o docente não ter atribuído, ao aluno, qualquer tarefa ou no caso do aluno 

que tenha cometido uma infração fora da sala de aula, deve o docente da 

Pedagogia.com atribuir, ao aluno, uma atividade para realizar. 

 

Artigo 162 - Parceria entre a Pedagogia.com e a BE  

 

1. Foi estabelecida uma parceria entre a Pedagogia.com e a BE para colmatar eventuais 

ausências dos docentes que integram este gabinete. 

2. Sempre que um docente da Pedagogia.com se encontre a faltar, deve o assistente 

operacional em exercício no bloco encaminhar o aluno para a Biblioteca, onde existe 

uma minuta para o registo do relato do aluno, que este deverá preencher. 

3. O assistente operacional em funções na Biblioteca deverá encaminhar essa minuta para 

o professor responsável pela Pedagogia.com, no prazo máximo de 48 horas. 

 

SECÇÃO II - EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 
 

Artigo 163 - Âmbito 

 

1. A EMAEI, constitui um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, 

tendo em vista uma leitura alargada, integrada e participada de todos os intervenientes 

no processo educativo, com o objetivo de garantir a inclusão de todos os alunos, em 

conformidade com o previsto no Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho.  
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Artigo 164 - Constituição da EMAEI 

 

1. São elementos permanentes da EMAEI: 

a) um dos elementos que coadjuva o Diretor; 

b) dois docentes de Educação Especial; 

c) dois membros do CP com funções de coordenação pedagógica dos diferentes níveis 

de ensino; 

d) um psicólogo. 

2. Os elementos variáveis são o DT, outros docentes do aluno, técnicos do Centro de 

Recursos para a Inclusão e outros técnicos que intervêm com o aluno. 

3. A EMAEI elabora, no início do mandato, o respetivo regimento interno que será revisto 

anualmente.  

 

Artigo 165 - Competências da EMAEI 

 

1. À equipa multidisciplinar cabe um conjunto de atribuições e competências de apoio à 

operacionalização da educação inclusiva, nomeadamente: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

e) Elaborar o RTP, o PEI e o Plano Individual de Transição (PIT), previstos pelo 

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

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); 

g) Definir indicadores destinados a avaliar a eficácia das linhas de atuação para a 

inclusão.  

 

Artigo 166 -   O Centro de Apoio à Aprendizagem  

 

1. O CAA, enquanto resposta organizativa de apoio à inclusão, constitui uma estrutura de 

apoio, agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da 

escola. 

2. A ação educativa promovida pelo CAA é subsidiária da ação desenvolvida na turma do 

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

docente de educação especial. 

3. O CAA, enquanto recurso organizacional, insere-se no contínuo de respostas educativas 

disponibilizadas pela escola. 

 

 

Artigo 167 - Objetivos gerais 

 

1. Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo turma e nas rotinas e atividades da 

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

2. Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-

escolar; 
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3. Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

 

Artigo 168 - Objetivos específicos 

 

1. Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que 

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 

2. Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

3.  Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as 

diversas componentes do currículo; 

4. Desenvolver metodologias que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia 

e de adaptação ao contexto escolar; 

5. Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, 

fomentadores da aprendizagem; 

6. Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

Artigo 169 - Constituição e coordenação do Centro de Apoio à Aprendizagem 

 

1. O CAA é constituído por todos os espaços de aprendizagem e de apoio aos alunos que 

frequentam a escola. 

2. Os recursos humanos afetos ao CAA são definidos, no início do ano letivo, pelo Diretor 

da escola. 

3. Os recursos materiais e equipamentos específicos do CAA encontram-se inventariados 

em documento próprio. 

4. O CAA é coordenado por um docente de educação especial designado pelo Diretor da 

escola. 

 

Artigo 170 - Locais e horário de funcionamento 

 

1. O CAA funciona em salas próprias da escola, com sede na sala 003. 

2. O horário de funcionamento é correspondente ao horário de funcionamento das 

atividades letivas da escola (manhã e tarde). 

3. As formas de concretização dos objetivos do CAA estão definidas em regimento próprio. 

4. As formas de articulação com os recursos humanos e materiais, dos saberes e 

competências da escola, no que respeita ao apoio e à avaliação das aprendizagens estão 

definidas em regimento próprio. 

5. As formas de medição do impacto do CAA na inclusão e aprendizagem de todos os alunos 

estão definidas em regimento próprio. 

 
Artigo 171 – Apoios Educativos 

 

1. A prestação dos Apoios Educativos visa contribuir para a equidade, igualdade de 

oportunidades e sucesso educativo de todas as crianças e jovens, promovendo a 

existência de respostas pedagógicas diversificadas que se adequem às necessidades 

específicas e ao desenvolvimento global de todos e de cada um.  
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Artigo 172 - Perfil dos alunos com Apoio Educativo  

 

1. Alunos que necessitem de medidas de suporte à aprendizagem (identificados pelo CT 

e/ou EMAEI); 

2. Alunos com PLNM (despacho normativo n.º 7/2006, de 6 de fevereiro); 

3. Alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem que se repercutam no seu 

sucesso educativo; 

4. Alunos que revelam distanciamento em relação às aprendizagens essenciais para o 

respetivo ano e ciclo. 

 

Artigo 173 - Coordenação dos Apoios Educativos  

 

1. A coordenação dos apoios educativos está a cargo do órgão de gestão em colaboração 

com a coordenação de direção de turma e em articulação com os DT. 

2. São atribuições da coordenação do serviço de apoio educativo:  

a) Receber e analisar as propostas apresentadas pelos docentes, pelos conselhos de 

turma e pela EMAEI;  

b) Proceder ao encaminhamento do aluno para o professor responsável pelo apoio;  

c) Calendarizar o respetivo apoio e dar conhecimento ao DT;  

d) Elaborar um mapa de professores disponíveis na BE a que os alunos poderão 

recorrer se desejarem ou por indicação de um docente.  

 

Artigo 174 - Competências dos docentes de apoio educativo 

 

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por docente de apoio o docente que 

tem como função dinamizar a prestação de apoios educativos na escola, através da 

organização e gestão dos recursos e medidas diferenciadas a introduzir no processo de 

ensino e aprendizagem para cada aluno. 

2. São competências do docente de apoio educativo: 

a) apoiar e orientar os alunos que necessitam de medidas de apoio à aprendizagem; 

b) acompanhar a evolução dos discentes aos quais é prestado o apoio educativo e 

auscultar os respetivos DT e/ou professores, procurando corresponder às 

solicitações por estes manifestadas; 

 

Artigo 175 - Funcionamento dos Apoios Educativos  

 

1. O apoio a prestar aos alunos visa garantir a aquisição, consolidação e desenvolvimento 

dos seus conhecimentos, capacidades, atitudes e competências, de acordo com o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2. A prestação de apoio pedagógico/educativo funciona tanto no sentido de ultrapassar 

dificuldades de aprendizagem, como de potenciar o desenvolvimento da mesma. 

3. Os tempos escolares atribuídos às atividades de apoio educativo podem ser 

distribuídos, ao longo do ano letivo, assumindo a forma de apoio anual, semestral, 

trimestral, semanal ou mesmo pontual. 

4. Podem beneficiar de apoio educativo os alunos propostos pelos respetivos CT ou pela 

EMAEI.  



 

 

 

 

 

2020/2021-2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

97 

5. Com vista a melhorar a qualidade das aprendizagens o Diretor pode, em função dos 

recursos humanos disponíveis, proceder à constituição temporária de grupos de alunos 

de homogeneidade relativa, em disciplinas estruturantes e em qualquer ciclo de estudos 

ou nível de ensino, acautelando a devida articulação dos docentes envolvidos. 

6. Os alunos regressados do estrangeiro terão prioridade no apoio a Português. 

7. As atividades desenvolvidas nas aulas de apoio educativo deverão ser sumariadas. 

8. As aulas para apoio educativo serão preferencialmente distribuídas aos professores, no 

início do ano letivo, constando do seu horário de serviço, sem prejuízo da possibilidade 

da sua atribuição posterior. 

9. A não comparência de qualquer um dos alunos, propostos às atividades de apoio 

pedagógico, deverá ser comunicada, por escrito, ao DT pelo professor respetivo, sem 

prejuízo do seu registo no programa existente para o efeito.  

10. O docente de apoio educativo deverá entregar, no final de cada período letivo, um 

relatório das atividades realizadas com o aluno ao respetivo DT. 

 

SECÇÃO III – EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Artigo 176 – Âmbito 

 

1. O grupo de Educação Especial faz parte do DC de Ciências Sociais e Humanas. 

2. O grupo de docentes de Educação Especial constitui um recurso específico de apoio à 

aprendizagem e à inclusão.  

3. Os docentes de Educação Especial participam na EMAEI, enquanto elementos 

permanentes e variáveis. 

 

Artigo 177 - Competências do docente de Educação Especial 

 

1. A intervenção do docente de Educação Especial realiza-se de acordo com duas 

vertentes: uma relativa ao trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes no 

processo educativo dos alunos e outra relativa ao apoio direto prestado aos alunos que 

terá, sempre, um carácter complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Desta forma, tem como competências: 

a) Colaborar com a EMAEI na análise e avaliação dos alunos identificados e na 

organização e implementação das medidas educativas adequadas; 

b) Participar na avaliação técnico-pedagógica dos alunos identificados;  

c) Colaborar com a EMAEI na determinação das medidas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão a mobilizar;  

d) Colaborar com a EMAEI na elaboração do RTP resultante da avaliação especializada 

de cada aluno identificado;  

e) Colaborar na elaboração, monitorização e avaliação do PEI, nos termos previstos no 

RTP;  

f) Participar na elaboração do PIT de cada aluno nos três anos antes da idade limite da 

escolaridade obrigatória.  

g) Intervir, caso sejam mobilizadas medidas adicionais, nos termos previstos no RTP / 

PEI, nomeadamente nas adaptações curriculares significativas, no desenvolvimento 

de metodologias e estratégias de ensino estruturado e no desenvolvimento de 
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competências de autonomia pessoal e social, ao abrigo do Decreto-Lei no 54/2018, 

de 6 de julho.  

h) Apoiar, de modo colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, os demais 

docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no 

reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, 

representação e expressão. 

i) Contribuir ativamente, enquanto dinamizador, articulador e especialista em 

diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem.  

j) Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo da escola numa 

perspetiva de inclusão e de educabilidade universal, equidade, personalização, 

flexibilidade, autodeterminação e envolvimento parental. 

k) Zelar pela correta aplicação das medidas preconizadas no Decreto-Lei no 54/2018, 

de 6 de julho. 

l) Apresentar propostas para o PAA decorrentes do PE da escola; 

m) Sensibilizar a comunidade escolar para a inclusão, disponibilizando informação 

técnica e saberes específicos. 

 

SECÇÃO IV – APOIO TUTORIAL (AT) 
 

Artigo 178 - Âmbito e objetivos 

 

1. O AT constitui uma medida de promoção do sucesso educativo e tem como objetivos: 

a) incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades educativas, nomeadamente, 

através do planeamento e da monitorização do seu processo de aprendizagem; 

b) promover competências de resolução de problemas da vida quotidiana do aluno, 

despertando-o para o seu valor como pessoa e contribuindo para o desenvolvimento 

de uma autoestima positiva e do sentido de responsabilidade; 

c) prevenir o absentismo e o abandono escolar e possibilitar aos alunos, com 

dificuldades de integração ou de aprendizagem, um acompanhamento 

individualizado, sistemático e integrado; 

d) promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais que fomentem a 

autoajuda, organização pessoal, responsabilização, autonomia, autoestima e 

autoconceito, levando à autorregulação das aprendizagens desenvolvidas. 

2. Esta medida privilegia a relação de proximidade ente tutorando e professor-tutor, onde 

os interesses de cada aluno são tidos em conta, ao mesmo tempo que constituem um 

ponto de partida para o desenvolvimento de competências pessoais. 

 

Artigo 179 – Apoio Tutorial Específico (ATE) 

 

1. O ATE apresenta os mesmos objetivos do AT, no entanto constitui um recurso adicional, 

previsto no artigo 12, do Despacho Normativo nº. 4-A/2016, de 24 de junho. 

2.  O ATE destina-se a todos os alunos que apresentem duas ou mais retenções ao longo 

do seu percurso escolar. 

 

Artigo 180 - Atividades a desenvolver 
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1. Reflexão sobre comportamentos, levando o tutorando a identificar os motivos e as 

consequências dos mesmos na sua vida e na vida dos outros, a curto e longo prazo.   

2. Definição orientada de metas e objetivos claros e exequíveis para o crescimento cívico 

do aluno e respetivo percurso escolar.   

3. Colaboração na construção de percursos individuais de mudança, com vista à melhoria 

pessoal. 

4. Espaço de acolhimento e compreensão das dificuldades, constrangimentos, 

necessidades e, simultaneamente, de confrontação, reflexão e avaliação sobre 

comportamentos e atitudes conducentes à mudança e eficácia na realização dos 

objetivos definidos pelo tutorando.  

 

Artigo 181 - Competências do professor-tutor 

 

1. Sem prejuízo de outras competências que venham a ser definidas, aos professores-

tutores compete:  

a) Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha;  

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

c) Facilitar a integração do aluno na turma e na escola;  

d) Apoiar o aluno no processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente na criação de 

hábitos de estudo e de rotinas de trabalho;  

e) Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e 

profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste;  

f) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais;  

g) Envolver a família no processo educativo do aluno;  

h) Reunir com os docentes do CT para analisar as dificuldades e os planos de trabalho 

destes alunos.  

 

Artigo 182 - Perfil do professor-tutor 

 

1. Sempre que os recursos humanos o permitam, o professor-tutor deverá: 

a) Estar motivado para desempenhar esta função; 

b) Apresentar condições psicológicas que lhe permitam enfrentar adequadamente os 

diversos problemas e múltiplos desafios envolvidos nesta função; 

c) Revelar abertura e disponibilidade para que possa estabelecer uma relação de empatia 

com o aluno; 

d) Acreditar nas capacidades do aluno para resolver os conflitos e o ajudar a evoluir 

adequadamente;  

e) Possuir competências de mediação conflitos; 

f) Ser coerente, flexível e persistente; 

g) Possuir a capacidade de proporcionar experiências enriquecedoras e gratificantes para 

os alunos; 

h) Ser capaz de criar pontes com a comunidade envolvendo, se necessário, apoio externo.  
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Artigo 183 - Gestão e organização do Apoio Tutorial 

 

1. No desenvolvimento da sua autonomia, a escola pode designar professores tutores para 

acompanhamento em particular do processo educativo de um aluno ou de um grupo de 

alunos.  

2. Os CT podem propor a aplicação da medida AT para um aluno ou grupo de alunos. 

3. As propostas para AT são analisadas pela EMAEI que apreciará a sua fundamentação e 

pertinência e, mediante os recursos humanos disponíveis, a forma de implementação da 

medida. 

 

Artigo 184 - Gestão e organização do Apoio Tutorial Específico  

 

1. A cada professor-tutor é distribuído um grupo de dez tutorandos para 

acompanhamento.  

2. Cada professor-tutor dispõe de quatro horas semanais, com autonomia para as gerir, 

em articulação com a EMAEI, considerando o superior interesse dos tutorandos, 

podendo, consoante as necessidades, dificuldades e capacidades:  

a)  distribuir os alunos por diferentes grupos;  

b)  dispensar, total ou parcialmente, alunos inseridos noutras medidas de apoio, alunos 

para os quais o ATE constitua uma sobrecarga e ainda alunos que se encontrem em 

situações de incompatibilidade intransponíveis da sua parte. 

3. O número de sessões semanais a aplicar a cada tutorando corresponderá à dinâmica 

considerada mais favorável para cada caso.  

 

Artigo 185 - Coordenação do Apoio Tutorial  

 

1. A coordenação do AT é da responsabilidade da EMAEI.  

2. A equipa coordenadora tem como funções: 

a) promover, apoiar e divulgar o trabalho de tutoria;  

b) facilitar a articulação entre os professores tutores, o CT e a Direção;  

c) ajudar a estruturar, no início de cada ano letivo, os planos de tutoria;  

d) identificar as necessidades de formação complementar por parte dos professores 

tutores; 

e) convocar os professores tutores sempre que necessário;  

f) monitorizar a implementação do AT; 

g) elaborar e apresentar, ao CP, um relatório com o resultado da monitorização da medida 

no início do segundo período; 

h) elaborar e apresentar, ao CP, um relatório de avaliação da implementação do AT no final 

do ano letivo. 

 

Artigo 186 - Seleção dos tutorandos 

 

1. Alunos com duas ou mais retenções ao longo do percurso escolar (ATE). 

2. Alunos propostos pelo CT. 

3. Alunos propostos pela EMAEI. 
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SECÇÃO V – SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
 

Artigo 187 - Âmbito e objetivos 

 

1. O SPO, de acordo com o Decreto-lei n.º 190/91, de 17 de maio e o Decreto-lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, constitui uma unidade especializada que assegura o 

acompanhamento do aluno, individual ou em grupo, ao longo do seu processo educativo, 

bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior 

da escola e entre esta e a comunidade. 

2. O SPO tem como objetivo promover a existência de condições que permitam uma plena 

inclusão escolar dos alunos, facilitando o desenvolvimento a identidade pessoal e a 

construção de projetos de vida. 

3. O SPO desenvolve a sua atividade em três domínios: apoio psicológico e 

psicopedagógico, apoio ao desenvolvimento de sistemas de relações da comunidade 

educativa e orientação escolar e profissional. 

4. O SPO apoia técnica e cientificamente os profissionais da escola, designadamente na 

definição e operacionalização dos objetivos estratégicos da escola, na tomada de 

decisões pedagógicas, na gestão e mediação dos recursos internos e externos e na 

capacitação dos profissionais. 

5. O SPO colabora com as famílias e com outros elementos ou parceiros da comunidade, 

designadamente, no estabelecimento de parcerias e na capacitação dos diferentes 

intervenientes, visando a criação de um ambiente de aprendizagem positivo, seguro e 

saudável, aumentando a possibilidade de envolvimento de todos nos processos de 

tomada de decisão da escola. 

6. O SPO avalia e intervém no domínio psicológico e psicopedagógico, propondo medidas 

e respostas educativas adequadas ao desenvolvimento do aluno designadamente nas 

áreas pessoal, socioemocional, comportamental, académica, entre outras. 

7. O SPO desenha intervenções de orientação vocacional de forma a apoiar os alunos no 

desenvolvimento de estratégias para a gestão da formação e carreira e das transições 

ao longo da vida. 

8. O SPO propõe, elabora, participa/coordena e avalia projetos e/ou atividades 

programadas no âmbito do PAA e demais projetos educativos da escola. 

9. O SPO é assegurado pelo psicólogo de serviço na escola e funciona em gabinete próprio, 

com horário a definir anualmente.  

 

Artigo 188 – Competências 

 

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

identidade pessoal, capacitando-os para o exercício de  uma  cidadania  plena. 

2. Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de 

relações interpessoais na comunidade escolar. 

3. Acompanhar os alunos ao longo dos seus percursos educativos e formativos, 

contribuindo para reduzir o abandono escolar e promover o sucesso educativo; 

4. Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e 

EE, no contexto das atividades letivas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva 

igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas.  



 

 

 

 

 

2020/2021 - 2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

102 

5. Participar na EMAEI. 

6. Implementar atividades de orientação escolar e profissional, individualmente ou em 

grupo, contribuindo para o desenvolvimento de projetos de vida dos alunos. 

7. Facilitar a transição entre níveis de ensino e modalidades de formação. 

8. Promover a aquisição de estratégias para uma aprendizagem ativa, facilitadoras da 

aprendizagem ao longo da vida. 

9. Intervir na reorientação do percurso escolar de alunos. 

10. Promover o bem-estar e a saúde mental dos alunos e reduzir o impacto dos problemas 

comportamentais, sociais e emocionais no desempenho escolar. 

11. Promover atitudes, valores e comportamentos que conduzam a estilos de vida 

saudáveis. 

12. Contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente escolar. 

13. Capacitar os diferentes agentes educativos para agir no domínio da promoção da saúde 

mental. 

14. Participar em experiências pedagógicas, em projetos de investigação e em ações de 

formação de PD e PND nas suas áreas de especialidade. 

15. Desenvolver ações e projetos de capacitação parental. 

16. Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola onde exerce funções. 

 

Artigo 189 – Funcionamento e Orientação  

 

1. O horário de funcionamento do SPO, a definir anualmente, inclui horas de atendimento 

direto e horas para preparação técnica, reuniões e organização processual.  

2. As atividades desenvolvidas pelo SPO destinam-se a toda a comunidade educativa e 

envolvem a colaboração com todos os intervenientes no processo educativo. 

3. O encaminhamento dos alunos para atendimento pelo SPO pode ser efetuado pela 

Direção, pelos DT, pelo PD e PND, pelos pais e EE. O próprio aluno pode também efetuar 

o seu pedido de atendimento. 

4. O SPO elabora um PAA, integrado no PAA da escola. 

5. A monitorização das atividades do SPO é efetuada pelo psicólogo, em articulação com o 

Diretor da escola. 

6. No final de cada ano letivo, o psicólogo apresenta, ao Diretor, o Relatório Crítico de 

Atividades. 

 

Artigo 190 - Dinâmicas de colaboração e articulação  

 

1. Articula, a nível da planificação de ações, com o Diretor da escola, o CP, os CT e o DT.  

2. Articula e colabora com os responsáveis pela educação para a saúde, com o Gabinete de 

Apoio ao Aluno (GAA), com o grupo de Educação Especial e com os conselhos de turma, 

nas vertentes da educação para a saúde e da avaliação, orientação e apoio aos alunos.  

3. Articula e colabora com os serviços locais de saúde, de ação social, de proteção da 

criança e do jovem, de formação escolar e profissional entre outros, estabelecendo a 

interligação entre a escola e a comunidade.  
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SECÇÃO VI – BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

Artigo 191 - Objeto  

 

1. A BE insere-se na Rede Nacional de Bibliotecas escolares (RBE), devendo respeitar o 

conjunto de princípios e orientações que constituem a base concetual do seu programa, 

oriundos da RBE, da direção da escola e da equipa da BE. 

2. A BE constitui-se como um centro de recursos educativos multimédia, aberto a toda a 

comunidade.  

 

Artigo 192 - O Coordenador da Biblioteca Escolar (professor bibliotecário) 

 

1. O Coordenador da BE, professor bibliotecário, é um docente do quadro, colocado por 

concurso interno/externo para o efeito, com formação académica ou contínua na área 

das bibliotecas escolares e na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

ou, em alternativa, com experiência profissional na área das bibliotecas escolares e que 

manifeste interesse em desempenhar as funções de professor bibliotecário. 

2. A componente letiva a atribuir ao professor-bibliotecário, bem como as restantes horas, 

depende dos normativos legais para o efeito em vigor, na altura da elaboração do seu 

horário. 

3. Ao coordenador cabe, com apoio da equipa da BE, a gestão da biblioteca da escola. 

 

Artigo 193 - Equipa da BE 

 

1. A equipa da BE coadjuva o coordenador da biblioteca. 

2. A equipa da BE deve constituir-se como uma equipa multidisciplinar cujos elementos 

são designados pelo Diretor da escola de entre os que disponham de competências nos 

domínios pedagógico, de gestão de projetos, de gestão da informação, das ciências 

documentais e das TIC. 

3. Esta equipa leva a cabo a execução da política documental, o plano de ação, a gestão do 

funcionamento da biblioteca e a apresentação, ao Diretor da escola, do relatório anual 

da atividade desenvolvida, bem como a aplicação de todos os mecanismos de avaliação 

emanados da RBE. 

 

Artigo 194 - Competências   

 

1. Compete ao coordenador da BE, coadjuvado pela sua equipa: 

a) assegurar serviço de biblioteca e assumir-se como centro de recursos para todos os 

alunos e restante comunidade educativa; 

b) promover a articulação das atividades da BE com os objetivos do PE; 

c) assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à BE; 

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

recursos materiais afetos à BE; 
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e) definir e operacionalizar uma política de gestão de recursos de informação (gestão 

do fundo documental, organização da informação, serviços de referência e fontes 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 em colaboração com todas as estruturas da escola; 

g) apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas 

no plano de atividades no âmbito do PE; 

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

entidades locais e/ou nacionais; 

i) implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de 

autoavaliação a remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares; 

j) representar a BE no CP. 

 

SECÇÃO VII – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE) 
 

Artigo 195 - Enquadramento  

 

1. O serviço de ASE visa apoiar crianças e jovens que frequentam a rede de escolas que 

integram o sistema de oferta pública do ME. 

2. O serviço de ASE constitui uma modalidade de apoio socioeducativo destinado aos 

alunos inseridos em agregados familiares cuja situação socioeconómica determina a 

necessidade de apoio financeiro, para fazer face aos encargos relacionados com o 

prosseguimento da escolaridade obrigatória. 

3. As medidas de apoio preveem, sem prejuízo de outras: 

a) comparticipações correspondentes aos apoios sociais, nomeadamente à 

alimentação, ao transporte e ao seguro escolar; 

b) condições de acesso a auxílios económicos e recursos pedagógicos, nomeadamente 

a bolsa de manuais escolares e a bolsa de mérito. 

 

Artigo 196 - Bolsa de Manuais Escolares 

 
1. Por razões de sustentabilidade económica e financeira, bem como de pedagogia para a 

cidadania ambiental e para a economia circular, o regime de gratuitidade dos manuais 

escolares inclui uma política de reutilização nas sucessivas leis do orçamento de Estado, 

como previsto no artigo 29, da Lei nº47/2006, de 28 de agosto, alterada pela Lei 

nº72/2017, de 16 de agosto.  

2. A constituição e gestão da bolsa de manuais tem como objetivos: 

a) Reforçar a consciencialização do valor do livro; 

b) Promover a reutilização dos manuais escolares; 

c) Diminuir os encargos financeiros com a aquisição de manuais escolares; 

d) Favorecer as boas práticas no âmbito da educação ambiental. 

3. À escola compete informar e organizar todo o processo inerente ao empréstimo e 

devolução de manuais escolares, de acordo com as regras e procedimentos definidos 

neste Regulamento e na legislação em vigor.  

4. A atribuição de manuais escolares é sempre feita a título de empréstimo. 
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5. A adesão dos pais e EE ao sistema de empréstimo é voluntária.  

 

Artigo 197 – Destinatários da Bolsa de Manuais escolares 

 
1. Os destinatários da bolsa de manuais são todos os alunos do 3º Ciclo e do ensino 

secundário da ESF; 

2. São deveres do aluno e dos pais e EE:  

a) colaborar com a escola no processo de empréstimo e devolução dos manuais 

escolares, de acordo com as normas e procedimentos definidos neste regulamento 

e na legislação em vigor; 

b) proceder à encadernação dos manuais escolares objeto de empréstimo, ou, caso 

verifiquem essa necessidade, substituir a existente; 

c) Durante o período de utilização dos manuais escolares, não escrever, riscar, 

sublinhar, desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição que impeça novo 

empréstimo; 

d)  conservar os manuais escolares em bom estado para que possam ser usados por 

outros colegas.; 

3. Para todos os efeitos, o aluno e os pais e EE são responsáveis pelos manuais escolares 

emprestados durante o período de utilização.  

 

Artigo 198 – Distribuição de Manuais escolares 
 

1. O empréstimo dos manuais escolares tem a duração de um ano, exceto nas disciplinas 

sujeitas a exame nacional ou prova final. 

2.  A operacionalização da distribuição dos manuais gratuitos será feita através de uma 

plataforma informática (MEGA – escola MEGA fixe). 

3.  O registo na plataforma deve ser efetuado pelo encarregado de educação, sendo a escola 

responsável pelos procedimentos e datas a cumprir. 

4.  A adesão ao empréstimo de manuais escolares da plataforma MEGA pressupõe o 

conhecimento, por parte do aluno e dos pais e EE, do presente regulamento e implica a 

sua total aceitação. 

5.  O empréstimo concretiza-se com a entrega, ao aluno e aos pais e EE, dos respetivos 

manuais após recebimento do respetivo Voucher. 

6. Quando recebem os manuais gratuitos, os pais e EE devem assinar uma declaração em 

que se comprometem a entregar os manuais no final do ano letivo ou no final de ciclo 

de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a exame nacional ou prova final. 

 

Artigo 199 - Devolução de Manuais escolares 

 

1. Caso seja entendimento dos pais e EE, os manuais podem ser entregues antes de 

terminado o ciclo de estudos. 

2. Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares 

relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 

3. O aluno os pais e EE deverão devolver os manuais escolares emprestados, em local, data 

e horário a divulgar, anualmente, pela Direção da escola. 

4. O processo de devolução de manuais escolares terá lugar: 
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a)  para o 3ºciclo do ensino básico e para todas as disciplinas do ensino secundário que não 

estejam sujeitas a exame nacional, durante o mês de junho, de acordo com a 

calendarização a definir, anualmente, pela Direção da escola; 

b) para as disciplinas sujeitas a exame nacional, 11º, 12º e prova final de 9º Ano, até 3 dias 

após a realização dos exames. 

5. Os manuais escolares deverão estar em bom estado de conservação de acordo com os 

seguintes parâmetros de avaliação: 

a) completos em número de páginas; 

b) capa devidamente presa ao livro sem rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a sua 

reutilização; 

c) sem sujidade e páginas riscadas a tinta que impeçam ou dificultem a sua leitura integral;  

d) sem identificação pessoal. 

6. Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se 

encontrem. 

7. No ato da devolução dos manuais escolares, pelos pais e EE, a escola emite uma 

declaração comprovativa. O dever de restituição é dos pais e EE, ou do aluno, quando 

maior. 

8. Em caso de mudança de escola, os pais e EE devem exibir no novo estabelecimento de 

ensino a declaração comprovativa de devolução dos manuais escolares. 

9. No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do aluno, nos 

termos a avaliar de acordo com o disposto neste regulamento, a penalidade prevista 

pode consistir na devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. 

Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito no 

ano seguinte. 

10. A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa do 

manual, exceto quando o manual já tenha atingido o tempo de vida útil da reutilização.  

 

Artigo 200 – Bolsas de Mérito  

 

1. A bolsa de mérito prevê o pagamento de um montante anual destinado à 

comparticipação dos encargos associados à frequência do ensino secundário a alunos 

carenciados, mediante declaração de abono de família emitida pela Segurança Social, e 

que, cumulativamente, revelem mérito escolar. 

2. O mérito escolar consiste na aprovação, no ano letivo anterior à candidatura, em todas 

as disciplinas do plano curricular com classificação igual ou superior ao nível 4, no 9º 

ano de escolaridade, e a classificação igual ou superior a 14 valores, no 10.º ou no 11.º 

ano de escolaridade.  

3. O montante da bolsa de mérito é o correspondente a duas vezes e meia o valor do 

indexante dos apoios sociais, em vigor no início do ano letivo.  

4. A atribuição da bolsa de mérito implica a isenção, durante o respetivo ano letivo, do 

pagamento de propinas, taxas e emolumentos devidos por passagem de diplomas e 

certidões de habilitações.  

 

Artigo 201 - Funcionamento da Ação Social Escolar 

 

1. A ASE integra vários setores da escola: auxílios económicos diretos, serviço de 

transportes escolares, serviço de papelaria, serviço de bar e de refeitório.  
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2. Estes serviços são regidos por estatuto próprio.  

3. Os alunos que pretendam usufruir dos benefícios da ASE deverão preencher os boletins 

para a concessão de subsídio.  

4. O preenchimento dos boletins referidos no ponto anterior será sempre feito sob a 

orientação do DT.  

5. A atribuição de subsídio será feita de acordo com os escalões da Segurança Social para 

a atribuição do subsídio Familiar.  

6. Dos alunos subsidiados será sempre afixada uma lista para seu conhecimento e/ou 

possíveis reclamações.  

7. Qualquer denúncia feita ao Órgão de Gestão, relativa à ostentação de riqueza por parte 

de um aluno subsidiado, deve ser considerada motivo de reflexão e análise por parte da 

Direção, que dará conhecimento à Segurança Social.  
 

 

SECÇÃO VIII - COORDENAÇÃO DE PROJETOS 
 

Artigo 202 - Coordenação de projetos  

 

1. O coordenador de projetos é nomeado pelo Diretor. 

2. Compete ao coordenador de projetos: 

a) articular e acompanhar os projetos em desenvolvimento na escola, na perspetiva da 

sua articulação com o PE, procurando criar as condições para a sua efetiva 

concretização; 

b) explorar as diversas possibilidades de candidatura a novos projetos de interesse 

para a comunidade educativa;  

c) promover, caso se justifique, o estabelecimento de parcerias com vista à organização 

e acompanhamento das atividades a desenvolver; 

d) elaborar, no final de cada ano letivo, um relatório global sobre as atividades 

desenvolvidas; 

e) ter representação no CP. 

 

SECÇÃO IX - CLUBES TEMÁTICOS 
 

Artigo 203 - Objeto  

 

1. Os clubes temáticos visam satisfazer o papel da escola enquanto espaço de formação 

integral dos alunos, e promovem a interação de diversos elementos da comunidade 

educativa numa perspetiva de abertura ao meio. 

2. Os clubes são projetos de enriquecimento curricular, de frequência facultativa e de 

natureza eminentemente lúdica, cultural e formativa. 

3. Cada um dos clubes apresenta-se sob a forma de um projeto temático global integrado 

no espírito do PE, podendo incluir outros clubes, considerados pertinentes. 

4. A coordenação do programa global dos clubes cabe ao Coordenador de Projetos que, 

para o efeito, poderá convocar reuniões com os responsáveis pelos projetos, mediante 

convocatória atempada. 

5. A existência dos clubes está dependente das disponibilidades humanas e materiais 

existentes na escola. 
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6. Cada clube deverá elaborar o seu regimento interno.  

 

SECÇÃO X – DESPORTO ESCOLAR 
 

Artigo 204 - Objeto  

 

1. O DE deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas que 

serão organizadas integrando de modo harmonioso as dimensões próprias desta 

atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a competição. 

2. O DE assume-se como atividade de complemento/enriquecimento curricular e deve 

promover a saúde e a condição física, bem como a educação moral, intelectual e social 

dos alunos, no respeito absoluto pelo direito à individualidade e à diferença, e pressupõe 

a articulação necessária com a disciplina de Educação Física. 

3. O Clube do DE é a unidade organizativa da escola que serve de suporte ao 

desenvolvimento do programa do DE e só poderá funcionar com uma dimensão de 

projeto de escola, aprovado em reunião de CP. 

4. O Clube do DE é constituído por: 

a) Direção; 

b) docentes; 

c) alunos praticantes; 

d) todos os que, voluntariamente, o queiram integrar. 

5. O DE pode articular com clubes e federações desportivas numa situação de igualdade 

institucional. 

 

Artigo 205 - Coordenador do Clube do DE 

 

1. O Coordenador de Clube do DE será um professor de Educação Física indicado pelo 

Diretor. 

2. O Coordenador do Clube do DE, em articulação com os professores e outros 

responsáveis pelas atividades, será o garante da operacionalização do Projeto do DE da 

escola, sendo da sua competência: 

a) Assegurar a articulação entre o PE e o PAA e o Projeto de DE; 

b) Cooperar com os órgãos de gestão e com as estruturas do ME, atuando segundo as 

suas orientações; 

c) Incentivar o desenvolvimento de um quadro de atividades recreativas e formativas 

que estimule os alunos a aderirem, de forma voluntária; 

d) Fomentar a participação dos alunos na gestão do Clube de DE, intervindo no 

desenvolvimento, organização e avaliação das respetivas atividades; 

e) Realizar reuniões periódicas com os professores responsáveis pelas atividades do 

Clube do DE (interna e externa), no mínimo, uma em cada período letivo; 

f) Elaborar, cumprir e fazer cumprir o Projeto do DE, bem como apresentar aos órgãos 

de gestão os relatórios previstos; 

g) Organizar e manter atualizado o dossiê do Clube de DE; 

h) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas. 
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SECÇÃO XI – EQUIPA DE DESENVOLVIMENTO EUROPEU  
 

Artigo 206 - Âmbito e Desenvolvimento 

 

1. A participação em Projetos Internacionais que desenvolvam a dimensão internacional 

da ESF tornou-se, nos últimos anos, um dos objetivos da instituição. 

2. Assente numa cultura de qualidade e de responsabilidade, a ESF desenvolve um plano 

de internacionalização de qualidade que pretende responder às necessidades 

específicas previstas do PE e cujos objetivos gerais visam a promoção do sucesso 

escolar. 

3. Este Plano de Desenvolvimento Europeu (PDE) responde às necessidades da ESF e 

define a sua ação, baseado nos seguintes pilares:  

a) Processo de internacionalização da escola; 

b) Desenvolvimento de ações que permitam a aquisição de competências centradas 

nos alunos e para os alunos; 

c) Desenvolvimento de ações que permitam a aquisição de competências centradas no 

PD e PND.  

 

Artigo 207 - Objetivos e Prioridades do Clube de Desenvolvimento Europeu  

 

1. O Clube de Desenvolvimento Europeu, através do seu PDE pretende:  

a) Contribuir para melhorar a qualidade e aumentar o volume de mobilidades de 

alunos e de PD e PND nos diferentes Estados membros; 

b) Melhorar a qualidade e aumentar o volume de parcerias entre escolas de diferentes 

Estados membros; 

c) Incentivar a aprendizagem de línguas estrangeiras modernas; 

d) Apoiar o desenvolvimento de pedagogias inovadoras e conteúdos baseados nas TIC 

e em práticas de aprendizagem ao longo da vida; 

e) Melhorar a qualidade da dimensão europeia da formação de PD e PND; 

f) Apoiar a melhoria dos métodos pedagógicos e de gestão escolar.  

g) Contribuir para melhorar a orientação profissional dos alunos e para combater 

desemprego juvenil, na área de formação, dos alunos recém-diplomados  

h) Desenvolvimento das competências culturais, linguísticas, pessoais e relacionais;  

i) Combate ao insucesso e abandono escolar; 

j) Favorecimento do prosseguimento de estudos e/ou da empregabilidade, na área de 

formação dos alunos; 

k) Desenvolvimento de competências de gestão e liderança;  

l) Incremento do trabalho cooperativo entre docentes; 

m) Implementação das TIC nos processos de ensino e de desenvolvimento de 

competências; 

n) Monotorização das atividades para otimizar os resultados dos diferentes projetos;  

o) Favorecimento das relações com os parceiros internacionais. 

 

Artigo 208 - Operacionalização do PDE 

 

1. Equipa coordenadora dos projetos internacionais deverá:  
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a) Criar uma identidade de escola internacional através de produtos de divulgação; 

b) Preparar candidaturas ao programa Erasmus + KA1 e KA2; 

c) Planificar atividades: preparação, acompanhamento e disseminação; 

d) Dinamizar reuniões preparatórias de acompanhamento e monitorização dos 

projetos com os diferentes intervenientes; 

e) Tratar de questões administrativas e questões relacionadas com as viagens; 

f)  Promover a disseminação dos projetos; 

g) Selecionar os candidatos à participação nas diferentes mobilidades, de acordo com 

os critérios descriminados no ponto 3; 

h) Desenvolver acordos de parceria com as instituições parceiras internacionais. 

 

Artigo 209 - Acordo de Parceria 

 

1. A ESF estabelecerá com as escolas parceiras um acordo formal, assinado pelas direções 

dos estabelecimentos em causa, em que se compromete ao seguinte: 

a) Construir parcerias com base no respeito mútuo, confiança e compreensão do outro; 

b) Incentivar as relações interescolares através de e-mail ou qualquer outra forma de 

correspondência que possa aproximar os alunos; 

c) Promover as visitas regulares de alunos e professores à escola parceira dando, a 

cada um, conhecimento sobre os respetivos sistemas de ensino, cultura, língua e vida 

quotidiana; 

d) Negociar maneiras (p.e. Projetos Erasmus+ KA1) de criar oportunidades que 

permitam aos professores partilhar as suas práticas de ensino, para o benefício de 

ambas as escolas e desenvolvimento profissional dos professores em causa; 

e) Trabalhar obedecendo ao princípio de que as visitas, áreas de colaboração 

curricular e temas ou projetos a desenvolver (p.e. Erasmus + KA2), acontecerão no 

âmbito desta parceria. 

 

Artigo 210 - Critérios de seleção para as mobilidades 

 

1. PD e PND: 

a) Competências linguísticas básicas na língua de trabalho; 

b) Disponibilidade para se deslocar ao estrangeiro por um período nunca inferior a 5 

dias de formação; 

c) Capacidades comunicativas e de relacionamento interpessoal; 

d) Compromisso em replicar a formação; 

e) Motivação para a participação em projetos europeus; 

f) Capacidade para trabalhar em grupo e de assumir as funções necessárias ao 

desenvolvimento do projeto; 

g) Em mobilidades com alunos, capacidade para apoiar, acompanhar e orientar os 

mesmos no desenvolvimento das atividades do projeto e na resolução de problemas. 

2.   Alunos: 

a) Competências linguísticas básicas na língua de trabalho; 

b) Perfil adequado à especificidade do projeto; 

c) Disponibilidade para se deslocar ao estrangeiro por um período nunca inferior a 5 

dias de formação; 

d) Motivação para a participação em projetos europeus. 
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e) Capacidades comunicativas e de relacionamento interpessoal;  

f) Capacidade para trabalhar em grupo e de assumir as funções necessárias ao 

desenvolvimento do projeto; 

g) Capacidade de resiliência e de adaptação a situações adversas; 

h) Capacidade de agir equilibradamente e de manter uma visão objetiva dos 

problemas; 

i) Disponibilidade para acolhimento de colegas estrangeiros; 

3.  Mobilidades não apoiadas pelo Programa Erasmus +: 

a) Competências linguísticas básicas na língua de trabalho; 

b) Disponibilidade para se deslocar ao estrangeiro por um período nunca inferior a 5 

dias de formação; 

c) Capacidades comunicativas e de relacionamento interpessoal; 

d) Motivação para a participação em projetos europeus; 

e) Disponibilidade para acolhimento de colegas estrangeiros. 

 

Artigo 211 - Regras de candidatura e seleção para participação nas mobilidades 

 

1. Regras de participação nas mobilidades:  

a) Para todas as modalidades de mobilidade, os interessados deverão formalizar a 

candidatura junto da Equipa Coordenadora de Projetos Internacionais (ECPI), 

através do preenchimento de uma ficha de inscrição, após o conhecimento dos 

resultados das candidaturas apresentadas ou dos projetos não financiados e 

desenvolver; 

b) Os elementos da ECPI fazem a apreciação das candidaturas apresentadas e avaliam 

se o perfil do aluno se enquadra nos parâmetros de seleção dos alunos; 

c) Em situação de empate para preenchimento das vagas disponíveis ou de outras 

situações que possam ocorrer, o(s) aluno(s) serão chamados a uma entrevista com 

dois elementos da ECPI; 

d) A lista de graduação dos alunos admitidos e a lista dos alunos excluídos serão 

divulgadas nos meios de comunicação oficiais da escola; 

e) O encarregado de educação do aluno deverá dar autorização para a participação na 

mobilidade internacional, para a publicação/partilha dos trabalhos dos seus 

educandos, bem como autorização para uso da imagem do seu educando;  

f) Os alunos envolvidos nas mobilidades ao estrangeiro terão de possuir cartão de 

cidadão ou passaporte válido (validade de pelo menos um mês após a data de 

retorno da viagem), cartão europeu de seguro de doença e autorização de saída de 

menor para o estrangeiro, emitida por quem exerça a responsabilidade parental, 

legalmente certificada. 
 

 

SECÇÃO XII - CAI -EQAVET 
 

Artigo 212 - Objeto  

 

1. A CAI-EQAVET é uma estrutura de supervisão pedagógica e organizacional, criada com 

o objetivo de implementar um sistema contínuo de autoavaliação da escola. 

2. O processo de avaliação interno da escola é contínuo e pressupõe: 
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a) o envolvimento de toda a comunidade educativa;  

b) o grau de concretização do PE;  

e) o modo como se concretiza o processo de ensino e aprendizagem, tendo em conta o 

contexto em que a escola está inserida;  

d) o nível de consecução de atividades proporcionadoras de ambientes educativos 

favoráveis ao desenvolvimento integral dos alunos e à realização pessoal e 

profissional dos docentes;  

e) o nível de desempenho dos órgãos de administração e gestão da escola, bem como 

das estruturas intermédias de coordenação e orientação educativa;  

f) o recurso a estratégias de trabalho colaborativo entre os membros da comunidade 

educativa;  

g) o aumento do sucesso escolar através da melhoria das aprendizagens.  

 

Artigo 213 – Composição da CAI-EQAVET 

 

1. A Equipa CAI-EQAVET integrará os seguintes representantes da comunidade 

educativa: 

a) Seis representantes do PD; 

b) Um representante do PND; 

c) Um representante dos pais e EE; 

d) Um representante dos alunos do ensino secundário; 

e) O Coordenador dos Cursos Profissionais da escola. 

2. Para assuntos e áreas de intervenção específicos, poderá a CAI- EQAVET prover-se do 

auxílio de outros elementos, a serem designados pela própria Equipa ou Comissões da 

Equipa. 

3. A CAI-EQAVET está representada no CP, pelo seu coordenador, designado pelo Diretor 

da escola. 

 

Artigo 214 – Competências da CAI-EQAVET 

 

1. Sem prejuízo de outras competências, a CAI-EQAVET deve: 

a) preparar todos os instrumentos necessários ao processo da avaliação interna da 

escola;  

b) aplicar esses instrumentos aos diversos órgãos e setores da escola;  

c) proceder ao tratamento estatístico dos resultados escolares dos alunos, 

nomeadamente ao tratamento estatístico dos resultados da avaliação nos cursos de 

prosseguimento de estudos e nos Cursos Profissionais; 

d) proceder ao tratamento estatístico dos resultados dos exames nacionais às 

disciplinas a eles sujeitas;  

e) determinar a taxa de abandono escolar; 

f) apresentar em CP os resultados dos inquéritos e estudos efetuados;  

g) apresentar relatório sobre os resultados da avaliação interna;  

h) propor medidas de atuação em função dos resultados obtidos; 

i) elaborar propostas de metas para a promoção do sucesso escolar com o objetivo de 

melhorar os resultados escolares;  

j) elaborar e disponibilizar, para consulta pública, os relatórios sobre os resultados 

obtidos;  



 

 

 

 

 

2020/2021-2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

113 

k) proceder a avaliações periódicas e finais do PE; 

l) analisar de que forma o PAA, o Projeto Curricular de escola e os Projetos Curriculares 

das Turmas contribuem para a concretização dos objetivos do PE;  

m) efetuar um balanço dos objetivos atingidos e a atingir;  

n) recolher dados com vista à elaboração do próximo PE;  

o) detetar obstáculos à concretização do PE e formas de os superar. 

p) planear e implementar o sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua 

alinhando-o com o Quadro EQAVET; 

q) recolher e analisar, sistematicamente, os resultados alcançados; 

r) refletir sobre os resultados e as práticas de gestão do Ensino e Formação 

Profissional (EFP), promovendo a melhoria contínua; 

s) divulgar publicamente os resultados, relatórios e avanços alcançados  

t) promover o diálogo, o envolvimento e participação ativa dos stakeholders internos 

e externos na conceção da oferta educativa e aumento das perspetivas de 

empregabilidade 

u) mobilizar esforços para a criação de planos de melhoria exequíveis para o alcance 

das metas propostas, tendo em vista a excelência dos indicadores EQAVET; 

v) evidenciar a implementação do ciclo de garantia da qualidade. 

 

Artigo 215 – Linhas de atuação da CAI-EQAVET 

 

1. A atuação da Equipa deve estar alinhada com os indicadores do Quadro EQAVET, 

nomeadamente: 

a) taxa de conclusão nos cursos EFP - Percentagem de alunos que completam cursos de 

EFP inicial, em relação ao total dos alunos que ingressam nesses cursos; 

b) taxa de colocação após conclusão dos cursos EFP - Percentagem de alunos que 

completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação ou 

outros destinos; 

c) utilização das competências adquiridas no local de trabalho - percentagem de alunos 

que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente 

relacionadas com o curso EFP que concluíram; 

d) informação sobre o emprego obtido pelos formandos após conclusão da formação;  

e) percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os alunos que completam 

um curso de EFP; 

f) percentagem de satisfação dos alunos com as competências/qualificações 

adquiridas;  

g) contributo para melhoria do processo de formação e avaliação durante o percurso 

formativo; 

h) mecanismos de identificação das necessidades de formação no mercado de trabalho 

e evidências sobre a eficácia desses dispositivos;  

i) monitorização dos indicadores do Quadro EQAVET;  

j) identificação das medidas/plano de ações corretivas no âmbito da Certificação 

EQAVET;  

k) identificação de medidas/plano de melhoria no âmbito da Certificação EQAVET. 
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SECÇÃO XIII - COORDENAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PD E PND  
 

Artigo 216 - Objeto  

 

1. O Coordenador da Formação Contínua é um docente do quadro, designado pelo Diretor. 

2. O coordenador articula com os órgãos de administração e gestão, com as estruturas de 

coordenação educativa, nomeadamente com os DC e com o Centro de Formação da 

Associação de Escolas Sousa Nascente (CFAESN). 

3. O coordenador participa nas reuniões da Secção de Formação e Monitorização e/ou 

Plenário convocadas pelo Diretor do CFAESN; 

4. O Coordenador da Formação Contínua participa nas reuniões do CP. 

 

Artigo 217 - Competências  

 

1. Sem prejuízo de outras competências, o Coordenador da Formação Contínua deve: 

a) suprir lacunas de formação, diagnosticadas no início do ano letivo; 

b) contribuir para a promoção da formação contínua do PD, com vista à valorização da 

profissão docente e à melhoria das aprendizagens dos alunos; 

c) fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas, nomeadamente 

através da promoção de ações de formação, ainda que sem efeito imediato na 

progressão na carreira; 

d) contribuir para a promoção do desenvolvimento profissional do PND, com vista à 

sua própria valorização e da própria escola; 

e) identificar as áreas temáticas prioritárias de formação do PD e do PND, transversais 

ao PE e demais documentos que orientam a vida da escola; 

f) acompanhar e monitorizar as ações de formação a realizar e/ou realizadas; 

g) utilizar e rentabilizar os recursos existentes na escola, em colaboração com outros 

estabelecimentos de ensino, bem como com as escolas que integram o CFAESN. 

 

SECÇÃO XIV - DELEGADO DE SEGURANÇA 
 

Artigo 218 - Objeto  

 

1. O responsável pela segurança da escola é o órgão de direção, que delega funções num 

professor Delegado para a Segurança. 

2. Os responsáveis pela segurança devem promover e coordenar a elaboração de um Plano 

de Prevenção e de um Plano de Emergência, constituídos nos termos do artigo 16 das 

“normas de segurança contraincêndio a observar na exploração de estabelecimentos 

escolares” anexas à Portaria nº 1444/2002, de 7 de novembro, envolvendo a 

comunidade educativa no sentido de uma maior abrangência e corresponsabilização.  

3. Nos termos da Portaria nº 1444/2002, de 7 de novembro, os planos de segurança têm 

que ser submetidos à aprovação do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil 

(SNBPC). 

4. Compete ao Delegado de Segurança:  
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a) zelar pela segurança de toda a comunidade escolar, promovendo ações de 

informação e sensibilização, bem como afixação de normas de segurança relativas a 

instalações e equipamentos; 

b) zelar pela manutenção e segurança dos edifícios e das instalações técnicas e 

equipamentos, promovendo ações regulares de manutenção e conservação;  

c) articular com as forças de segurança, os EE, a Proteção Civil e os Bombeiros, etc.; 

d) desencadear, em situações de emergência, as ações previstas nos planos de 

segurança. 

 

CAPÍTULO VI -  INSTALAÇÕES E SEU FUNCIONAMENTO 
 

SECÇÃO I – INSTALAÇÕES 
 

Artigo 219 - Horário e utilização das instalações 

 

1. As instalações devem ter um corpo de pessoal próprio e responsável que as abrirá e 

encerrará, de acordo com o horário estabelecido.  

2. O funcionamento das atividades letivas da escola distribui-se por três turnos: dois 

diurnos e um noturno.  

3. As instalações destinam-se, prioritariamente, à prática letiva e a outras práticas 

pedagógicas.  

4. As instalações/equipamentos/materiais são pertença de toda a escola, portanto devem 

ser geridos de forma solidária numa perspetiva de rentabilização máxima.  

5. A escola disponibilizará, sempre que possível, mediante protocolo, as suas instalações 

para o exercício de atividades de interesse para a comunidade.  

6. Para além dos membros da comunidade escolar, a escola disponibilizará, sempre que 

possível, as suas instalações, fazendo cumprir o regulamento de cedência de instalações.  

 

Artigo 220 - Interdições  

 

1. As instalações da ESF ficarão vedadas:  

a) às manifestações de caráter político, partidário ou religioso, salvo devidamente 

autorizadas pela Direção;  

b) à prática de quaisquer jogos de azar, independentemente das suas características ou 

finalidades;  

c) à comercialização de quaisquer tipos de artigos sem prévia autorização;  

d) ao uso de quaisquer utensílios ou materiais que danifiquem as instalações ou 

incomodem a comunidade escolar;  

e) ao uso de quaisquer tipos de armas defensivas ou ofensivas;  

f) às gravações magnéticas ou outras que pretendam registar a vida da escola, a não 

ser que sejam devidamente autorizadas pela Direção;  

g) à afixação de qualquer tipo de cartazes ou anúncios sem a assinatura prévia da 

Direção;  

h) a qualquer elemento externo à comunidade educativa, não autorizado.  
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SECÇÃO II - SERVIÇOS DE APOIO À AÇÃO EDUCATIVA 
 

Artigo 221 - Serviços administrativos 

 

1. A escola dispõe de SADM técnicos que funcionam na dependência da Direção.  

2. Os SADM são chefiados por um Chefe de Serviços de Administração Escolar nos termos 

da legislação aplicável.  

3. Os serviços técnicos podem compreender as áreas de administração económica e 

financeira, gestão de edifícios, instalações e equipamentos e apoio jurídico.  

4. Os SADM desempenham tarefas de secretaria e administração nas seguintes áreas 

funcionais:  

a) PD e PND;  

b) alunos;  

c) serviços de ASE;  

d) contabilidade;  

e) tesouraria;  

f) expediente geral; 

g) arquivo e inventário.  

h) educação de adultos.  

5. O horário de funcionamento dos SADM será fixado pela Direção, em conformidade com 

a legislação em vigor, e afixado em local visível por todos os utentes.  
 

 

SECÇÃO III - FUNCIONAMENTO DAS SALAS/ÁREAS ESPECÍFICAS 
 

Artigo 222 - Funcionamento dos blocos e respetivas salas de aula  

 

1. O professor deve ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair.  

2. Os alunos devem aguardar a chegada do professor, em frente à sala em que tenham 

aulas, logo que termine a música que assinala o intervalo.  

3. As salas de aula deverão ser mantidas limpas e com todo o seu equipamento a funcionar.  

4. É expressamente proibido tomar quaisquer alimentos nas salas de aula, ficando ao 

critério do professor o consumo ou não de líquidos.  

5. No final de cada aula, o professor deve zelar para que os alunos arrumem devidamente 

as respetivas mesas e cadeiras e garantir que a sala fique fechada (portas e janelas) e 

limpa.  

6. As situações anómalas, no que diz respeito à limpeza e arrumação das salas de aula, 

devem ser comunicadas ao assistente operacional de serviço no respetivo bloco no 

início da aula.  

7. A cedência das salas de aula a entidades externas é da competência da Direção da escola, 

mediante regulamento próprio. 

 

Artigo 223 - Refeitório 

 

1. O refeitório serve refeições das 12:00 às 14:00 horas.  

2. Podem utilizar o refeitório o PD, o PND e alunos da escola.  

3. Pontualmente, a Direção poderá autorizar a utilização do refeitório a outras pessoas.  
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4. É dever de todos os utentes o cumprimento das regras de higiene, asseio, civismo e 

respeito na utilização do refeitório.  

5. Os utentes respeitarão a ordem de chegada ao refeitório para se servirem.  

6. Após a refeição, o utente entregará o tabuleiro e talheres postos à sua disposição no 

local definido para tal.  

7. As refeições poderão ser compradas até às 10:30 horas do próprio dia. 

a) quando adquiridas na véspera da refeição a que se referem, serão ao preço normal;  

b) sem prejuízo de disposição em contrário, quando adquiridas no próprio dia da 

refeição, o preço será acrescido de coima em montante a definir anualmente.  

8. A ementa semanal será afixada nos locais de divulgação para o efeito, definidos até ao 

último dia da semana anterior. 

9. Refeições de dieta poderão ser confecionadas a pedido do interessado, que fará prova 

das suas condições de saúde em conformidade com a legislação em vigor. 

10. As despesas de reparação de danos causados em materiais ou equipamentos do 

refeitório, por negligência ou propositadamente, serão imputadas ao infrator.  

11. A supervisão da qualidade do serviço prestado no refeitório é da responsabilidade da 

Direção.  

12. A cedência do refeitório a entidades externas é da competência da Direção da escola, 

mediante regulamento próprio. 

 

Artigo 224 - Sala de convívio dos alunos 

 

1. A escola possui uma sala de convívio para alunos, situada no piso 0, a qual serve de apoio 

ao bufete. 

2. Esta sala é um espaço destinado ao convívio dos alunos durante os tempos não letivos, 

que funcionará também como refeitório entre as 12:00 e as 14:00 horas.  

3. Os utentes deverão observar rigorosamente as regras de são convívio e de 

comportamentos adequados.  

4. É dever de todos os utentes o cumprimento das regras de higiene, asseio, civismo e 

respeito na utilização desta sala.  

5. Os utentes deverão conservar todo o material existente e respeitar o conteúdo dos 

expositores.  

6. Os utentes que não respeitarem as regras estabelecidas serão sujeitos a sanções 

disciplinares.  

 

Artigo 225 - Bar de alunos e bar de professores 

 

1. O bar de alunos e o bar de professores ficam situados, respetivamente, na sala de 

convívio dos alunos da escola e na sala de professores e servem em horário definido 

anualmente pela Direção.  

2. O horário de funcionamento, bem como os preços praticados, deverão estar afixados em 

local visível para todos os utentes. 

3. Podem utilizar os bares o PD e o PND, bem como visitas ou pessoas em serviço ou em 

formação na escola. 

4. É dever de todos os utentes o cumprimento das regras de higiene, asseio, civismo e 

respeito na utilização do bufete.  

5. Os utentes respeitarão a ordem de chegada ao bufete para serem servidos.  
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6. As despesas de reparação de danos causados em materiais ou equipamentos do bufete, 

por negligência ou propositadamente, serão imputadas ao infrator.  

7. Compete aos assistentes operacionais de serviço:  

a) atender os utentes pela ordem de chegada;  

b) proibir o livre acesso de pessoas estranhas ao serviço ao interior das instalações;  

c) manter o espaço interior em excelentes condições de limpeza e higiene;  

d) afastar os alimentos expostos do alcance direto dos utentes pela sua exposição no 

interior de vitrines ou similares adquiridas para o efeito;  

e) requisitar atempadamente os produtos necessários ao bom funcionamento do 

serviço;  

f) comunicar de imediato à Direção qualquer avaria detetada nas máquinas colocadas 

ao seu serviço;  

g) comunicar de imediato qualquer indício revelador de produto deteriorado ou 

confecionado em condições de higiene duvidosa;  

8. Compete aos utentes do serviço de bufete:  

a) carregar, na loja dos alunos ou nos quiosques, o cartão eletrónico para pagamento 

dos produtos que pretende consumir;  

b) aguardar a sua vez de ser atendido;  

c) colocar os desperdícios no caixote de lixo e o vasilhame no balcão do serviço.  

 

Artigo 226 – Cozinha 

 

1. A cozinha destina-se a confecionar os alimentos necessários para o fornecimento de 

refeições no refeitório. 

2. Este espaço deve obedecer aos normativos em vigor para as questões de segurança em 

termos do seu funcionamento, recursos humanos e qualidade e higiene dos alimentos. 

3. O horário do seu funcionamento é estabelecido pela Direção da escola, que o pode 

alterar sempre que haja motivos de força maior para tal. 

4. Não é permitida a entrada a outros elementos da comunidade educativa, sem a devida 

autorização da Direção da escola. 

5. A cedência da cozinha a entidades externas é da competência da Direção da escola, 

mediante regulamento próprio. 

 

Artigo 227 - Cozinha pedagógica e sala de serviço de mesa e bar 

 

1. A cozinha pedagógica e a sala de serviço de mesa e bar destinam-se à concretização de 

todos os atos pedagógicos e práticos necessários ao plano curricular dos Cursos 

Profissionais da área da restauração. 

2. Estes espaços devem obedecer aos normativos em vigor para as questões de segurança 

em termos do seu funcionamento, recursos humanos e qualidade e higiene dos 

alimentos. 

3. A sua organização, apetrechamento, funcionamento e segurança são da 

responsabilidade dos coordenadores dos respetivos cursos, em estreita colaboração 

com os formadores que fazem habitualmente uso destes espaços. 

4. O horário do funcionamento destes espaços é estabelecido pela Direção da escola, que 

o pode alterar sempre que haja motivos de força maior para tal, depois de ouvir os 

coordenadores dos cursos em questão. 
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5. Além dos alunos matriculados nestes cursos e dos formadores, não é permitida a 

entrada a outros elementos da comunidade educativa, sem a devida autorização da 

Direção da escola ou de um dos coordenadores destes cursos. 

 

Artigo 228 - Loja de Alunos 

 

1. A Loja de Alunos compreende os serviços de reprografia e de papelaria.  

2. Funciona em horário definido anualmente pela Direção.  

3. O horário de funcionamento, bem como os preços praticados para serviços particulares, 

deverá estar afixado em local visível para todos os utentes. 

4. Na reprografia os serviços a executar deverão ser requisitados com a antecedência 

mínima de 24 horas.  

5. Sem prejuízo do número anterior, poderão ser executados trabalhos entregues fora do 

prazo referido no número anterior, em situações de urgência.  

6. A entrega dos trabalhos executados é feita diretamente pelo assistente operacional de 

serviço.  

7. O requisitante deverá, no ato da entrega dos trabalhos, efetuar o pagamento se a ele 

houver lugar, conforme tabela de preços em vigor.  

8. São gratuitos os trabalhos referentes a:  

a) avaliação dos alunos sempre que indicado pelos professores;  

b) documentação para os dossiês dos DC, de DT, de Direção de Curso e outros 

necessários ao funcionamento dos serviços;  

c) documentação dos cursos profissionalizantes, sempre que indicada pelo professor.  

9. Cada professor terá direito a fotocópias para preparar a sua atividade profissional, de 

acordo com as regras estabelecidas no início de cada ano letivo.  

10. Compete ao assistente operacional de serviço:  

a) executar o trabalho solicitado;  

b) cumprir, sempre que possível, os prazos assumidos;  

c) guardar sigilo sobre o teor dos trabalhos que lhe são entregues;  

d) proibir o livre acesso de alunos ao interior das instalações da reprografia;  

e) prover ao bom funcionamento do serviço;  

f) comunicar de imediato qualquer avaria detetada nos equipamentos;  

g) prover ao bom funcionamento do serviço, requisitando atempadamente os produtos 

necessários;  

h) anotar os produtos não existentes em armazém e procurados pelos alunos e 

professores e proceder à sua requisição; 

i) receber o pagamento dos trabalhos e entregá-lo ao tesoureiro da escola. 

11. Na papelaria é carregado o cartão eletrónico para proceder à aquisição dos artigos de 

papelaria, das refeições, dos produtos no bufete e demais pagamentos.  

 

Artigo 229 - Sala de DT 

 

1. A sala de DT tem os seguintes espaços situados no piso 2: 

a) Sala de trabalho dos DT; 

b) Salas de atendimento aos EE. 

2. A sala de trabalho dos DT destina-se:  

a) ao desempenho de atividades burocráticas inerentes à função de DT;  
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b) ao arquivo dos dossiês de documentação das turmas;  

c) ao processamento informático dos dados estatísticos, faltas e classificações.  

3. Têm acesso a estas salas todos os DT. 

4. Só os DT têm acesso aos computadores atribuídos a esta sala. 

5. Têm acesso às salas de atendimento os DT e os pais e EE. 

 

Artigo 230 – Centro Qualifica 

 

1. A atividade do CQ abrange adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem 

uma qualificação e, excecionalmente, jovens que não se encontrem a frequentar 

modalidades de educação ou de formação e que não estejam inseridos no mercado de 

trabalho. 

2. O CQ tem os seguintes espaços situados no piso 2: 

a) Hall para acolhimento; 

b) Sala de trabalho da equipa técnico-pedagógica; 

c) Dois gabinetes para atendimento individualizado ou de pequeno grupo; 

d) Sala de reuniões e de trabalho de grande grupo. 

3. A gestão, organização, horário e manutenção destes espaços é da responsabilidade do 

Coordenador do CQ. 

4. O CQ usa, ainda, os seguintes espaços da ESF: 

a) BE; 

b) salas de aula; 

c) auditórios. 

5. A utilização dos espaços referidos no ponto 4 deve ser planeada e acompanhada pelo 

coordenador do CQ em parceria com: 

a) o coordenador da BE, quando se trata de utilizar a biblioteca; 

b) a Direção, quando se utilizar as salas de aula e auditórios. 

6. Os horários de funcionamento do CQ será fixado pela Direção, em conformidade com a 

legislação em vigor, e afixado em local visível para todos os utentes.  

7. Os utentes destes espaços devem usá-los com o maior civismo e respeito, garantindo as 

boas condições dos materiais presentes, bem como a manutenção de boas condições de 

higiene e arrumação. 

8. Os utentes têm direito a usufruir dos espaços do CQ em: 

a) horários compatíveis com a sua situação peculiar; 

b) boas condições de funcionamento, higiene e arrumação; 

c) condições de trabalho favoráveis e promotoras de um excelente percurso formativo. 

 

Artigo 231 - Sala da Associação de Estudantes 

 

1. A AE tem sede nas instalações da escola, em espaço próprio, junto à sala de alunos.  

2. Deverá ser frequentado, apenas, pelos membros que constituem a AE que serão 

responsáveis pela manutenção da mesma e pelo equipamento aí existente.  

3. Cabe à AE zelar pelo bom funcionamento das instalações e meios que lhe estão afetos. 

4. Quando a Direção verificar que, de forma sistemática, há negligência na sua utilização 

(podendo decorrer dessa atuação prejuízos ou exageros dos aumentos de encargos), 

deverá intervir, fazendo cessar, por quebra de protocolo, os benefícios facultativamente 

atribuídos ou responsabilizando a AE pelos danos; 
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5. A utilização desta sala está circunscrita ao prosseguimento das atividades associativas 

pelo que, se o Diretor verificar que estão a ser utilizadas para fins alheios àquelas atividades, 

deverá proceder em conformidade. 

 

Artigo 232 - Funcionamento da Associação de Estudantes 

 

1. A AE da ESF é a organização representativa dos alunos da escola e rege-se pelos 

princípios básicos do movimento associativo: democraticidade, unidade, 

representatividade, independência total e autonomia.  

2. À AE deve ser concedido apoio logístico para poder cumprir as suas funções. 

3. A AE tem o direito legal de participar na vida escolar e na intervenção da organização 

das atividades circum-escolares.  

4. A AE constitui-se com a aprovação dos estatutos em Assembleia Geral expressamente 

convocada para o efeito e tendo em atenção os seguintes pontos: 

a) A convocatória para a Assembleia Geral deverá ser subscrita por 10% dos 

estudantes a representar, com antecedência mínima de quinze dias; 

b) Considera-se aprovado o projeto de estatutos que obtenha a maioria absoluta dos 

votos validamente expressos;  

c) Caso nenhum dos projetos obtenha maioria absoluta dos votos validamente 

expressos, efetuar-se-á uma segunda votação no prazo máximo de 72 horas, entre 

os dois projetos mais votados.  

 

Artigo 233 - Personalidade Jurídica 

 

1. A AE adquire personalidade jurídica pelo depósito ou envio de uma carta registada, com 

aviso de receção, dos estatutos e da ata e da sua aprovação ao MECe, após publicação 

gratuita em Diário da República.  

2. As alterações de estatutos estão sujeitas ao mesmo regime.  

 

Artigo 234 - Mecenato Associativo 

 

1. Às pessoas, individuais ou coletivas, que financiarem, total ou parcialmente, atividades 

ou projetos culturais ou desportivos da AE, poderão ser atribuídas deduções ou isenções 

fiscais.  

2. A AE poderá dispor de receitas próprias, nomeadamente as contribuições voluntárias 

previstas nos respetivos estatutos.  

 

Artigo 235 - Direito a Apoio Financeiro do Estado 

 

1. A AE tem direito a apoio financeiro a conceder pelo Estado, com vista ao 

desenvolvimento das suas atividades de índole pedagógica, cultural, social e desportiva, 

conforme estabelecido pela Lei n.º 33/77, de 11 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 91-A/88, 

de 16 de março.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2020/2021 - 2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

122 

Artigo 236 - Direitos de Associação 

 

1. Os menores com idade inferior a 14 anos têm direito a aderir à Associação, desde que 

previamente autorizados, por escrito, pelo Encarregado de Educação.  

 

Artigo 237 - Sala da Rádio escola 

 

1. A Rádio escola funciona em espaço próprio, junto à sala de alunos. 

2. A atividade desenvolvida na sala da Rádio escola será emitida para o exterior durante 

os intervalos letivos e sempre que qualquer atividade dinamizada no interior do recinto 

escolar o justifique, e devidamente autorizada pela Direção, sem prejuízo do regular 

funcionamento da vida da comunidade escolar e salvaguardando, nomeadamente, o 

bom funcionamento das atividades letivas. 

3. Qualquer pessoa da Comunidade escolar pode aceder ao estúdio desde que previamente 

inscrita no projeto da Rádio escola. Essa inscrição deverá ser validada pelos 

responsáveis do projeto.  

4. O utilizador tem o dever de:  

a) cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento;  

b) manter o equipamento/material em bom estado de conservação e funcionamento, 

sendo responsável pelo mesmo durante o período de utilização;  

c) não comer, nem beber na sala da rádio;  

d) ter em atenção a linguagem utilizada e o tipo de música/letra divulgada na rádio;  

e) cumprir o horário específico de programação;  

f) preencher os impressos e responder a questionários que forem necessários para 

fins de avaliação e de gestão;  

g) acatar as indicações que lhe forem transmitidas pelos professores ou assistentes 

operacionais de serviço.  

5. O utilizador é responsável pelo material que se encontra na rádio. No início e no final da 

utilização, deve verificar se o equipamento/material está em boas condições. No caso de 

detetar alguma anomalia, deve comunicar por e-mail ao responsável pela Rádio escola, 

utilizando o impresso apropriado.  

6. Sempre que por manifesta falta de cuidado dos alunos, se verifique deterioração ou 

desaparecimento de material, os causadores deverão suportar as despesas com a 

reposição dos equipamentos.  

7. A apresentação de uma proposta de programa deverá ser feita mediante o 

preenchimento de documento próprio. A proposta será analisada pelo responsável pela 

Rádio escola e comunicada a decisão ao autor da proposta.  

8. O responsável pela Rádio poderá, em qualquer momento, suspender o programa devido 

ao seu conteúdo e/ou ao incumprimento das responsabilidades definidas para os alunos 

neste regulamento.  

9. Caso sejam emitidas mensagens cujo conteúdo contrarie o RI ou as normas legais em 

vigor, os seus autores serão responsabilizados nos termos deste regulamento e/ou da 

lei geral.  

10. Em relação às emissões regulares, a funcionar durantes os intervalos, só é permitida a 

permanência dos alunos responsáveis pela emissão.  

11. Todos os utilizadores se comprometem a divulgar informação veiculada pelo órgão de 

gestão ou professor responsável pela Rádio.  
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12. Qualquer incumprimento das regras estabelecidas causará a proibição durante o tempo 

determinado pelos professores responsáveis, de frequentar a Rádio escola.  

13. A competência para a resolução de situações e casos omissos neste regulamento é, em 

primeira instância, dos professores responsáveis pela Rádio escola e, em segunda 

instância, do órgão de gestão da escola.  

14. O regulamento poderá ser atualizado pelo responsável da Rádio escola sempre que se 

justifique. 

 

Artigo 238 - Sala da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 

1. A APEE da ESF rege-se por um estatuto próprio.  

2. A APEE tem sede nas instalações da escola, em espaço próprio, no piso 2.  

3. Deverá ser frequentada, apenas, pelos membros que constituem a APEE, que serão 

responsáveis pela manutenção da mesma e pelo equipamento aí existente.  

4. Cabe à APEE zelar pelo bom funcionamento das instalações e meios que lhe estão afetos. 

 

Artigo 239 - Sala de convívio dos docentes 

 

1. A escola possui uma sala de convívio para professores, situada no piso 1. 

2. Na sala de convívio dos professores, existe um bar de apoio ao PD e PND.  

3. O acesso a esta sala é reservado ao PD e PND. 

4. Existem dois expositores na sala de professores:  

a) o que se situa em frente ao balcão do bar que se destina à afixação de documentação 

relacionada com o funcionamento interno da escola (convocatórias, avisos, 

legislação, entre outros);  

b) o que se situa no fundo da sala da sala principal que se destina à informação sindical 

e outra informação relevante. 

5. Os utentes deverão conservar todo o material existente e respeitar o conteúdo dos 

expositores.  

 

Artigo 240 - Sala de trabalho dos docentes e gabinetes de apoio 

 

1. Os professores têm uma sala de trabalho, que é utilizada para a realização de tarefas 

necessárias ao desempenho das suas funções. 

2. Encontra-se equipada com meios informáticos para apoio aos docentes e cacifos 

individuais. 

3. Em anexo a esta sala, funcionam dois gabinetes de trabalho para docentes. 

4. A gestão da escola assegura que estes espaços estejam em boas condições de utilização. 

5. Os utentes devem preservar o seu bom estado, fazendo um uso responsável e cívico dos 

mesmos. 

6. O acesso a esta sala é reservado ao PD da escola. 

 

Artigo 241 - Sala de convívio do Pessoal Não Docente 

 

1. O acesso a esta sala é reservado a todos o PND da escola.  

2. O seu funcionamento e arrumação é da responsabilidade dos seus utentes. 
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3. Dada a sua proximidade de salas de aula, os utentes deste espaço não poderão em caso 

algum importunar as atividades letivas que aí decorrem. 

4. Os utentes serão responsáveis pelo uso e manutenção de todos equipamentos aí 

existentes e deverão respeitar o conteúdo do expositor.  

 

Artigo 242 - Gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação 

 

1. O gabinete de psicologia tem como objetivo apoiar/informar/esclarecer os alunos 

relativamente aos planos de estudo dos diferentes anos, diagnosticar as tendências 

curriculares de cada aluno, bem como apoiar o desenvolvimento psicológico e 

psicopedagógico às atividades educativas e ao sistema de relações da comunidade 

escolar. 

2. O gabinete de psicologia tem um horário próprio, afixado em locais visíveis, que cumpre 

os normativos legais em vigor para o efeito. 

3. Sempre que os alunos necessitem de qualquer apoio/informação deste gabinete, devem 

contactar o Técnico Superior de Orientação/Psicólogo, podendo ser necessária uma 

marcação prévia. 

 

Artigo 243 - Funcionamento do Gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação 

 

1. Os Serviços de Psicologia deverão funcionar em gabinete próprio, situado no piso 1, 

local de fácil acesso a todos os elementos da comunidade educativa.  

2. Solicitação de atendimento pelos Serviços de Psicologia e Orientação:  

a) A solicitação para atendimento pelos Serviços de Psicologia e Orientação deverá ser 

efetuada de acordo com a legislação em vigor;  

b) Sempre que se mostre pertinente, serão aceites outras modalidades de 

encaminhamento ou de abordagem dos SPO.  

 

Artigo 244 – Salas da Educação Especial 

 

1. As salas da Educação Especial situam-se em locais de fácil acessibilidade para os alunos 

com NEE (Piso 0, salas 003 e 037). 

2. As salas de Educação Especial são locais de trabalho próprio com apoio educativo 

especializado, ao serviço dos alunos com NEE de caráter permanente, apoiados por 

professores de Educação Especial. 

3. As salas de Educação Especial têm como objetivo apoiar/informar/esclarecer os alunos 

que façam parte deste tipo de ensino, bem como apoiá-los no desenvolvimento 

psicológico e psicopedagógico, em contexto de atividades educativas e dentro do 

sistema de relações da comunidade escolar. 

4. Os utentes devem garantir o seu bom estado de higiene, manipulando cuidadosamente 

todos os equipamentos que ali se encontrem. 

5. Estas salas possuem mobiliário e materiais didáticos e pedagógicos específicos para o 

atendimento dos alunos que são publico alvo da Educação Especial. 
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Artigo 245 - Sala da Pedagogia.com 

 

1. A sala da Pedagogia.com serve para receber todos os alunos que tenham sido objeto da 

medida disciplinar de ordem de saída da sala de aula. Neste espaço, encontra-se um 

docente que o orientará para preencher um formulário, onde ficará registada a sua 

versão dos factos. 

2. A sala da Pedagogia.com funciona no período da manhã e da tarde, em horário 

coincidente com o horário escolar.  

3. A manutenção do seu bom estado e apetrechamento é da responsabilidade da Direção 

da escola. 

4. Os utentes devem garantir o seu bom estado e higiene, manipulando cuidadosamente 

todo o equipamento que ali se encontrem. 

5. Caso os utentes não mantenham o bom estado, higiene e correto funcionamento dos 

demais equipamentos ali presentes, de forma intencional ou negligente, serão 

responsabilizados disciplinarmente nos termos deste regulamento. 

 

Artigo 246 - Grande Auditório 

 

1. O Grande Auditório é um espaço físico com uma lotação aproximada de 200 lugares 

sentados, com equipamento audiovisual e de projeção. 

2. É um local, por excelência, destinado a sessões de frequência mais alargada ou pública, 

para atos solenes, para sessões de cariz cultural, para a realização de encontros de 

caráter científico, profissional ou de formação e outros. 

3. Todos os elementos da comunidade escolar, individualmente ou em grupo, poderão 

utilizar este espaço, devendo para tal requisitá-lo na Direção da escola, com uma 

antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre a data da utilização. 

4. A cedência a entidades externas, do Grande Auditório é da competência da Direção da 

escola, mediante regulamento próprio. 

5. As regras de manutenção de higiene deste espaço são as comuns ao restante espaço 

escolar. 

6. A utilização do equipamento audiovisual e de projeção deverá ser feita apenas por 

pessoal interno qualificado e/ou com conhecimento da Direção. 

7. O requisitante é responsável pela arrumação e segurança deste espaço. 

8. Em caso de incumprimento do referido nos pontos anteriores, será vedada, temporária 

ou definitivamente, ao requisitante a utilização daquele espaço. 

 

Artigo 247 - Sala de Expressões 

 

1. A Sala de Expressões serve para apoio às atividades desenvolvidas no Grande Auditório 

ou para a lecionação de aulas com uma componente artística mais acentuada. 

2. A sala poderá ser atribuída a um docente e/ou turma pela Direção. 

3. Todos os restantes elementos da comunidade escolar, individualmente ou em grupo, 

poderão utilizar este espaço, devendo para tal requisitá-lo na Direção da escola, com 

uma antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre a data da utilização. 

4. A manutenção do seu bom estado e apetrechamento é da responsabilidade da Direção 

da escola. 
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5. Os utentes devem garantir o seu bom estado e higiene, manipulando cuidadosamente 

todo o equipamento que ali se encontre. 

6. Caso os utentes não mantenham o bom estado, higiene e correto funcionamento do 

equipamento ali presente, de forma intencional ou negligente, serão responsabilizados 

disciplinarmente nos termos deste regulamento. 

 

Artigo 248 - Funcionamento das Instalações Desportivas 

 

1. O Departamento de Educação Física desenvolve as suas ações em instalações próprias, 

constituídas por: 

a) Campo de jogos interior (dividido em 3 espaços); 

b) Sala de Ginástica/Dança; 

c) Campo de Jogos Exterior. 

2. 2. As Instalações Desportivas são consideradas, para todos os efeitos, como salas de aula.  

3. 3. De acordo com as especificidades das Unidades Didáticas a lecionar, poderá ser 

também utilizado o Complexo Desportivo Municipal de Felgueiras que se situa em frente 

à escola. 

4. 4. A ocupação destes espaços desportivos rege-se por um mapa de ocupação elaborado 

anualmente pelo Diretor de Instalações (DI). 

5. 5. Não existe qualquer impedimento à troca de espaços entre docentes, no entanto, essa 

troca tem de envolver apenas os espaços dos interessados.  

6. 6. A cedência das instalações desportivas a entidades externas é da competência da 

Direção da escola, ouvindo sempre o DI, mediante regulamento próprio. 

7. 7. Os espaços e materiais desportivos devem ser utilizados apenas para atividades para 

as quais foram projetados. 

8. 8. O gabinete de Educação Física deve ser usado, exclusivamente, em circunstâncias 

normais, pelos professores de Educação Física. 

9. 9. Os utentes do campo de jogos interior e da sala de ginástica/dança terão de utilizar, 

obrigatoriamente, calçado desportivo apropriado. 

 

Artigo 249 - Diretor de Instalações 

 

1. O Departamento de Educação Física tem um DI que é nomeado pelo Diretor da escola.  

2. Compete ao DI: 

a) elaborar anualmente o mapa de ocupação das instalações; 

b) elaborar o inventário do material no final de cada ano letivo; 

c) verificar o estado do material e desenvolver os mecanismos necessários para 

proceder à sua reparação quando danificado; 

d) propor ao CD, de acordo com as necessidades, a aquisição de material e 

equipamento necessário à lecionação; 

e) elaborar uma folha de registo de requisição dos recursos didáticos disponíveis para 

consulta no gabinete de Educação Física; 

f) elaborar uma folha de registo dos danos verificados no material didático, nas 

instalações desportivas e nos balneários.  
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Artigo 250 - Deveres dos Professores de Educação Física 

 

1. São deveres dos Professores de Educação Física: 

a) Apresentar-se no seu local de trabalho devidamente equipado; 

b) Ser o primeiro a entrar no Pavilhão Desportivo no início da aula e o último a sair no 

final do tempo destinado à aula; 

c) Não permitir a participação ativa dos alunos na aula se estes não se encontrarem 

devidamente equipados; 

d) Não permitir que alunos estranhos à respetiva turma assistam/participem na aula; 

e) Requisitar, no início da aula, ao assistente operacional de apoio, o material a utilizar, 

sendo no final conferido pelo professor e entregue ao assistente operacional; 

f) Supervisionar a arrumação do espaço de aula utilizado, abandonando-o apenas 

quando todos os alunos se tiverem encaminhado para o balneário; 

g) Colocar o material didático existente no Gabinete de Professores de Educação Física 

no respetivo local, após consulta; 

h) Em caso de qualquer extravio ou danos causados no material e/ou equipamento, 

informar o DI através do preenchimento da folha de registo respetiva e comunicar, 

por escrito ou via mais apropriada, ao DT e/ou Diretor da escola; 

i) Terminar as aulas de Educação Física de modo a permitir aos alunos terem tempo 

para tomar banho antes do toque de saída. 

2. Cabe aos professores de Educação Física que vão lecionar aulas, em articulação com a 

Direção da escola, decidir se existem ou não condições de segurança para a realização 

das mesmas.  

 

Artigo 251 - Deveres dos alunos nos espaços/aulas Educação Física 

 

1. É dever de todos os alunos nos espaços/aulas de Educação Física: 

a) Ter uma atitude positiva e colaborante com professores, assistente operacional e 

colegas; 

b) Aguardar junto da porta de entrada do pavilhão desportivo até à chegada do 

respetivo professor; 

c) Apresentarem-se, no recinto da aula, devidamente equipados, 10 minutos após a 

chegada do professor; 

d) Usar, obrigatoriamente, equipamento adequado à participação na aula (sapatilhas 

limpas, calções ou calças de fato de treino, t-shirt e camisola). Não podendo realizar 

a aula prática, têm de fazer-se acompanhar de calçado adequado (sapatilhas limpas); 

e) Prender o cabelo e retirar o relógio, pulseiras, brincos, anéis e outros objetos para 

participar na aula; 

f) Acautelar devidamente os seus valores, guardando-os em cacifos próprios, 

utilizando aloquetes pessoais; 

g) Garantir que a porta do respetivo balneário fica fechada à chave; 

h) Comparecer às aulas, sob pena de lhes ser marcada a respetiva falta, mesmo estando 

dispensados da prática de Educação Física; 

i) Utilizar as instalações e o respetivo material didático com responsabilidade, 

seguindo sempre as normas preestabelecidas pelo professor e pelo assistente 

operacional de apoio; 
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j) Zelar pela segurança e integridade física dos colegas, seguindo sempre as normas de 

segurança estabelecidas pelo professor no manuseamento do material ou 

equipamento; 

k) Colaborar na conservação e no asseio das instalações, incluindo os balneários que 

foram atribuídos à sua turma; 

l) Não entrar na arrecadação do material sem a autorização do professor ou do 

assistente operacional de apoio; 

m) No final da aula, colaborar na arrumação do material;  

n) Cumprir o tempo disponível para o banho, abandonando o pavilhão até ao final do 

tempo da aula; 

o) Não comer, beber ou mascar pastilhas elásticas nas instalações desportivas;   

p) Informar de imediato o professor ou o assistente operacional de apoio sempre que 

se verifique qualquer anomalia nas instalações desportivas ou nos balneários. 

2. No final de cada aula de Educação Física, os alunos deverão, obrigatoriamente, tomar o 

respetivo duche, que faz parte integrante da aula. 

 

Artigo 252 - Assistentes operacionais de Apoio das instalações desportivas 

 

1. São deveres dos assistentes operacionais de apoio das instalações desportivas: 

a) Cooperar com os professores em todo o processo educativo; 

b) Permitir a entrada no Pavilhão Desportivo aos alunos que vão ter aula, na presença 

do respetivo professor, entregando a chave do respetivo balneário; 

c) Permitir o acesso aos espaços desportivos aos alunos que se encontrem 

devidamente equipados; 

d) Registar o nome e a turma dos alunos responsáveis por algum distúrbio que 

aconteça nos balneários e informar o professor respetivo para que este proceda em 

conformidade; 

e) Entregar o material solicitado pelo professor no início da aula e arrumá-lo no final 

da aula; 

f) Zelar pelo asseio, conservação e manutenção das instalações desportivas; 

g) Verificar o estado dos balneários no final de cada aula.  

2. O assistente operacional de apoio é o responsável pela arrecadação do material pelo que 

deve zelar pelo seu asseio, arrumação e manutenção do material desportivo em 

perfeitas condições de utilização. 

 

Artigo 253 - Funcionamento da Biblioteca 

 

1. A BE rege-se pelas seguintes disposições gerais:  

a) constitui um meio fundamental para a promoção da democratização do acesso às 

fontes do conhecimento; 

b) é um centro de recursos onde a comunidade escolar encontra de forma fácil a 

informação necessária; 

c) é, prioritariamente, um local destinado à leitura e ao estudo a que terão acesso 

alunos, professores, assistentes operacionais, Pais e EE e outros interessados, desde 

que devidamente autorizados para o efeito; 
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d) é caracterizada por um ambiente de ordem, silêncio e respeito, bem como um 

atendimento personalizado e igualitário, que vise dignificar o serviço, educar o 

utilizador e disponibilizar toda a informação em tempo útil. 

2. À BE compete:  

a) conservar a memória da escola, da comunidade escolar e do seu meio envolvente;  

b) fornecer as condições básicas para uma aprendizagem contínua e autónoma do 

aluno;  

c) fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho e de ocupação de 

tempos livres;  

d) proporcionar o acesso a fundos bibliográficos de forma prática, fácil e económica;  

e) dar a conhecer novidades editoriais dos diversos ramos do conhecimento;  

f) apoiar atividades do PE da escola em geral e do PAA em particular;  

g) Proporcionar:  

i. pesquisa bibliográfica;  

ii. leitura de presença;  

iii. empréstimo domiciliário;  

iv. aulas de biblioteca, por solicitação prévia;  

v. atividades de dinamização cultural;  

vi. acesso a suporte informático para pesquisa e execução de trabalhos;  

vii. consulta de material audiovisual; 

viii. formação a alunos e docentes; 

ix. apoio ao currículo. 

2. A BE depende diretamente da direção que, para efeitos administrativos, nomeará e 

afetará à BE os recursos humanos necessários ao seu bom funcionamento. 

3. O Coordenador da BE será escolhido por concurso interno e reconduzido no cargo, nos 

períodos estipulados, pelo Diretor da escola, se assim o entender, sempre de acordo com 

os normativos legais em vigor.  

4. Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, ao Coordenador da BE será atribuída 

uma redução de horário da componente letiva definida pelos normativos legais em 

vigor.  

5. Compete aos assistentes operacionais destacados para a Biblioteca apoiar o 

Coordenador da BE nas suas tarefas.  

6. O levantamento de livros e/ou outros documentos deverá ser feito por requisição ao 

assistente operacional de serviço ou a algum membro da equipa da BE.  

7. Se o livro e/ou documento for apenas para consulta na BE terá de ser devolvido pelo 

utente antes da sua retirada. 

8. Se o livro ou documento se destinar a consulta fora da BE, o utente deverá fazer uma 

requisição junto do assistente operacional, devolvendo-o no prazo de 5 dias úteis. A 

requisição poderá ser renovada por igual período, se, entretanto, o livro não tiver sido 

pedido.  

9. Os dicionários só poderão ser requisitados para testes e aulas, e devem ser entregues 

logo após o final da aula.  

10. O utente será inteiramente responsável pelo livro e/ou documento que requisita e 

deverá entregá-lo em bom estado de conservação. No caso de perda ou deterioração, 

haverá, por parte do utente, reposição de novo exemplar ou, na sua impossibilidade, 

reembolso total do valor do livro e/ou documento.  
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11. O aluno que não entregar o livro nos prazos indicados estará sujeito às medidas 

educativas disciplinares presentes neste regulamento. Se o prazo terminar num dia em 

que a escola não funcione, a sua entrega deverá ser efetuada no primeiro dia útil 

seguinte.  

12. Todos os livros ou documentos requisitados terão de ser devolvidos impreterivelmente 

até 15 dias antes do encerramento das atividades letivas do 3º Período.  

13. A BE desenvolve as suas ações em instalações próprias, constituídas por: 

a) área principal; 

b) sala anexa; 

c) gabinete; 

d) depósito. 

14. A área principal serve para a exposição do fundo documental, atividades de estudo, 

leitura e de pesquisa, acesso ao parque informático, atividades lúdicas, serviço 

administrativo e de apoio às ações a decorrer na biblioteca; 

15. A sala anexa serve para sessões/aulas com grandes grupos e/ou turma, em estreita 

articulação com as valências da área principal ou em trabalho independente do resto da 

biblioteca. 

16. O gabinete destina-se ao trabalho específico da equipa da BE e/ou apoio individual a 

alunos. 

17. O depósito destina-se à colocação de materiais que não sejam necessários nos outros 

espaços ou aguardem tratamento específico para serem expostos. 

18. A organização e funcionamento destes espaços é da responsabilidade do coordenador 

da BE. 

19. O apetrechamento destes espaços é da responsabilidade da Direção da escola, em 

estreita parceria com a RBE. 

20. Os utentes devem garantir o seu bom estado e limpeza, manipulando cuidadosamente 

todos os aparelhos que ali se encontrem. 

21. Caso os utentes não mantenham o bom estado, limpeza e correto funcionamento dos 

demais equipamentos ali presentes, de forma intencional ou negligente, serão 

responsabilizados disciplinarmente nos termos deste regulamento. 

 

Artigo 254 - Funcionamento do Gabinete da Direção 

 

1. A direção tem os seguintes espaços situados no Piso 2:  

a) Hall de acolhimento/receção; 

b) Sala de reuniões; 

c) Gabinete do Diretor; 

d) Sala de trabalho da equipa da direção. 

2. A gestão, organização, horário e manutenção destes espaços é da responsabilidade da 

equipa da Direção.  

 

Artigo 255 - Funcionamento do Gabinete da Direção 

 

1. O horário de atendimento estará afixado à entrada do Hall de acolhimento/receção.  

2. O corpo docente deverá ser atendido por ordem de chegada, enquanto a restante 

comunidade escolar deverá solicitar o atendimento ao assistente técnico que assessoria 

a Direção.  
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3. Haverá um dia por semana (quarta-feira, 10:30/13:25) destinado às reuniões da 

Direção e no qual, só em situações excecionais, se fará o atendimento.  

 

Artigo 256 - Instalações Sanitárias 

 

1. As instalações sanitárias destinam-se a ser utilizadas exclusivamente pelo tipo de utente 

sinalizado na porta.  

2. Nas instalações sanitárias, os utentes deverão observar as regras elementares de 

higiene e preservar o bom estado em que se encontram as instalações.  

3. Caso os utentes não mantenham o bom estado, limpeza e correto funcionamento, de 

forma intencional ou negligente, serão responsabilizados nos termos deste 

regulamento. 

 

Artigo 257 - Funcionamento da Portaria 

 

1. O horário de funcionamento deverá estar afixado em local visível, na entrada da escola.  

2. O acesso à Portaria é reservado ao assistente operacional que se encontra de serviço.  

3. São competências do assistente operacional da Portaria:  

a) Durante o período de atividades letivas e não letivas controlar a entrada e saída de 

pessoas, de acordo com as normas estabelecidas e orientações da Direção;  

b) Controlar as entradas e saídas dos alunos, verificando as autorizações de saída; 

c) Garantir a boa circulação da comunidade educativa, evitando qualquer tipo de 

obstrução do local; 

d) Atender e reencaminhar chamadas telefónicas; 

e) Hastear as bandeiras: a bandeira nacional no mastro mais próximo da portaria e, no 

caso de haver uma segunda e terceira bandeira, nos outros mastros;  

f) Manter a portaria e as zonas envolventes asseadas. 

 

Artigo 258 – Segurança 

 

1. Em todas as instalações devem estar afixadas as normas de funcionamento e evacuação 

e estas devem ser escrupulosamente respeitadas.  

2. Quaisquer anomalias que sejam verificadas pelo utilizador de materiais e equipamentos 

que ponham em causa qualquer elemento da comunidade escolar devem, de imediato, 

ser comunicadas, por escrito, ao órgão de gestão. 

 

Artigo 259 – Gabinete de Apoio ao Aluno 

 

1. O GAA é um espaço personalizado e resulta da necessidade de responder, de forma 

global e integrada, a uma série de novas dificuldades com as quais os jovens muitas 

vezes se confrontam, no âmbito da educação para a saúde e educação sexual, sem 

descurar problemas familiares, problemas relacionados com o seu desenvolvimento ou 

com dificuldades de inserção em meio escolar.   

2. O GAA serve toda a comunidade escolar, em particular os alunos. 

3. Este gabinete funciona no Piso 0. 

4. O seu horário de funcionamento é da responsabilidade do Clube da Saúde em 

articulação com a Direção da escola. 
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5. Sempre que os alunos necessitem de qualquer apoio/informação deste gabinete, devem 

contactar o DT, que articulará esse atendimento com os técnicos que prestam serviço 

nesta local ou com o coordenador do clube da saúde. 

6. O apetrechamento devido deste gabinete é da responsabilidade da Direção da escola. 

 

Artigo 260 - Competências do Gabinete de Apoio ao Aluno 

 

1. São competências do GAA: 

a) promover o atendimento personalizado e encaminhamento de casos, 

nomeadamente em resposta a problemas familiares, a problemas relacionados com 

o desenvolvimento dos jovens ou com dificuldades de inserção em meio escolar;  

b) esclarecer os alunos sobre questões relacionadas com a alimentação, consumo de 

substâncias aditivas, violência em meio escolar, saúde mental, sexualidade e afetos, 

entre outras; 

c) informar para promover a capacidade de tomar decisões e de recusar 

comportamentos não desejáveis; 

d) ajudar os alunos a construir uma vivência mais informada, mais gratificante e mais 

autónoma, logo, mais responsável da sexualidade; 

e) apoiar o desenvolvimento de iniciativas integradas no PAA, adequadas às 

necessidades e interesse da comunidade escolar. 

 

Artigo 261 - Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno 

 

1. O espaço de funcionamento do GAA deve oferece condições para garantir a 

confidencialidade da informação e a privacidade exigida no atendimento dos alunos.  

2. O GAA articula com o Projeto de Educação para a Saúde (PES), com o SPO, com o Centro 

de Saúde local, com a CPCJ e outros organismos do Estado. 

3. O atendimento e funcionamento do GAA são assegurados por profissionais com 

formação nas áreas da educação para a saúde e educação sexual.  

4. O GAA funciona obrigatoriamente pelo menos uma manhã e uma tarde por semana, de 

acordo com horário anualmente fixado.  

5. O Coordenador do GAA apresenta um relatório final de atividades, ao Diretor da escola, 

no final do ano letivo. 
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Este regulamento é um documento orientador, de cariz predominantemente pedagógico, 

que especifica as normas que devem reger o funcionamento dos Cursos Profissionais da ESF. 

Este documento está em articulação com o PE e com o RI, de que faz parte integrante, e de 

acordo com a legislação em vigor. Trata-se de um documento sujeito a 

ajustamentos/alterações constantes, de acordo com os normativos legais que forem sendo 

alterados/revogados, bem como outras diretrizes emanadas do CP. 

Foram respeitados os procedimentos decorrentes da legislação de referência: 

• Lei 51/2012, de 5 de setembro; 

• Despacho 6478/2017, de 9 de julho; 

• Despacho 8476-A/2018, de 31 de agosto; 

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

• Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto. 

Site’s WEB de referência: 

• www.anqep.gov.pt - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

(ANQEP) - encontra os referenciais de formação, as cargas horárias, os programas das 

disciplinas das componentes sociocultural, científica e técnica. 

• www.catalogo.anqep.gov.pt  – Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). 

• www.poch.portugal2020.pt  - Programa Operacional de Capital Humano. 

• www.dge.mec.pt  - MEC. 

 

CAPI TULO I - FUNCIONAMENTO GERAL 
 

Artigo 1 - Contextualização 

1. Os Cursos Profissionais conferem equivalência ao ensino secundário regular, 

promovem uma aprendizagem de competências para o exercício de uma profissão e 

apoiam-se numa organização pedagógica flexível da estrutura modular. Esta 

fragmentação do percurso educativo exige a dinamização de práticas de trabalho 

colaborativo e reflexivo, dota os jovens de instrumentos didáticos e permite-lhes 

assegurar a sua progressão pessoal e profissional, em função das suas motivações e 

necessidades. Assim, em cada módulo, o aluno adquire conhecimentos/capacidades 

específicas, construindo uma formação final integral que responda ao perfil profissional 

de saída. 

2. A organização dos cursos profissionais obedece ao estabelecido na respetiva matriz 

curricular atento o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, na Portaria 

n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, quanto às disciplinas, Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT), cargas horárias e respetiva gestão e Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

(EA e Ética Escolar), bem como aos referenciais de formação e demais requisitos 

previstos nos artigos seguintes. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os cursos profissionais enquadram-se no 

CNQ, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro, e são agrupados por áreas de educação e 

formação, de acordo com a Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação 

(CNAEF), aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de março. 

4. Os Cursos Profissionais destinam-se aos alunos que concluíram o 9º ano de escolaridade 

ou que possuem formação equivalente e que procuram um ensino mais prático e voltado 

para o mundo do trabalho. 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
http://www.poch.portugal2020.pt/
http://www.dge.mec.pt/
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5. A conclusão com aproveitamento de um Curso Profissional: 

a) Confere uma qualificação de nível 4 e um diploma de nível secundário de educação, 

nos termos e condições previstos no Despacho 978/2011, de 12 de janeiro;  

b) Permite a frequência dos Cursos de Especialização Tecnológica;  

c) Possibilita o prosseguimento de estudos no ensino superior, de acordo com a 

legislação em vigor.  

 

Artigo 2 – Organização / matriz curricular 

1. Os Cursos Profissionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos de 

formação ou Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), com uma duração de 3 

anos letivos e culminam com a apresentação de um projeto, a Prova de Aptidão 

Profissional (PAP), no qual o aluno ou o formando (termos de agora em diante usados 

de forma indistinta) demonstra as competências e os saberes que desenvolveu ao longo 

da formação. 

2. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo MEC 

encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na ANQEP 

(http://www.anqep.gov.pt). 

3. A matriz curricular de referência dos Cursos Profissionais, disposta no Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho, para ações iniciadas no ano letivo 2018/2019 e 

subsequentes, conta do quadro seguinte: 

Componentes 

de formação 
Disciplinas Total de horas 

Sociocultural 

Português 

Língua estrangeira I, II ou III 

Área de Integração  

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Educação Física 

320 

220 

220 

100 

140 

Científica Duas a três disciplinas 500 

Técnica 
UFCD organizadas em três a quatro disciplinas 

FCT 

1000 a 1300 

600 a 700 

EMRC (a) 90 

 Total: 3100 a 3300 

a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 

b) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 

4. Sem prejuízo do disposto no número 3, do artigo 1, nos cursos enquadrados em regime 

provisório no CNQ, mantém-se a organização da componente tecnológica em três a 

quatro disciplinas, definidas nos planos de estudo publicados nas portarias de criação 

de cada curso, em lugar das UFCD, aplicando-se os programas em vigor para as referidas 

disciplinas. 

5. Os módulos/UFCD devem ser lecionados sem interrupções, até ao final da carga horária 

estipulada para cada ano letivo, com exceção da disciplina de Educação Física, devido a 

condicionalismos de espaços físicos. Poderão ocorrer outras situações excecionais, 

desde que devidamente autorizadas pela Direção. 
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6. A carga horária do curso é distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação, de 

modo a não exceder as trinta e cinco horas por semana e as sete horas por dia, sem 

prejuízo do planeamento da FCT. 

7. Nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal, informático ou artístico ou que 

impliquem trabalho prático ou experimental, pode haver lugar ao desdobramento de 

turmas, nos termos definidos por despacho do membro do Governo responsável pela 

área da educação. 

8. Com o objetivo de encontrar respostas pedagogicamente adequadas ao contexto de 

turma ou grupo de alunos, a escola pode gerir em cada componente, sociocultural e 

científica, num intervalo entre 0% e 25%, o resultado da soma das cargas horárias das 

disciplinas, procedendo à redistribuição desse resultado entre as disciplinas da 

respetiva componente.  

 

Artigo 3 - Matrícula e renovação da matrícula 

1. As matrículas e renovação de matrícula dos Cursos Profissionais regem-se pelo 

estipulado na legislação respetiva. 

2. O processo de matrícula, no primeiro ano, pode ser acompanhado pelos SPO. 

 

Artigo 4 – Cidadania e Desenvolvimento 

1. No quadro da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), cabe à escola 

aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania de acordo com o previsto no 

artigo 15, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

2. A componente de CD é uma área de trabalho transversal, onde se cruzam contributos 

das diferentes componentes de formação, disciplinas e UFCD com os temas da estratégia 

de educação para a cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de 

projetos pelos alunos. 

3. Cabe ainda à escola decidir a forma de implementar a componente de CD, podendo 

optar, designadamente por: 

a) A oferta como disciplina autónoma; 

b) A prática de coadjuvação no âmbito de uma disciplina; 

c) O funcionamento em justaposição com outra disciplina; 

d) Desenvolvimento de temas e projetos, no âmbito das diferentes componentes de 

formação, disciplinas e UFCD da matriz, sob a coordenação de um dos professores 

ou formadores da turma ou grupo de alunos. 

4. Independentemente das opções adotadas pela escola previstas no número anterior, a 

componente de CD não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação nos 

projetos, desenvolvidos no âmbito desta componente, objeto de registo no certificado 

do aluno. 

 

CAPI TULO II - ORGANIZAÇA O PEDAGO GICA 
 

SECÇÃO I - COORDENAÇÃO DAS OFERTAS PROFISSIONALIZANTES  

 

Artigo 5 - Coordenação das Ofertas Profissionalizantes (COP) 

1. A Coordenação das Ofertas Profissionalizantes (COP) visa a articulação entre as 

aprendizagens nas diferentes disciplinas e componentes de formação, o apoio 
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permanente ao funcionamento e avaliação dos cursos existentes e a proposta, 

planificação e promoção de novos cursos e atividades, iniciativas e projetos educativos 

ligados à formação profissional. 

2. A Coordenação compete ao assessor técnico-pedagógico para os Cursos Profissionais, 

que é designado pelo Diretor e participa nas reuniões do CP. 

3. Deve ser um professor profissionalizado, com capacidade de iniciativa e de liderança. 

4. A duração do seu mandato é de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor, podendo 

ser substituído por conveniência do serviço. 

 

Artigo 6 - Competências 

1. Compete ao COP, sem prejuízo de outras funções: 

a) Convocar e presidir anualmente às reuniões de Conselho de Diretores de Cursos;  

b) Convocar reuniões de Conselhos de Curso (CC);  

c) Estabelecer a ligação entre os Diretores de Curso, entre estes e os órgãos de 

administração e gestão e ainda entre os Diretores de Curso e demais estruturas de 

orientação pedagógica e serviços especializados de apoio socioeducativos e técnico-

pedagógicos.  

d) Manter-se atualizado sobre a oferta de cursos profissionais e sobre alterações no 

enquadramento legal;  

e) Apresentar ao CP as propostas do Conselho de Diretores de Cursos;  

f) Articular com os Diretores de Curso os procedimentos necessários à realização da 

PAP e FCT;  

g) Elaborar os contratos de formação; 

h) Coordenar o acompanhamento e a avaliação dos cursos. 

2. O COP exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pelo Diretor.  

 

SECÇÃO II - CONSELHO DOS DIRETORES DE CURSO  
 

Artigo 7 - Constituição 

1. O Conselho dos Diretores de Curso do ensino profissional é constituído pelos seguintes 

elementos: 

a) Coordenador dos Cursos Profissionais; 

b) Os Diretores de Curso. 

 

Artigo 8 - Competências  

1. Compete ao Conselho dos Diretores de Curso colaborar com a direção da escola, 

nomeadamente:  

a) Apresentar sugestões de melhoria, a nível da organização pedagógica e gestão de 

recursos;  

b) Emitir parecer sobre modelos pedagógicos, de estratégias de ensino e de avaliação;  

c) Promover a reflexão sobre o desenvolvimento da inter e transdisciplinaridade nas 

turmas dos cursos profissionais;  

d) Incentivar e apoiar projetos que visem a inovação e a dinamização dos cursos 

profissionais, quer no desenvolvimento do currículo, quer no que respeita à 

formação integrada para a cidadania;  

e) Monitorizar a taxa de conclusão de módulos;  
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f) Apresentar sugestões que visem a divulgação e promoção dos cursos profissionais 

da escola.  

2. São competências específicas do conselho dos Diretores de Curso:  

a) Ponderar e propor ao CP medidas que visem a recuperação de módulos/UFCD(s) por 

parte de alunos fora do ciclo de formação;  

b) Articular com os órgãos de gestão da escola no que respeita aos procedimentos 

necessários à realização da PAP;  

c) Elaborar propostas para o plano de formação dos docentes que lecionam ao ensino 

profissional e submetê-las ao CP;  

 

Artigo 9 – Funcionamento 

 

1. As reuniões do Conselho de Diretores de Curso são convocadas e presididas pelo COP.  

2. A ordem de trabalhos das reuniões deve fazer parte da convocatória e é estabelecida 

pelo Coordenador. 

3. O Conselho de Diretores de Curso reúne duas vezes por ano letivo e sempre que 

necessário. 

 

SECÇÃO III - CONSELHOS DE CURSO  
 

Artigo 10 - Conselhos de Curso 

 

1. O CC é o órgão que estuda e debate as orientações, métodos e resultados das atividades 

técnico-pedagógicas.  

2. O CC é composto pelo Diretor de Curso que preside e os docentes responsáveis pelas 

disciplinas do respetivo curso.  

3. O CC reúne duas vezes por ano letivo e sempre que necessário. 

 

Artigo 11 – Competências 

 

1. Compete ao CC:  

a) Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos de avaliação 

e de classificação do mérito dos alunos;  

b) Analisar e organizar os conteúdos das disciplinas que compõem a estrutura 

curricular do curso de forma a assegurar uma boa coordenação interdisciplinar;  

c) Propor ao Diretor, ouvido o CP, a adoção de medidas e o desenvolvimento de ações 

tendentes à melhoria do ensino no curso;  

d) Definir e incentivar ações pedagógicas que valorizem os cursos, tais como visitas de 

estudo, estágios, intercâmbios culturais, entre outras;  

e) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que, dentro das suas competências, lhe sejam 

submetidos para apreciação pelo Diretor de Curso.  

f) As deliberações do CC serão aprovadas por maioria simples, dispondo o Diretor de 

Curso de voto de qualidade.  

g) De todas as reuniões de CC serão lavradas atas, que depois de devidamente 

aprovadas, devem ser assinadas por todos os participantes. 

 



 

 

 

 

 

2020/2021 - 2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

140 

SECÇÃO IV - DIRETOR DE CURSO 

 

Artigo 12 - Perfil Pessoal e Profissional 

 

1. O Diretor de Curso é um interveniente com grande responsabilidade nos cursos 

profissionais. É ele o dinamizador que congrega todas as sinergias necessárias para o 

sucesso do curso. É também o apoio de todos os elementos envolvidos no curso e o 

interlocutor entre a escola e o mundo do trabalho. 

2. O Diretor de Curso deverá: 

a) Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início;  

b) Evidenciar capacidades de coordenar a equipa pedagógica, com especial relevo para 

a gestão integrada das três componentes curriculares;  

c) Demonstrar facilidade de fazer a ligação entre a escola e o mundo do trabalho;  

d) Mostrar capacidade de comunicação e relacionamento;  

e) Ser capaz de organizar o trabalho em equipa;  

f) Ser capaz de transmitir uma identidade clara e objetiva do curso de que é Diretor.  

 

Artigo 13 – Mandato 

 

1. O Diretor de Curso é nomeado pelo Diretor;  

2. O mandato do Diretor de Curso é de três anos, ou até à extinção do curso, se ela ocorrer 

antes do término do mandato. O Diretor de Curso poderá ser substituído por 

conveniência de serviço.  

3. Para o exercício das suas funções, o Diretor de Curso terá um conjunto de horas, de 

acordo com o número de alunos e respeitando a legislação em vigor que regula a 

distribuição do serviço letivo, que será gerida de forma flexível ao longo do ano escolar, 

em função das necessidades concretas, a qual, salvo casos excecionais devidamente 

justificados, deverá conter-se dentro dos seguintes limites: 

a) Até 30 alunos – dois tempos; 

b) Mais de trinta – três tempos; 

 

Artigo 14 – Competências 

 

1. O Diretor de Curso deverá: 

a) Elaborar o Plano do Curso; 

b) Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e componentes de 

formação do curso;  

c) Elaborar e ratificar o cronograma e os elencos modulares das disciplinas e 

componentes de formação do curso;  

d) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da CFT, em sintonia 

com o DT, e em articulação com os formadores da área técnica;  

e) Receber as diversas planificações dos docentes do curso e elaborar o resumo a 

enviar ao COP; 

f) Participar nas reuniões dos CT, sempre que possível, de articulação curricular ou 

outras, no âmbito das suas funções.  

g) Assegurar a articulação entre as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, 

fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos 
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formandos por cada entidade e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em 

estreita relação com o orientador e o tutor responsáveis pelo acompanhamento do 

aluno;  

h) Propor, em articulação com os formadores da área técnica, os critérios de avaliação 

da PAP e da FCT, a fim de, posteriormente, serem submetidos ao CP;  

i) Articular com Direção da escola os procedimentos necessários à realização da PAP, 

nomeadamente a calendarização das provas e a constituição dos júris de avaliação;  

j) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso, elaborando todos os 

questionários enviados pela CAI-EQAVET e pelo COP;  

k) Presidir às reuniões de Direção de Curso; 

l) Integrar o júri de avaliação das PAP; 

m) Propor alterações ao plano de formação do respetivo curso; 

n) Apresentar planos de compras ao COP, consultados os professores do curso; 

o) Monitorizar as horas de formação em cada período letivo;  

p) Colaborar na divulgação e promoção dos cursos profissionais da escola;  

q) Coordenar a substituição dos professores/formadores que faltarem, para que seja 

cumprido o horário previsto para a turma em questão;  

r) Coordenar os mecanismos de recuperação de horas de formação em atraso;  

s) Informar os formandos sobre o modo de organização do curso;  

t) Informar os formandos sobre a sua situação escolar relativamente ao número de 

módulos/UFCD(s) realizados e ao número de módulos/UFCD(s) por realizar, em 

cada disciplina.  

u) Garantir a articulação com os serviços, com competência em matéria de apoio 

socioeducativo, através do DT;  

v) Manter atualizado o dossiê de curso. 

 

Artigo 15 - Processo técnico-pedagógico 

 

1. O dossiê técnico-pedagógico de curso deverá comtemplar os seguintes aspetos: 

a) Plano da ação: programa da ação, cronograma da ação; 

b) Professores/Formadores: Indicação dos formadores que intervêm na ação 

(listagem, horários, registo biográfico), contrato de prestação de serviços (se forem 

externos, e certificado de aptidão profissional, quando tal seja exigido de acordo com 

a legislação aplicável nesta matéria) e avaliação (do desempenho dos formadores, 

incluindo a perspetiva dos formandos); 

c) Formandos: ficha de inscrição dos formandos, processo de seleção, contratos de 

formação; 

d) Avaliação: instrumentos de avaliação (provas, testes, relatórios de trabalhos, etc.) e 

pautas (pautas ou outros documentos que evidenciem o aproveitamento ou 

classificação dos formandos, pautas de final de período); 

e) Execução: documentos pedagógicos (calendários, planificações, critérios e sínteses), 

horários (dos anos que integram o ciclo), sumários das sessões formativas, visitas e 

outras atividades formativas (devidamente validadas pelos formadores ou outros 

técnicos responsáveis pela sua execução), registos (fichas de registo ou folhas de 

presença de formandos e formadores), execução física (mapas da execução física); 
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f) Materiais: manuais e textos de apoio, outros recursos didáticos (indicação de 

recursos didáticos a que a formação recorra, nomeadamente os meios audiovisuais 

utilizados); 

g) FCT: protocolos, cadernetas (fichas de registo ou folhas de presença de formandos e 

formadores), relatórios, registos dos orientadores; 

h) PAP: anteprojetos, relatórios, materiais produzidos, contratos (de prestação de 

serviços dos elementos do júri), avaliação (pautas ou outros documentos que 

evidenciem o aproveitamento ou classificação dos formandos, ata da PAP); 

i) Diversos: empregabilidade (informação sobre as atividades e mecanismos de 

acompanhamento para a promoção da empregabilidade dos formandos), 

acompanhamento do projeto (relatórios, atas de reuniões ou outros documentos 

que evidenciem eventuais atividades de acompanhamento e avaliação do projeto e 

as metodologias e instrumentos utilizados), ações de carácter não formativo 

(documentos que permitam demonstrar a evidência fáctica da realização das ações 

de carácter não formativo), divulgação (originais de toda a publicidade e informação 

produzida para a divulgação das ações). 

 

SECÇÃO V - CONSELHO DE TURMA  

 

Artigo 16 – Composição 

 

1. O CT é coordenado pelo DT, e integra os professores ou formadores (termos de agora 

em diante usados de forma indistinta) das diferentes disciplinas, os profissionais de 

orientação/psicólogos, os professores acompanhantes de estágio e outros elementos 

que intervenham na preparação e concretização do curso. 

2. O Diretor de Curso pode participar no CT sempre que solicitado. 

3. O SPO colabora no planeamento dos currículos escolares e na definição de técnicas de 

educação mais eficazes para melhorar o aproveitamento e a autorrealização dos 

formandos. Em situações mais específicas, intervém no acompanhamento e apoio de 

alunos, pais e EE e professores, atuando como facilitador das relações interpessoais e 

promotor do sucesso educativo. 

 

Artigo 17 – Competências 

 

1. Compete ao CT a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor ou formador, 

tendo em conta as informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos, 

UFCD e na FCT, já concluídos pelo aluno. 

c) A articulação interdisciplinar;  

d) O apoio à ação técnico-pedagógico dos docentes que a integram;  

e) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso 

educativo e uma adequada transição para o mundo do trabalho ou para percursos 

subsequentes.  

f)  Propor e monitorizar o desenvolvimento de estratégias que promovam a 

articulação curricular transdisciplinar, com vista ao desenvolvimento do perfil 

desejável para os formandos;  
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g) Promover interações com as famílias, nomeadamente no âmbito dos projetos de 

vida e de formação dos alunos da turma, sobretudo a nível do dever de assiduidade, 

de responsabilidade e de empenho nas tarefas escolares;  

h) Promover a participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a 

comunidade e o mundo do trabalho;  

i) Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com 

indicações relativas a atividades de remediação e enriquecimento desenvolvidas;  

j) Ponderar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada 

módulo e na progressão registada em cada disciplina;  

k) Proceder à avaliação sumativa interna prevista no artigo 42.  

 

Artigo 18 - Funcionamento 

 

1. O CT reúne para proceder à avaliação sumativa interna, pelo menos, três vezes ao longo 

do ano letivo.  

2. Das reuniões previstas no número anterior resulta, para cada formando, um relatório 

sistematizador do previsto nas alíneas i), j), k) e l) do número um do artigo anterior, que 

será entregue aos pais e EE.  

3. O funcionamento dos CT obedece ao previsto no CPA. 

4. Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade 

de elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 

horas, para a qual cada um dos professores ou formadores deve previamente 

disponibilizar, ao órgão de administração e gestão, os elementos de avaliação de cada 

aluno. 

5. Nas situações previstas no número anterior, o DT ou quem o substitua apresenta ao CT 

os elementos de avaliação de cada aluno. 

6. As deliberações das reuniões do CT de avaliação devem resultar do consenso dos 

professores e formadores que o integrem. 

7. No CT podem intervir, sem direito a voto, outros professores e formadores ou técnicos 

que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros elementos cuja 

participação o CP considere conveniente. 

 

SECÇÃO VI - O DIRETOR DE TURMA 
 

Artigo 19 – Diretor de Turma 

 

1. Compete ao DT, em articulação com o CP e demais estruturas de coordenação e 

supervisão pedagógica, e, sempre que necessário, com o órgão competente de direção 

ou gestão da escola, a programação, coordenação e execução das atividades do curso. 

 

Artigo 20 – Competências 

 

1. Para além das competências designadas no RI, o DT de um Curso Profissional deverá: 

a) Fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos seus pais e EE, pelo menos três vezes 

em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno; 
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b) Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com 

indicações relativas a atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao 

relatório descritivo a que se refere a alínea anterior; 

c) Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada 

módulo e na progressão registada em cada disciplina, a anexar ao relatório 

descritivo a que se refere a alínea b); 

d) Organizar e manter atualizado o dossiê de turma;  

e) Acompanhar de forma personalizada todos os formandos da turma, ajudando-os a 

gerir o seu percurso de formação;  

f) Manter atualizados os dados relativos às faltas dos formandos, horas a recuperar e 

atrasos modulares;  

g) Proceder aos contactos com os pais e EE, convocando-os, sempre que isso se mostre 

necessário;  

h) Ser o polo dinamizador de contactos permanentes entre formadores, para melhor 

articulação de todos;  

i) Presidir aos CT;  

j) Entregar aos pais e EE, no final de cada período, uma ficha de informação sobre o 

percurso formativo do aluno.  

 

SECÇÃO VII - O PROFESSOR/FORMADOR 
 

Artigo 21 – Competências 

 

1. Para além das competências designadas no RI, o professor/formador de um Curso 

Profissional deverá: 

a) Conhecer o modelo curricular, os objetivos dos cursos profissionais e os programas 

publicados pela ANQEP; 

b) Colaborar na elaboração da planificação anual e planificações específicas de cada 

módulo/UFCD; 

c) Esclarecer os formandos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em cada 

módulo/UFCD, assim como os critérios de avaliação; 

d) Elaborar todos os documentos a fornecer aos formandos (textos de apoio, testes, 

fichas de trabalho, etc.), utilizando para isso os documentos normalizados; 

e) Requisitar o material necessário para a sua disciplina ao Diretor de Curso; 

f) Cumprir integralmente os elencos modulares: número de horas/tempos destinados 

à lecionação dos respetivos módulos/UFCD no correspondente ano de formação; 

g) Comunicar antecipadamente à Direção a intenção de faltar às aulas, sempre que isso 

for previsível, preenchendo um documento próprio para esse efeito. Essas aulas 

devem ser repostas com a maior brevidade possível; 

h) Preencher os termos referentes a cada módulo realizado pelos formandos; 

i) Elaborar planos de reposição de horas (recuperação de aprendizagens) para os 

formandos com falta de assiduidade; 

j) Elaborar critérios e instrumentos de avaliação para os formandos que requerem 

avaliação aos módulos/UFCD em atraso durante o ano letivo e nas épocas especiais 

de exame; 

k) Informar o Diretor de Curso das horas lecionadas quando este o solicitar. 
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Artigo 22 - Faltas/Reposição de aulas 

 

1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada 

disciplina/módulo/UFCD, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a 

reposição das aulas não lecionadas pelos professores até dez dias úteis após a falta. 

2. Os registos de faltas dos formadores, bem como a respetiva justificação, 

obrigatoriamente apresentada nos termos e prazos legalmente previstos, são 

provisórios, só se tornando definitivos se os tempos letivos em falta não forem 

compensados. 

3. A gestão das reposições das horas em falta deve ser planeada em articulação como 

Diretor de Curso. 

4. Sempre que o formador não tenha lecionado a totalidade ou parte dos tempos letivos 

previstos para um determinado dia, será a lecionação do tempo em falta compensada 

logo que possível ou através do mecanismo de permuta com qualquer outro docente 

que ministre o curso, com base num plano de compensações por troca entre docentes, 

mediante o preenchimento de documento próprio (em papel ou formulário online), 

aprovado pela Direção. 

5. As horas letivas previstas e não lecionadas, por colocação tardia dos formadores ou por 

falta de assiduidade destes, devem ser recuperadas através de: 

a) Permuta entre formadores;  

b) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e/ou 

Páscoa; 

 

Artigo 23 - Permuta de aulas 

 

1. Sempre que um formador souber, antecipadamente, que vai faltar, poderá trocar a sua 

aula com outro colega, bastando para o efeito entregar na Direção um registo de 

permuta devidamente preenchido (em papel ou formulário online) e assinado pelos 

dois intervenientes. 

 

Artigo 24 - Antecipação de aulas 

 

1. Após a calendarização das aulas, pode haver a necessidade do formador fazer uma 

antecipação das mesmas, aumentando a carga semanal da sua disciplina. Esta 

antecipação terá como principal objetivo o término das atividades letivas no final do 

mês de junho, e carece de autorização da Direção, devendo ser entregue um registo de 

antecipação devidamente preenchido (em papel ou formulário online). 

 

CAPI TULO III - O ALUNO/FORMANDO 
 

SECÇÃO I – PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 
 

Artigo 25 - Processo individual do aluno 

 

1. O percurso escolar do aluno deve ser documentado, de forma sistemática, no processo 

individual a que se refere o artigo 11, do EA e Ética escolar. 
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2. O processo individual é atualizado ao longo do ensino secundário de modo a 

proporcionar uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu 

acompanhamento e permitindo uma intervenção adequada. 

3. A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do DT. 

4. O processo individual do aluno acompanha-o sempre que este mude de escola, sendo a 

escola de origem a responsável pela sua disponibilização à escola de destino. 

5. Do processo individual do aluno, que contém os seus dados de identificação, devem 

constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e a sua evolução, 

designadamente: 

a) O contrato de formação; 

b) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna, incluindo a 

identificação e classificação final das disciplinas, módulos, UFCD e da FCT, assim 

como a identificação da entidade de acolhimento em que esta decorreu; 

c) No âmbito da avaliação externa, a identificação do projeto da PAP e respetiva 

classificação final; 

d) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

e) Relatório técnico-pedagógico, programa educativo individual e identificação das 

áreas curriculares específicas, quando aplicável; 

f) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e em 

atividades ou projetos, designadamente culturais, artísticos, desportivos, científicos 

e no âmbito do suporte básico de vida e de CD, entre outros de relevante interesse 

social desenvolvidos na escola; 

g) Outros que a escola considere adequados. 

6. O disposto nos números anteriores está sujeito aos limites constitucionais e legais, 

designadamente ao previsto na legislação sobre proteção de dados pessoais, no que diz 

respeito ao acesso e tratamento desses dados e ao sigilo profissional. 

 

Artigo 26 – Contrato de Formação 

 

1. Todos os formandos e respetivos pais e EE estabelecem, no início do ciclo de formação 

um contrato, designado por contrato de formação, com a ESF.  

2. O contrato de formação explicita o termo de aceitação da lei vigente, relativa aos cursos 

profissionais, e das normas estatuídas neste regulamento, por parte dos formandos e 

respetivos pais e EE.  

 

SECÇÃO II - DIREITOS E DEVERES 

 

Artigo 27 – Direitos 

 

1. Para além dos direitos enunciados no RI da escola, o aluno deverá: 

a) Participar na formação em harmonia com os programas, metodologias e processos 

de trabalho definidos;  

b) Usufruir de subsídio de alimentação em espécie nos termos da legislação em vigor; 

c) Usufruir de subsídio de transporte nos termos da legislação em vigor; 

d) Beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática e seguro 

contra acidentes pessoais durante o tempo da FCT, nos termos constantes da 

respetiva apólice;  
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e) Usufruir de material de suporte pedagógico à aprendizagem (sebentas, fichas de 

trabalho e de apoio);  

f) Beneficiar de material para desenvolvimento de trabalhos específicos do curso;  

g) Fruir de todos os direitos decorrentes da assinatura do Contrato de Formação;  

h) Receber um diploma que indique a conclusão do ensino secundário;  

i) Receber um certificado de qualificação profissional de nível 4 que indique a média 

final do curso e discrimine as disciplinas/módulos/UFCD do plano de estudos e 

respetivas classificações, a designação do projeto e a classificação obtida na 

respetiva PAP, bem como a duração, a classificação da FCT e designação das 

entidades.  

 

Artigo 28 – Deveres 

 

1. Constituem deveres do aluno, para além dos enunciados no RI: 

a) Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objetivo é a inserção no 

mercado de trabalho:  

i. Assiduidade;  

ii. Pontualidade;  

iii. Respeito;  

iv. Responsabilidade. 

b) Cumprir o EA e Ética escolar e o RI;  

c) Justificar as faltas, invocando sempre os motivos, que serão apreciados e 

ponderados pelo DT;  

d) Proceder à entrega, nos serviços administrativos, da documentação comprovativa 

das despesas de transporte (mapa de transportes), efetuadas num dado mês, até ao 

5.º dia útil do mês seguinte; 

e) Deixar na escola todo o produto resultante do trabalho/material fornecido por esta.  

 

SECÇÃO III - REGIME DE ASSIDUIDADE 
 

Artigo 29 - Regime de Assiduidade/Cumprimento das Horas de Formação 

 

1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos da conclusão do curso com 

aproveitamento, devem estar reunidos cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90 % da carga horária de cada 

disciplina, nas Componentes de Formação Sociocultural e Científica (CFSC); 

b) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90 % da carga horária do conjunto 

das UFCD/módulos da Componente de Formação Tecnológica (CFT); 

c) A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95 % da carga horária 

prevista. 

2. A ultrapassagem dos limites de faltas previstos no artigo anterior constitui uma violação 

dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de 

medidas de recuperação e/ou corretivas específicas, de acordo com o estabelecido nos 

artigos seguintes, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias, nos termos da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

3. Para os efeitos previstos no número 1, o resultado da aplicação de qualquer das 

percentagens nele estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente 
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anterior, para o cálculo da assiduidade, e por excesso, à unidade imediatamente 

seguinte, para determinar o limite de faltas permitido aos alunos. 

4. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas, será considerado o 

segmento letivo com a duração constante nas matrizes curriculares aprovadas 

anualmente. 

5. Serão contabilizadas, nas horas de formação, as visitas de estudo realizadas no âmbito 

das disciplinas em que se enquadrem, bem como outras atividades referentes à 

participação em ações realizadas na escola, quer inseridas no âmbito das disciplinas 

curriculares, quer aquelas que contribuam para a formação integral dos alunos na 

sociedade. 

6. Quando for atingido o limite de faltas permitido numa disciplina, independentemente 

da natureza das mesmas (justificadas ou injustificadas), os pais e EE ou, quando maior 

de idade, o aluno, são convocados à escola, pelo DT, pelo meio mais expedito, com o 

objetivo de os alertar para as consequências do excesso de faltas e de se encontrar uma 

solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como 

o necessário aproveitamento escolar. 

7. Quando for ultrapassado o limite de 5% de faltas (justificadas e/ou injustificadas) do 

total de horas do curso, os alunos perdem alguns apoios normalmente suportados pelos 

fundos comunitários. 

8. A necessidade de cumprir qualquer período de FCT, fora do ciclo de estudos a que o 

aluno pertence, poderá concretizar-se desde que os custos inerentes sejam assegurados 

pelo aluno. 

9. As atividades de reposição devem ser realizadas, sempre que possível, num período 

máximo de 15 dias após o professor entregar as propostas ao aluno. 

10. As medidas de reposição de horas são aplicadas pelo professor da disciplina a quem 

cabe atribuir uma avaliação qualitativa de Aprovado ou Não Aprovado. 

11. Cabe ao aluno executar as tarefas/atividades estabelecidas, na BE, acompanhado, 

sempre que possível, por um professor que aí exerça funções, ou em casa, com o 

acompanhamento dos pais e EE, se se tratar de aluno menor de idade. 

12. As tarefas serão executadas, em cada disciplina, num período de tempo igual ao número 

de faltas acima do limite legalmente previsto. 

13. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário 

letivo da turma em que se encontra inserido. 

14. O professor deve informar o DT sobre a eficácia do trabalho realizado. 

 

Artigo 30 – Faltas dos Formandos 

 

1. Considera-se “falta”:  

a) ausência do formando a uma aula;  

b) ausência do formando a uma atividade obrigatória;  

c) a ausência devido a ordem de saída da sala de aula ou à aplicação de suspensão.  

2. As faltas são registadas pelo professor da turma no programa para o efeito.  

3. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, 

nos restantes casos, até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma.  

4. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:  

a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico, se determinar 

impedimento superior a cinco dias úteis;  
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b) Isolamento determinado por doença infetocontagioso de pessoa que coabite com o 

aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;  

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 

falecimento de familiar (previsto no regime de contrato dos trabalhadores que 

exercem funções públicas);  

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;  

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;  

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que tal 

assistência não possa ser prestada por outra pessoa;  

g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação;  

h) Ato decorrente da religião do aluno, quando não possa efetuar-se fora do período 

das atividades letivas;  

i) Preparação ou participação em competições desportivas de alta competição;  

j) Participação em atividades associativas, nos termos da lei;  

k) Cumprimento de obrigações legais.  

1. São também consideradas justificadas as faltas dadas por outro facto impeditivo da 

presença na escola, desde que o pedido de justificação cumpra, cumulativamente, as 

seguintes condições:  

a) estar assinado pelos pais e EE ou pelo aluno se este for maior de idade;  

b) estar fundamentado em motivos atendíveis pelo DT.  

2. Por aluno e por período só serão aceites pelo DT, no máximo, duas justificações na 

caderneta do aluno, sem que sejam acompanhados de um outro documento justificativo 

nos termos da lei.  

3. A aceitação de mais do que duas justificações referidas anteriormente, por período, 

estarão dependentes do contacto dos pais e EE com o DT.  

4. A não aceitação de justificação apresentada deve ser fundamentada pelo DT, 

nomeadamente pela ausência de enquadramento da justificação em quaisquer das 

alíneas do artigo 30, ou por exceder o limite de duas justificações por período, para as 

quais não tenha havido lugar à apresentação de comprovativo. 

 

Artigo 31 – Efeito das Faltas dos Formandos 

 

1. A falta de assiduidade produz efeitos que vão além do seu registo no processo do aluno.  

2. Se, no decorrer de uma disciplina/UFCD, o formando tiver faltas justificadas, o formador 

deve acionar mecanismos de compensação, nos termos seguintes:  

a) se as faltas dadas forem esporádicas e justificadas, o formando deve desenvolver, o 

mais breve possível, uma tarefa que vise a recuperação dos 

conhecimentos/competências inerentes aos trabalhos desenvolvidos aquando da 

falta;  

b) Se as faltas dadas forem, em número igual ou superior ao número de tempos 

semanais e seguidas, o aluno deve ser sujeito a um Plano de Reposição de Horas para 

recuperação das matérias. 

3. A realização das tarefas propostas no ponto 2 implica a atribuição de Cumpriu na 

respetiva avaliação, e a consequente eliminação das faltas justificadas. 

4. O incumprimento das tarefas propostas no ponto 2 implica contabilização das mesmas 

para o somatório do ponto 5. 
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5. Se, no decorrer do ciclo de formação, o formando exceder o limite de faltas injustificadas 

(ou somatório das faltas injustificadas e justificadas não recuperadas) permitido numa 

disciplina das CFSC, ou para o conjunto das UFCD da CFT, terá que desenvolver um 

conjunto de atividades que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ou 

integração escolar e comunitária do aluno, e pelas quais os alunos e seus pais e EE são 

corresponsáveis.  

 

Artigo 32 – Atividades de Recuperação de Aprendizagens (Plano de Recuperação) 

 

1. O conjunto de atividades referido no número 5 do artigo anterior deverá ser formulado, 

em impresso normalizado na escola, pelo(s) professor(es) da disciplina da CFSC em que 

foi ultrapassado o limite de faltas injustificadas, ou pelo(s) professor(es) da CFT, caso 

seja ultrapassado o limite de faltas para o conjunto das UFCS, no prazo máximo de cinco 

dias úteis a contar da data de verificação do incumprimento.  

2. As atividades de recuperação devem obedecer aos seguintes pressupostos:  

a) terem como objetivo a recuperação das aprendizagens não realizadas, (sejam do 

domínio cognitivo, procedimental, psicomotor ou atitudinal) devido à falta de 

assiduidade do aluno ou que ela denuncie;  

b) incidirem sobre a disciplina em que se verificar o excesso de faltas, caso se trate das 

CFSC, e num conjunto de UFCD (s), a definir pelo(s) professor(es) da CFT, caso se 

trate desta última componente.  

c) ocorrerem, no máximo, cinco vezes por ciclo de formação independentemente das 

CFSC e CFT em causa.;  

d) deverão obrigatoriamente serem cumpridas na escola, na BE ou outro espaço 

apropriado para esse efeito, e desenvolvidas fora do horário letivo do formando;  

e) serem monitorizadas pelo(s) formador(es) das disciplinas, em que se verificou o 

excesso de faltas, caso se trate das CFSE, e pelo(s) formador(es) da CFT caso seja 

ultrapassado o limite de faltas para a o conjunto das UFCD, com conhecimento ao 

DT;  

f) Os pais e EE e o aluno deverão tomar conhecimento do conjunto de atividades 

propostas, em reunião com convocada pelo DT, pelo meio mais expedito, 

expressamente para o efeito. A falta de comparência dos pais e EE e/ou aluno na 

respetiva reunião não inviabiliza a realização das atividades propostas.  

g) serem concretizadas no prazo máximo de 5 dias úteis, contados após a comunicação 

ao aluno e respetivos pais e EE.  

h) serem avaliadas qualitativamente em Cumpriu e Não Cumpriu;  

3. Após a conclusão de todo o processo, e tendo o aluno realizado as tarefas propostas, o 

professor da disciplina deve entregar o documento ao DT, bem como os trabalhos 

produzidos pelo aluno, para arquivo no respetivo dossiê. 

4. Se o plano for cumprido, serão descontadas faltas, no programa de gestão de alunos, até 

o aluno atingir os 90% de assiduidade naquele módulo/UFCD. 

5. A não comparência ao plano por falta devidamente justificada implicará a marcação de 

nova data para realização do trabalho estipulado. 

6. O incumprimento do conjunto das atividades propostas determina a exclusão do 

formando do curso.  
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7. As faltas resultantes, exclusivamente da aplicação da ordem de saída de aula, ou de 

medidas disciplinares sancionatórias, não são passíveis de recuperação através de 

execução de um plano de atividades de recuperação de aprendizagem.  

8. O impresso referido no ponto 2 do artigo 31 ou no ponto 1 do Artigo 32, após 

preenchido, deve constar do PIA.  

9. Qualquer situação de incumprimento não prevista neste regulamento deve ser 

analisada pelo CT, que propõe decisão à diretora da escola.  

 

Artigo 33 – Organização do percurso formativo do aluno 

 

1. Os alunos dos cursos profissionais realizam, obrigatoriamente, todas as componentes 

de formação do curso que frequentam. 

2. Na CFT, os formandos podem substituir as UFCD de bolsa escolhidas pela escola por 

outras constantes da bolsa do mesmo referencial de formação, em função do percurso 

formativo pretendido e dos recursos disponíveis.  

3. Para o efeito do número anterior os formandos interessados devem entregar um 

requerimento ao Diretor da escola até ao final do mês de julho, que o analisará em 

função do percurso formativo pretendido e dos recursos disponíveis.  

4. Em conformidade com o disposto no artigo 16, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho, o aluno pode realizar um percurso formativo próprio, de acordo com as regras 

constantes no artigo 15, da Portaria n.º 235-A/2018, 23 de agosto. 

 

CAPI TULO IV - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

Artigo 34 - Visitas de Estudo 

 

1. As visitas de estudo constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado o seu 

caráter mais prático, podem contribuir para a preparação e sensibilização dos 

conteúdos a lecionar, ou para o aprofundamento e reforço de unidades curriculares já 

lecionadas. 

2. A proposta destas atividades deve ser feita em formulário próprio, com o conhecimento 

prévio do Diretor de Curso, para aprovação em CT e devem fazer parte integrante do 

PAA. 

3. Por cada atividade devem ser preenchidos dois documentos o planeamento da despesa 

e o enquadramento. Estes documentos devem ser enviados para o Diretor de Curso. 

4. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os 

blocos previstos para os turnos da manhã e da tarde, até ao máximo de 10 tempos 

diários. 

5. Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores e professores 

acompanhantes, de acordo com o previamente estabelecido, aquando da preparação da 

atividade. 

6. As visitas de estudo fazem parte do plano de formação, sendo obrigatória a presença do 

aluno. 

7. No caso de o aluno não poder comparecer à visita, por razões bem fundamentadas e com 

o conhecimento dos pais e EE, deverá ser encaminhado para a BE ou um outro espaço a 
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designar, com a indicação de uma atividade para realizar, a definir pelo professor 

organizador, durante o período correspondente às aulas desse dia. 

8. Se o aluno não comparecer à escola, ou não realizar as atividades propostas, ser-lhe-á 

marcada falta de presença pelo professor responsável pela visita. 

9. Os professores organizadores e os acompanhantes da atividade que faltem a outras 

turmas dos cursos profissionais não envolvidas na visita de estudo deverão proceder à 

sua compensação, nos termos previstos no artigo 23 deste regulamento. 

10. No final da atividade, o professor procederá à avaliação da mesma através da elaboração 

de um relatório sucinto, em modelo próprio gerado pela plataforma, no prazo máximo 

de 15 dias. 

 

CAPI TULO V – AVALIAÇA O DAS APRENDIZAGENS 
 

SECÇÃO I – PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 35 – Objeto de Avaliação 

 

1. A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 

referência os documentos curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, bem como nos conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação. 

2. A avaliação assume caráter contínuo, sistemático, diagnóstico, formativo e sumativo, ao 

serviço das aprendizagens, e fornece ao professor ou formador, ao aluno, aos pais e EE 

e aos restantes intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 

qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.  

3. As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo 

de ensino e de aprendizagem. 

4. A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competência inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como os conhecimentos, 

aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva 

qualificação. 

5. No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes, para além dos 

constantes no artigo 19, da Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, o orientador da 

PAP e os membros do júri da PAP. 

6. O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens são da responsabilidade do CT, sob 

proposta dos professores e formadores de cada componente de formação, disciplina, 

módulos, e UFCD, bem como do órgão de administração e gestão e dos órgãos de 

coordenação e supervisão pedagógica da escola. 

7. Até ao início do ano letivo, o CP da escola, enquanto órgão regulador do processo de 

avaliação das aprendizagens, define, no âmbito das prioridades e opções curriculares, e 

sob proposta dos DC, os critérios de avaliação tendo em conta, designadamente: 

a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais, quando aplicável; 
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c) Os perfis profissionais e referenciais de formação associados às respetivas 

qualificações constantes no CNQ;  

d) Os demais documentos curriculares respeitantes a cada curso profissional, visando, 

quando aplicável, a consolidação, aprofundamento e enriquecimento das 

Aprendizagens Essenciais. 

8. A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação 

agregada, a equipa CAI-EQAVET produz um relatório de avaliação dos resultados, em 

cada período letivo, que é analisado em reuniões de CP e reuniões de departamento, e 

disponibilizados à comunidade escolar através da página Web da escola.  

9. Os professores e formadores e os demais intervenientes no processo de ensino e 

aprendizagem devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas 

pedagógicas com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à 

melhoria das aprendizagens. 

10. A análise a que se refere o número 8 deve ter em conta os indicadores considerados 

relevantes, designadamente as taxas de retenção e desistência, progressão e conclusão, 

numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo. 

 

SECÇÃO II – MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 36 – Avaliação Diagnóstica, Formativa e Sumativa 

 

1. A avaliação compreende as modalidades diagnóstica, formativa e sumativa. 

2. A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que 

seja considerado oportuno, devendo fundamentar 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. 

3. A avaliação formativa é contínua e permite obter informação sobre o desenvolvimento 

das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias.  

4. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação das 

aprendizagens realizadas e das competências adquiridas, e expressa-se na escala de 0 a 

20 valores.  

 

Artigo 37 – Formalização da Avaliação Sumativa 

 

1. As pautas de avaliação dos módulos/UFCD devem ser entregues nos Serviços 

Administrativos no prazo máximo de 15 dias após a sua conclusão. 

2. A avaliação sumativa é formalizada pelo CT de avaliação, tendo as seguintes finalidades: 

a) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu 

aproveitamento ao longo do ano; 

b) Atribuição de classificação final nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, 

já concluídos pelo aluno. 

3. A avaliação sumativa é da responsabilidade conjunta e exclusiva dos professores e 

formadores que compõem o CT, sob critérios aprovados pelo CP. 

4. A classificação de cada módulo e UFCD, a atribuir a cada aluno, é proposta pelo professor 

ou formador ao CT de avaliação, para deliberação, sendo os momentos de realização da 

avaliação, no final de cada módulo e UFCD, acordados entre o professor ou formador e 
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o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem 

dos alunos. 

5. A avaliação de cada módulo/UFCD exprime a conjugação da auto e heteroavaliação dos 

alunos e da avaliação realizada pelo professor, em função da qual este e os alunos 

ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e acordam novos processos e tempos 

para a avaliação do módulo/UFCD. 

6. A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e é atribuída a cada um dos 

módulos/UFCD de cada disciplina, à FCT e à PAP.  

7. Exceciona-se do disposto no número anterior CD, que, em caso algum, é objeto de 

avaliação sumativa. 

8. A participação nos projetos desenvolvidos no âmbito da disciplina de CD é objeto de 

registo anual no certificado do aluno. 

9. Atendendo à lógica modular, a notação formal de cada módulo/UFCD, a publicar em 

pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores. 

10. No final do ano letivo é obrigatório o preenchimento dos termos de cada módulo/UFCD. 

 

Artigo 38 – Avaliação Externa 

 

1. A avaliação externa das aprendizagens deve contemplar a avaliação da capacidade de 

mobilização e de integração de todos os conhecimentos, aptidões, atitudes e 

competências profissionais, sendo realizada, em complemento da avaliação interna das 

aprendizagens, através da PAP. 

2. A natureza externa da PAP é assegurada pela integração no júri de personalidades 

externas, de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso e outros representantes do setor do respetivo curso, realizando-

se a prova nos termos previstos no capítulo VII. 

3. Os alunos dos cursos regulados pela Portaria n.º 235-A de 2018, de 23 de agosto podem 

candidatar-se, na qualidade de alunos autopropostos, à realização de exames finais 

nacionais que elegerem como provas de ingresso para acesso ao ensino superior. 

4. Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no 

âmbito do regime jurídico da educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, que realizem os exames finais nacionais nos termos do número 

anterior são garantidas, se necessário, adaptações no processo de realização dos 

mesmos. 

 

SECÇÃO III – CLASSIFICAÇÃO, APROVAÇÃO E PROGRESSÃO 
 

Artigo 39 – Condições de aprovação e progressão 

 

1. A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos 

módulos/UFCD de uma classificação igual ou superior a 10 valores.  

2. A aprovação na CFT, na FCT e PAP depende da obtenção de uma classificação final igual 

ou superior a 10 valores em cada uma delas. 

3. Quando não ocorrer a aprovação num módulo/UFCD, o professor deverá acordar com 

o(s) aluno(s) a data de realização de um outro momento de avaliação para a conclusão 

do mesmo. 
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4. Se um aluno não realizar um módulo/UFCD, pode prosseguir e obter aprovação nos 

módulos/UFCD seguintes. 

5. No caso de o aluno não cumprir o requisito mencionado no ponto anterior deverá 

reiniciar esse ano do ciclo de formação, inscrevendo-se apenas às disciplinas com 

módulos em atraso, de preferência numa turma do mesmo curso.  

6. Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, a escola criará as condições possíveis de 

acordo com os recursos existentes para possibilitar a conclusão do curso (a definir 

anualmente), devendo o aluno concretizar a realização dos módulos/UFCD em atraso 

através das disciplinas existentes em outros cursos e das épocas especiais de exame ou 

reorientar o seu percurso formativo. 

7. O CT pode, em casos devidamente fundamentados, não permitir que o aluno participe 

no período de FCT. 

 

Artigo 40 – Conselhos de Turma de Avaliação 

 

1. As reuniões de CT de avaliação serão realizadas três vezes por ano, no final do primeiro, 

segundo e terceiro períodos. 

2. Os CT de avaliação são presididos pelo DT e secretariados por um elemento do CT 

designado pela Direção. 

3. Nestes momentos de avaliação, deve ser elaborada a pauta geral identificando os 

módulos/UFCD que os alunos realizaram com sucesso, avaliando ainda o perfil de cada 

aluno para o curso em questão, podendo, na eventualidade, ser proposta a mudança de 

curso. 

4. No final dos momentos de avaliação previstos no n.º 1, é entregue aos pais e EE o registo 

individual, no qual deve constar:  

a) A identificação e classificação dos módulos/UFCD concluídos em cada disciplina 

(com sucesso e sem sucesso), bem como a classificação final das disciplinas 

concluídas; 

b) Elaborar uma síntese sobre a sua evolução, incluindo as áreas a melhorar ou a 

consolidar, com indicações relativas a atividades de recuperação e/ou de 

enriquecimento;  

c) A identificação e classificação da FCT desenvolvida com sucesso, assim como o nome 

das empresas ou organizações em que decorreu. Esta informação só será fornecida 

uma vez em cada ano e no período em que tenha sido realizada; 

d) No 12.º ano, a identificação do projeto da PAP e respetiva classificação intermédia.  

No 3.º período será fornecida a respetiva classificação final. 

5. A ficha referida no ponto anterior, incluindo os extratos de classificações e de faltas, será 

fornecida aos pais e EE em reunião de pais e EE realizada para esse efeito. 

6. Para além das reuniões previstas no ponto um, deve a equipa reunir sempre que 

necessário para articulação curricular e coordenação pedagógica. 

 

Artigo 41 - Momentos de Avaliação / Recuperação Modular 

 

1. Sempre que o aluno não conseguir obter aproveitamento após o término de lecionação 

de um módulo/UFCD, continua em avaliação, tendo direito a uma recuperação por 

módulo/UFCD durante o período de aulas do ano letivo. 
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2. Deve sumariar-se: “Realização de prova de recuperação do aluno número x, ao 

módulo/UFCD x”. 

3. Caso o aluno obtenha classificação positiva ao módulo/UFCD, este será considerado 

como realizado e haverá lugar ao preenchimento de uma pauta individual que traduzirá 

os resultados dessa avaliação. 

4. Durante estes dois momentos de avaliação, o professor deverá aplicar os critérios de 

avaliação definidos em CP e do conhecimento dos alunos. 

5. Esgotadas estas possibilidades, e se a falta de aproveitamento persistir, o aluno só 

poderá realizar os módulos/UFCD em atraso, desse ano letivo, nas épocas especiais de 

exame, definidas pela Direção. 

6. Os alunos podem realizar o(s) módulo(s)/UFCD em atraso dos anos letivos anteriores 

durante o ano nas turmas onde esse módulos/UFCD estejam a ter avaliação. A 

coordenação deste processo é realizada pelo Diretor de Curso que deve informar os 

alunos das turmas onde podem fazer os módulos/UFCD e os professores que realizam 

essas avaliações. Nestes casos a classificação final será a classificação obtida no 

teste/trabalho desenvolvido.  

7. Para a concretização do ponto anterior os alunos não poderão faltar às atividades letivas 

da sua turma. Só será autorizada a falta no dia de realização do teste a qual será 

considerada justificada.    

8. Para a recuperação de módulos prevista no ponto 6 os alunos devem preencher e 

entregar nos serviços administrativos a respetiva ficha de inscrição. 

 

Artigo 42 - Avaliação Extraordinária – Épocas de Exame 

 

1. Os alunos que apresentam módulos/UFCD em atraso têm a possibilidade de requerer a 

avaliação dos mesmos através de uma prova de avaliação extraordinária a realizar: 

a) Em junho, para os alunos do 12. º ano, no total de 3 módulos/UFCD;  

b) Em julho, para todos os alunos, no total de 5 módulos/UFCD;  

c) No mês de dezembro para efeitos de conclusão do curso (até 3 módulos/UFCD). 

2. Tratando-se de alunos que já concluíram os três anos do ciclo de formação ou outros 

casos devidamente autorizados pela Direção, poderão requerer exames de avaliação 

globalizante, que incidam sobre conteúdos respeitantes até três módulos/UFCD.  

3. A inscrição para os exames deve ser feita mediante o preenchimento de um documento 

próprio com a indicação dos módulos pretendidos em cada disciplina, na secretaria da 

escola. 

4. Os exames podem revestir as formas seguintes:  

a) Prova escrita; 

b) Prova prática; 

c) Prova escrita com componente prática. 

5. Os exames referidos no número anterior realizam-se por módulos/UFCD, competindo a 

elaboração dos mesmos aos professores dos DC. 

6. No ato da inscrição nesses exames, os alunos depositam uma quantia a definir pela 

Direção da escola, que lhes é devolvida após a sua realização. 

7. A falta não justificada a um exame implica a não devolução da quantia depositada, que 

passa a constituir receita própria da escola. 

8. A calendarização dos exames deve ser afixada, em lugar público da escola, até 5 dias 

antes da realização dos mesmos. 
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9. Para a elaboração e correção dos exames é constituída uma equipa de dois professores 

por disciplina. 

10. As classificações dos exames são registadas em pauta própria e no livro de termos.  

11. Os instrumentos de avaliação utilizados ficam arquivados na escola. 

 

Artigo 43 - Regime de Precedências 

 

1. Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de 

cada programa, é permitido que o aluno frequente módulos/UFCD mais avançados sem 

a capitalização de módulos/UFCD anteriores. 

 

Artigo 44 - Regime de Permeabilidade e Equivalência de Disciplinas 

 

1. Nos termos do Despacho Normativo nº 36/2007, de 8 de outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho Normativo 29/2008, de 5 de junho, 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/UFCD 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, um requerimento com essa pretensão 

dirigida à Direção. 

3. Os formandos que reorientaram o seu percurso formativo mudando dos Cursos 

Científico-Humanísticos ou Tecnológicos para os Cursos Profissionais podem requerer, 

também ao abrigo do Despacho Normativo nº 36/2007, de 8 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Despacho Normativo nº 29/2008, de 5 de junho, a 

equivalência das disciplinas já concluídas dos cursos anteriores e que se encontram no 

plano de formação do curso em que atualmente estão inscritos. O regime de 

equivalência previsto abrange as disciplinas de Português, Inglês, Educação Física, 

Física e Química, Matemática e TIC. 

4. A atribuição destas equivalências está dependente das condições enunciadas no artigo 

7 do referido despacho. 

 

Artigo 45 - Melhoria de Classificação 

 

1. Não é permitida a realização de exames para melhoria de classificação. 

 

Artigo 46 - Reclamações e Recursos 

 

1. As reclamações ou recursos, interpostos sobre matéria de avaliação interna dos alunos, 

devem ser remetidos para a Direção, que seguirá os procedimentos legais para os 

recursos em geral. 
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CAPI TULO VI - PROGRESSA O E CONCLUSA O 
 

Artigo 47 - Conclusão e Certificação 

 

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 das CFSC obtém-se pela média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

3. Nas disciplinas sem organização modular a CFD é atribuída após a sua conclusão, nos 

termos do disposto no n.º 4 do artigo 27 e no artigo 37 da portaria n.º235-A/2018, de 

23 de agosto. 

4. A classificação final da CFT obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações obtidas em cada UFCD, ou módulo quando aplicável. 

5. A Classificação Final do Curso (CFC) obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CFC = 0,22*FS + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT +0,23*PAP 

sendo: 

CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades; 

FS = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 

integram o plano de estudos na componente de formação sociocultural, 

arredondada às décimas; 

FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 

integram o plano de estudos na componente de formação científica, arredondada 

às décimas; 

FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que 

integram o plano de estudos na formação tecnológica, arredondada às unidades; 

FCT = classificação da FCT, arredondada às unidades; 

PAP = classificação da PAP, arredondada às unidades. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos cursos enquadrados em regime 

provisório no CNQ, em que se mantêm as três a quatro disciplinas da CFT, definidas nos 

planos de estudo publicados nas portarias de criação de cada curso, a variável FT 

representa a média aritmética simples das classificações finais de todos os módulos das 

disciplinas que integram o plano de estudos na CFT, arredondada às décimas. 

7. A disciplina de EMRC não é considerada para efeitos de apuramento da classificação a 

que se refere o número anterior. 

8. A certificação para conclusão do Curso não necessita, em caso algum, da realização de 

exames nacionais. 

9. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão cumprir os 

requisitos que forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura. 

 

Artigo 48 - Omissões 

 

1. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Direção, de acordo 

com a legislação em vigor. 
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CAPI TULO VII – PROVA DE APTIDA O PROFISSIONAL 
 

Artigo 49 - Natureza e Âmbito 

 

1. A PAP, de acordo com o previsto na subalínea v) da alínea b) do n.º 2 do artigo 23, do 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, integra a avaliação externa e é condição 

necessária para a obtenção do diploma de qualificação profissional. 

2. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 

atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de 

realização e apreciação crítica, demonstrativo de conhecimentos, aptidões, atitudes e 

competências profissionais adquiridos ao longo do percurso formativo do aluno, em 

todas as componentes de formação, com especial enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e no perfil profissional 

associado à respetiva qualificação. 

3. A PAP, regulada nos termos dos artigos seguintes, realiza-se durante o último ano do 

ciclo de formação, em condições a fixar pelos órgãos competentes da escola. 

4. A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final, expressa numa escala 

de 0 a 20 valores, deve constar do PIA. 

 

Artigo 50 - Conceção e concretização do projeto da PAP 

 

1. O projeto da PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo 

aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e 

acompanhamento de um professor ou formador. 

2. Tendo em conta a natureza do projeto pode o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde 

que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a 

contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 

3. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção; 

b) Fases de desenvolvimento; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

4. O relatório final a que se refere a alínea c) do número anterior integra, nomeadamente: 

a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais 

dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar; 

d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do 

projeto e das avaliações intermédias do orientador da PAP. 

5. Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos 

de concretização, previstos nos números anteriores, podem ser adaptados em 

conformidade. 

6. Sempre que os projetos de PAP estejam ligados ao contexto de trabalho devem obedecer 

a este regulamento, tendo o orientador a decisão final sobre o seu desenvolvimento. 
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Artigo 51 - Direito e deveres de todos os intervenientes 

 

1. Durante o processo de conceção, elaboração e avaliação da PAP, intervêm os seguintes 

órgãos/elementos: 

a) CP;  

b) Órgão de Gestão;  

c) Diretor de Curso;  

d) Professor orientador da PAP;  

e) Aluno; 

f) Júri de Avaliação Final.  

2. É da competência do CP aprovar os critérios de avaliação da PAP depois de ouvidos os 

Diretores de Curso. 

3. Competências do órgão de gestão: 

a) Definição da data final em que todo o processo de PAP deverá estar concluído; 

b) Aprovar todos os temas de PAP; 

c) Designar os professores orientadores de PAP, de entre os formadores que lecionam 

as disciplinas da CFT; 

d) Articular com os Diretores de Curso os procedimentos necessários à realização da 

PAP, nomeadamente a calendarização das provas e a constituição dos júris de 

avaliação;  

e) Apoiar, na medida do possível, seminários, colóquios, visitas de estudo e outras 

atividades na elaboração do projeto;  

f) Facultar ao aluno um conjunto de recursos de apoio, convenientes ao 

desenvolvimento do projeto, na medida das possibilidades da escola e apoiada em 

parecer do professor orientador. 

4. Competências do Diretor de Curso: 

a) Articular com a Direção os procedimentos necessários à realização da PAP, 

nomeadamente a calendarização das provas e a constituição dos júris de avaliação;  

b) Propor à Direção os professores orientadores da PAP, de entre os formadores que 

lecionam as disciplinas da CFT;  

c) Desenvolver os esforços necessários para uma resposta cabal às solicitações que lhe 

são feitas na tentativa de proporcionar o melhor êxito na realização dos projetos;  

d) Reunir com os professores orientadores para validar os projetos;  

e) Elaborar uma lista com todos os projetos e entregar ao coordenador das ofertas 

profissionalizantes, para aprovação da Direção;  

f) Aceitar os projetos da PAP dos alunos, na sua versão definitiva;  

g) Propor, para aprovação do CP, os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos 

os professores das disciplinas da CFT;  

h) Receber o Documento Escrito da PAP e os meios de suporte;  

i) Entregar ao Júri de Avaliação os documentos necessários à avaliação da PAP, até 5 

dias úteis antes da data de realização da mesma;  

j) Convocar o Júri de Avaliação.  

5. Competências do professor Orientador: 

a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação 

do relatório final; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

c) Ajudar a sistematizar as estratégias de desenvolvimento ao longo do projeto; 
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d) Auxiliar na organização estrutural da documentação, verificar o tratamento de texto 

e sua apresentação gráfica;  

e) Decidir se o produto, objeto ou produção escrita ou de outra natureza e o relatório 

estão em condições de serem presentes ao júri; 

f) Orientar o aluno na preparação da apresentação e defesa a realizar na PAP; 

g) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta. 

6. Competências do Aluno: 

a) Conceber, realizar, avaliar, apresentar e defender um projeto;  

b) Participar nas reuniões de acompanhamento da PAP;  

c) Cumprir a calendarização pré-definida; 

d) Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas relações de 

trabalho;  

e) Justificar as faltas perante o professor orientador.  

7. Competências do Júri de Avaliação: 

a) Avaliar o projeto do aluno;  

b) Avaliar o relatório do projeto;  

c) Avaliar a apresentação e defesa da PAP. 

 

Artigo 52 - Orientação e acompanhamento da PAP 

 

1. O orientador da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola de 

entre os professores e formadores que lecionam as disciplinas da CFT. 

2. Ao orientador da PAP compete, em especial: 

a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação 

do relatório final; 

b) Informar o aluno sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta, após o último CT de avaliação do 

ciclo de formação. 

3. O Diretor de Curso e o DT, em colaboração com o órgão de administração e gestão e com 

os demais órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola, asseguram a 

articulação entre os professores e formadores das várias componentes de formação, de 

modo a que sejam cumpridos, de acordo com a calendarização estabelecida, todos os 

procedimentos necessários à realização da PAP, competindo ainda, ao primeiro, propor 

para aprovação do CP os critérios de avaliação da PAP e datas de apresentação. 

4. Sem prejuízo dos números anteriores, o órgão de administração e gestão, em 

colaboração com os órgãos de coordenação e supervisão pedagógica da escola, é 

responsável pelo planeamento necessário à realização da PAP. 

5. Para o exercício das suas funções, o professor orientador terá dois tempos semanais 

para acompanhar no máximo 10 alunos. 

 

Artigo 53 - Faseamento/calendarização 

 

1. O órgão de gestão define a data final em que todo o processo de PAP deverá estar 

concluído. 
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2. A calendarização da conceção e do desenvolvimento da PAP é da responsabilidade dos 

professores orientadores e dos Diretores de Curso que deverão preencher, no início do 

ano letivo, o modelo próprio. 

3. A realização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção do projeto: 

i. O aluno terá que apresentar ao orientador da PAP o seu anteprojeto, de acordo 

com a calendarização previamente aprovada; 

ii. O anteprojeto deve fazer menção explícita dos seguintes elementos:  

a. Tema/Assunto a desenvolver;  

b. Fundamentação da escolha realizada;  

c. Objetivos a que se propõe atingir;  

d. Meios materiais e humanos a utilizar. 

iii. Sempre que possível, o projeto de PAP deverá incluir uma previsão de custos.  

b) Desenvolvimento do projeto devidamente faseado: 

i. Uma vez aprovado o anteprojeto, o aluno poderá iniciar o desenvolvimento do 

seu projeto, que decorrerá até 6 dias úteis antes da apresentação e avaliação 

final da PAP;  

ii. O desenvolvimento do projeto poderá decorrer dentro da carga horária 

curricular, desde que não comprometa o cumprimento dos objetivos gerais do 

curso;  

iii. Para o efeito os alunos terão no seu horário semanal dois tempos letivos, com a 

duração estipulada nas matrizes curriculares aprovadas anualmente; 

iv. Os professores orientadores devem registar, em documento próprio, a 

avaliação final do desempenho de cada aluno no desenvolvimento do projeto. 

Este documento deve ser entregue ao Diretor de Curso até 5 dias antes da 

apresentação da PAP;  

c) Apresentação e avaliação final.  

i. A calendarização da defesa da PAP é acordada entre os alunos, os professores 

orientadores e o Diretor de Curso dentro do prazo estabelecido no ponto um, 

salvo novas indicações do órgão de gestão; 

ii. A defesa da PAP é feita pelo formando em sessão pública perante o Júri: 

a. Após aprovação do órgão de gestão, o calendário para a realização da PAP 

será afixado, com um mínimo de uma semana de antecedência; 

b. Até 6 dias úteis antes da apresentação e avaliação final da PAP, o aluno tem 

que entregar ao Diretor de Curso o seu projeto definitivo de PAP, onde 

conste: o documento final e os diferentes meios de suporte necessários à 

concretização do projeto; o relatório de autoavaliação do desenvolvimento 

do projeto; 

c. A defesa da PAP deve ter uma duração mínima de 15 minutos e a máxima de 

60 minutos; 

d. Na apresentação e defesa de um projeto desenvolvido em equipa deve ser 

visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos 

membros da equipa;  

e. O Diretor de Curso levará, para a reunião de avaliação do projeto a ficha de 

avaliação final, bem como os elementos de suporte ao projeto, as avaliações 

intermédias dos professores orientadores e os registos individuais dos 

percursos escolares dos alunos; 
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f. O Júri de Avaliação, após a apresentação e defesa do projeto pelo aluno, na 

posse de todos os elementos necessários e da ficha de avaliação final, 

avaliará e classificará o projeto; 

 

Artigo 54 - Critérios de avaliação e classificação 

 

1. O processo de avaliação da PAP (produto material ou intelectual, intervenção ou 

atuação e respetivo relatório) obedece a critérios avaliação aprovados anualmente em 

CP.  

2. A avaliação será atribuída segundo uma escala de 0 a 20 valores;  

3. Consideram-se aprovados na PAP todos os alunos que obtenham uma classificação igual 

ou superior a 10 valores; 

4. O Júri de avaliação elabora a ata e a pauta da PAP; 

5. A pauta das PAP é publicada; 

6. O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido considerado aprovado pelo júri 

só poderá realizar uma nova prova no ano letivo subsequente; 

7. A classificação final da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação. 

 

Artigo 55 - Sanções 

 

1. O não cumprimento deste regulamento por parte dos alunos levará à anulação dos 

projetos. 

2. Sempre que se detetar plágio, por parte dos alunos, levará à anulação dos projetos. 

 

Artigo 56 - Outras Disposições 

 

1. Se o aluno não comparecer no dia da apresentação da PAP e apresentar, no período de 

3 dias úteis, justificação legal da sua ausência, haverá lugar à marcação de nova PAP. 

Caso contrário, só poderá realizar uma nova prova no ano letivo subsequente. 

2. Casos omissos neste regulamento são resolvidos pela Direção de acordo com legislação 

em vigor. 

 

Artigo 57 - Júri da Prova de Aptidão Profissional 

 

1. O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão de administração e gestão da escola 

e tem a seguinte composição: 

a) O Diretor da escola ou um seu representante, que preside; 

b) O Diretor de Curso; 

c) O DT; 

d) O orientador do projeto; 

e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins 

ao curso; 

f) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso; 

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 

setores de atividade afins ao curso. 

2. O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, quatro 

elementos dos referidos no número anterior, estando entre eles, obrigatoriamente: 
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a) O elemento a que se refere a alínea a); 

b) Dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g). 

3. Em caso de empate nas votações o presidente tem voto de qualidade. 

4. Compete ao Júri da PAP: 

a) Questionar, em matéria que permita evidenciar a cultura técnica e científica do 

formando, a sua capacidade de análise crítica do projeto. 

b) Proceder à avaliação da defesa da PAP. 

 

CAPI TULO VIII - FORMAÇA O EM CONTEXTO DE TRABALHO 
 

Artigo 58 - Definição e Âmbito 

 

1. A FCT, nos temos da alínea d) do n.º 2 do artigo 6, da Portaria 235-A/2018, de 23 de 

agosto, integra um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil 

profissional associado à respetiva qualificação do curso frequentado pelo aluno, 

desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da escola. 

2. A FCT realiza-se nas entidades de acolhimento, em períodos de duração variável ao 

longo ou no final da formação, enquanto experiências de trabalho, designadamente sob 

a forma de estágio. 

3. A título excecional, por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, e 

mediante autorização prévia dos serviços competentes para os efeitos previstos no 

artigo 42.º da portaria 235-A/2018, de 23 de agosto, a FCT pode realizar-se, 

parcialmente, através da simulação de um conjunto de atividades profissionais 

relevantes para o perfil profissional associado à respetiva qualificação, a desenvolver 

em condições similares às do contexto real de trabalho. 

4. A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebrado 

entre a escola e as entidades de acolhimento, as quais devem desenvolver atividades 

profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional associado à respetiva 

qualificação. 

5. A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho individual 

(Plano de Estágio), elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado pelo 

órgão competente da escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelos pais 

e EE, caso o aluno seja menor de idade. 

6. O plano de trabalho, depois de assinado, é considerado como parte integrante do 

contrato de formação. 

7. Este plano deve ser assinado presencialmente pelos pais e EE, numa reunião convocada 

pelo DT. 

8. O plano a que se referem os números anteriores deve, obrigatoriamente, identificar: 

a) Os envolvidos; 

b) Os objetivos e as competências técnicas, relacionais e organizacionais a desenvolver 

ao longo da FCT; 

c) A programação, o período de duração, o horário e o local de realização das 

atividades; 

d) As formas de monitorização e acompanhamento do aluno e os respetivos 

responsáveis pela sua operacionalização; 

e) Os direitos e deveres das partes envolvidas. 
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9. A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não 

devendo ultrapassar, sempre que possível, a duração semanal de trinta e cinco horas, 

nem a duração diária de sete horas. 

10. Caso a duração máxima de referência prevista no número anterior seja excedida, o 

protocolo e o plano referidos nos n.º 4 e n.º 5 do presente artigo mencionam, 

expressamente, os fundamentos da duração estipulada, sem prejuízo da possibilidade 

de recusa pelo aluno ou pelos pais e EE, se aquele for menor de idade. 

11. A responsabilidade pela orientação e pelo acompanhamento do aluno, durante o 

desenvolvimento da FCT, é partilhada, sob coordenação da escola, pelo orientador da 

FCT, designado pela escola, e pelo tutor designado pela entidade de acolhimento. 

12. Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a 

que estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver. 

13. O protocolo e o contrato referidos nos n.º 4 e n.º 6 do presente artigo não geram nem 

titulam, respetivamente, relações de trabalho subordinado e caducam com a conclusão 

da formação para que foram celebrados. 

14. A aprendizagem visada pela FCT inclui, também, a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências no âmbito da segurança e saúde no trabalho. 

15. O orientador da FCT é designado pelo órgão de administração e gestão da escola, ouvido 

o Diretor de Curso, de entre os professores ou formadores que lecionam as disciplinas 

da CFT. 

16. Na impossibilidade frequência da FCT e durante o período da sua duração, o aluno 

continua a desenvolver as suas atividades letivas em sala de aula cumprindo um plano 

de recuperação dos módulos não realizados, cuja planificação deverá ser realizada pela 

equipa pedagógica. 

 

Artigo 59 - Processo de Seleção dos Formandos e Desenvolvimento 

 

1. Compete ao Diretor de Curso, coadjuvado pelo DT, e/ou professores da área técnica, a 

distribuição dos formandos pelas empresas/instituições, tendo em conta os seguintes 

critérios: 

1º Competências adquiridas nos conteúdos relacionados com as atividades a 

desenvolver nas empresas; 

2º Caraterísticas específicas solicitadas pela empresa como, por exemplo, o 

conhecimento específico de determinada técnica e/ou tecnologia e a facilidade de 

adaptação; 

3º Preferência do aluno tendo em conta o seu aproveitamento, comportamento e 

assiduidade; 

4º Facilidade do aluno na deslocação para o local de estágio. 

 

Artigo 60 - Acompanhamento da FCT 

 

1. Os órgãos de acompanhamento e avaliação da FCT são o Diretor do Curso, o professor 

orientador da escola e a entidade de acolhimento representada pelo Tutor de Estágio. 

2. O acompanhamento dos alunos na FCT deverá ser da responsabilidade, 

preferencialmente, por professores das áreas tecnológicas de cada curso. Estes 

professores são designados pela direção da escola, após esta ter ouvido os Diretores de 

Curso. 
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3. Para o exercício das suas funções o professor orientador da FCT utiliza a carga horária 

das disciplinas que leciona a essa turma e que deixa de ter no seu horário durante o 

período de estágio. 

4. Sempre que o professor orientador da FCT necessite de se deslocar à entidade de 

estágio, para apresentar os alunos, fora do período de estágio, pode utilizar as horas de 

remanescente desde que seja fora do seu horário letivo. 

 

Artigo 61 - Responsabilidade dos intervenientes na FCT 

 

1. Na FCT, são responsabilidades específicas da escola: 

a) Assegurar a sua realização nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis; 

b) Assegurar a elaboração e celebração dos protocolos com as entidades de 

acolhimento; 

c) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e 

seus pais e EE, se aqueles forem menores de idade; 

d) Assegurar a elaboração do plano de trabalho de cada aluno, bem como a respetiva 

assinatura por parte de todos os intervenientes; 

e) Acompanhar a execução do plano de trabalho de cada aluno, bem como a avaliação 

do seu desempenho, em colaboração com a entidade de acolhimento; 

f) Assegurar que os alunos se encontram cobertos por seguro em todas as atividades 

da FCT; 

g) Assegurar, em conjunto com as entidades de acolhimento e os alunos, as condições 

logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT. 

2. São competências do Diretor do Curso: 

a) Selecionar e estabelecer contactos com as empresas e instituições que melhor se 

enquadram nos objetivos definidos para a realização da FCT; 

b) Estabelecer os protocolos com as entidades de acolhimento; 

c) Distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento segundo os critérios do artigo 

58; 

d) Supervisionar o processo de elaboração dos planos de FCT dos alunos, bem como a 

sua execução e avaliação, definindo objetivos, atividades e conceber instrumentos 

de avaliação; 

e) Elaborar a Caderneta da FCT. 

3. São responsabilidades específicas do orientador da FCT: 

a) Elaborar o plano de estágio do aluno, em articulação com o Diretor de Curso e, 

quando for o caso, com os demais órgãos de coordenação e supervisão pedagógica 

da escola, bem como com os restantes professores e formadores do curso e o tutor 

designado pela entidade de acolhimento; 

b) Acompanhar a execução do plano de estágio do aluno, nomeadamente através de 

deslocações periódicas, pelo menos três vezes por período de FCT, aos locais em que 

a mesma se realiza. Em cada visita é preenchido o documento de monitorização-

Acompanhamento; 

c) Avaliar, em conjunto com o tutor, designado pela entidade de acolhimento, o 

desempenho do aluno; 

d) Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT; 

e) Propor ao CT de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT. 

4. São responsabilidades específicas da entidade de acolhimento: 
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a) Designar o tutor; 

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de estágio do aluno; 

c) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano de estágio; 

d) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT; 

e) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, 

nomeadamente no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na 

entidade; 

f) Controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno;  

g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento da FCT. 

5. São responsabilidades específicas do aluno: 

a) Colaborar na elaboração do seu plano de estágio;  

b) Apresentar propostas de empresas ou outras entidades disponíveis para conceder 

estágio, a fim de serem analisadas pelo Diretor do Curso; 

c) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT, sempre que for 

convocado; 

d) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de estágio; 

e) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo 

os bens, equipamentos e instalações da mesma; 

f) Não utilizar para outros fins, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a 

informação a que tiver acesso durante a FCT; 

g) Ser assíduo e pontual; 

h) Justificar as faltas perante o DT, o Diretor de Curso e o tutor, de acordo com as 

normas internas da escola e da entidade de acolhimento; 

i) Realizar a sua autoavaliação intermédia e final. 

j) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o 

estabelecido no RI. 

 

Artigo 62 - Avaliação da FCT  

 

1. A avaliação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos 

previstos na Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto. 

2. A avaliação da FCT regista-se na caderneta de FCT, onde devem constar as avaliações 

intermédias de cada momento de formação, realizadas pelos professores 

acompanhantes, ouvido o tutor da empresa/instituição quando se tratar de estágio.  

3. A conversão da informação contida na caderneta de estágio/suportes administrativos 

adequados ao efeito será realizada pela seguinte fórmula: 

CMA = Classificação de cada Momento de Avaliação X nº de horas / n.º horas total (600-

700) 

Avaliação Sumativa = somatório dos vários CMA, arredondada às unidades 

4. Para efeito dos números anteriores, o aluno deverá elaborar, no final de cada momento 

de FCT, um relatório em que deverão constar os seguintes elementos: 

a) Introdução;   

b) Objetivos do estágio; 

c) Caracterização da empresa/instituição; 

d) Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de FCT; 

e) Conclusão e Autoavaliação crítica do seu desempenho. 
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(O aluno procede à autoavaliação do seu desempenho, descrevendo sumariamente 

as tarefas executadas e os problemas enfrentados, refletindo sobre a formação 

adquirida em contexto escolar e a sua adequação ao contexto laboral para 

apreciação do tutor e do professor orientador.) 

5. A folha de registo da autoavaliação intermédia é considerada o relatório intercalar do 

aluno. 

6. O relatório da FCT deverá permitir uma avaliação correta do trabalho desenvolvido na 

empresa/instituição, efetuar a ligação entre a prática e os conhecimentos teóricos 

adquiridos na escola, e relacionar os objetivos das atividades desenvolvidas com os 

resultados obtidos. 

7. O relatório de estágio representará 20% da classificação final de estágio e o 

desempenho em estágio os restantes 80%.  

8. O prazo de entrega do relatório é de uma semana após a conclusão do estágio. 

9. Consideram-se aprovados na FCT os alunos que obtenham uma classificação igual ou 

superior a 10 (dez) valores e não faltem a mais do que 5% do total de horas previstas 

para a formação. 

10. Quando a FCT se desenvolva nos termos previstos no n.º 3 do artigo 16 da Portaria 235-

A/2018, de 23 de agosto, as funções atribuídas ao tutor designado pela entidade de 

acolhimento são assumidas pelos professores ou formadores da CFT. 

 

Artigo 63 - Seguros e Responsabilidades 

 

1. Durante a atividade de FCT o formando estará coberto pelo seguro escolar, a cargo da 

escola, abrangendo todos os riscos decorrentes da inexperiência do formando. 

2. Em caso de acidentes ocorridos no posto de trabalho na Instituição/Empresa de 

acolhimento, ou no trajeto de e para este local, o formando beneficiará de iguais 

garantias às das situações quando ocorridas na escola ou no trajeto de casa para a escola 

ou vice-versa. 

3. O desenvolvimento das atividades de FCT não acarreta qualquer custo para a 

Instituição/Empresa, nem estabelece qualquer compromisso por parte desta em 

assegurar emprego aos formandos. 

 

Artigo 64 - Disposições Finais 

 

1. Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pelo órgão de gestão que 

os analisará em colaboração com os órgãos pedagógicos da escola.  
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ANEXO 2 
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CAPI TULO I - DISPOSIÇO ES GERAIS 
 

Artigo 1 – Objeto 

 

1. O presente regulamento define a organização, desenvolvimento, funcionamento e 

acompanhamento das seguintes tipologias da educação e formação de adultos:  

a) Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA);  

b) Formações Modulares Certificadas (FMC);  

c) Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do Decreto-Lei nº357/2007, de 29 de 

outubro; 

d) Ensino recorrente não presencial. 

 

Artigo 2 - Cursos EFA 

 

1. Os Cursos EFA são uma oferta formativa destinada à população que pretenda elevar as 

suas qualificações escolares e profissionais, contribuindo para a redução dos seus 

défices de qualificação e, dessa forma, estimular uma cidadania mais ativa, e melhorar 

os seus níveis de empregabilidade e de inclusão social e profissional. 

2. Os Cursos EFA escolares permitem a obtenção de uma certificação escolar de Nível 

Básico ou de Nível Secundário.  

3. Os cursos EFA obedecem aos referenciais de competências e de formação constantes do 

CNQ. 

 

Artigo 3 - Formações Modulares Certificadas (FMC) 

 

1. As FMC são uma oferta formativa que visa aperfeiçoar os conhecimentos e competências 

podendo ser, igualmente, utilizadas em processo de valorização e reconversão 

profissional.  

2. As FMC são capitalizáveis para a obtenção de uma ou mais de uma qualificação 

constante do CNQ e permitem a criação de percursos flexíveis de duração variada, 

caracterizados pela adaptação a diferentes modalidades de formação, públicos alvo, 

metodologias, contextos formativos e formas de avaliação. 

 

Artigo 4 - Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do Decreto-Lei nº 357/2007, de 

29 de outubro 

 

1. A Conclusão do Ensino Secundário ao abrigo do Decreto-Lei nº 357/2007, de 29 de 

outubro, é uma oferta formativa para adultos com percursos formativos de Nível 

Secundário incompletos e desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo extintos. 

 

Artigo 5 - Ensino recorrente 

 

1. O ensino recorrente no regime de frequência não presencial visa possibilitar a conclusão 

de Cursos Científico-Humanísticos de Nível Secundário de educação. 
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CAPI TULO II - CURSOS EFA 
 

SECÇÃO I - PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Artigo 6 – Destinatários 

 

1. Os Cursos EFA destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data do 

início da formação, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão 

no mercado de trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou ensino 

secundário.  

2. A título excecional e sempre que as condições o aconselhem, nomeadamente em função 

das características do candidato e da distribuição territorial das ofertas qualificantes, o 

serviço competente para a autorização do funcionamento do Curso EFA pode aprovar a 

frequência por formandos com idade inferior a 18 anos à data do início da formação, 

desde que comprovadamente inseridos no mercado de trabalho. 

 

Artigo 7 – Inscrições 

 

1. Os candidatos a Cursos EFA deverão formalizar o seu interesse através de inscrição 

presencial no CQ da ESF, após o que decorrerá, no prazo de oito dias úteis, pela Técnica 

de Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências (TORVC) um processo de 

acolhimento, informação, diagnóstico, orientação e encaminhamento de acordo com o 

perfil de cada candidato.  

2. Na etapa de diagnóstico devem identificar-se as necessidades de formação em língua 

estrangeira, considerando as competências já adquiridas neste domínio.  

 

Artigo 8 – Matrícula 

 

1. A matrícula nos Cursos EFA só se converte em definitiva com a entrega de toda a 

documentação no CQ, isto é, ficha de inscrição em papel, certificado de habilitações e 

fotocópia autorizada do cartão do cidadão ou do bilhete de identidade. 

2. No caso de faltar algum dos documentos referidos no ponto anterior a matrícula é 

considerada condicional.  

3. A não entrega de todos os documentos referidos no ponto 1 deste artigo durante o 

primeiro mês de funcionamento do Curso EFA tem como consequência a perda da vaga 

e a respetiva nulidade de qualquer procedimento de avaliação realizado. 

 

Artigo 9 - Modelo de formação 

 

1. Os Cursos EFA organizam-se:  

a) Numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, enquanto instrumento 

promotor da (re)inserção socioprofissional e de uma progressão na qualificação;  

b) Em percursos flexíveis de formação quando definidos a partir de processos de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) previamente 

adquiridas pelos adultos por via formal, não formal e informal;  
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c) Em percursos formativos desenvolvidos de forma articulada, integrando uma 

formação de base e uma formação tecnológica, ou apenas uma destas;  

d) Num modelo de formação modular estruturado a partir dos referenciais de formação 

que integram o CNQ, privilegiando a diferenciação de percursos formativos e a sua 

contextualização no meio social, económico e profissional dos formandos;  

e) No desenvolvimento de formação centrada em processos reflexivos e de aquisição 

de saberes e competências que facilitem e promovam as aprendizagens, através do 

módulo Aprender com Autonomia para os Cursos de Nível Básico e do Portefólio 

Reflexivo de Aprendizagens para os Cursos de Nível Secundário. 

 

SECÇÃO II - CURSOS EFA DE NÍVEL BÁSICO 

 

Artigo 10 - Plano curricular e referencial de formação 

 

1. O plano curricular do percurso formativo Curso EFA B3 consta do quadro seguinte: 
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2º ciclo 

do ensino 

básico 

40h 200h 200h 100h 200h 200h 

2. O referencial de formação dos Cursos EFA do percurso formativo B3 compreende uma 

formação de base que integra as quatro Áreas de Competências Chave constantes do 

Referencial de Competências Chave para a educação e formação de adultos de Nível 

Básico, o qual integra, por sua vez, os referenciais de qualificação que constituem o CNQ:  

 

NÍVEL 2 DE QUALIFICAÇÃO DO QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES 

Percurso B3 

Cidadania 

e Empregabilidade (CE) 
A 50H B 50H C 50H D 50H   

Linguagem 

e Comunicação (LC) 
A 50H B 50H C 50H D 50H LEA 50H LEB 50H 

Matemática para a Vida (MV) A 50H B 50H C 50H D 50H   
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Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) 
A 50H B 50H C 50H D 50H   

3. Na Área de Competências Chave de Linguagem e Comunicação são desenvolvidas 

competências no domínio da língua estrangeira, com a carga horária constante na tabela 

do n.º anterior. 

4. O plano curricular dos cursos identificados no n.º 2 pode ainda ser organizado à medida 

das necessidades de formação identificadas a partir de um processo RVCC, desenvolvido 

num CQ. 

 

Artigo 11 - Aprender com Autonomia 

 

1. O processo formativo dos Cursos EFA B3 inclui ainda o módulo Aprender com 

Autonomia, organizado em três Unidades de Competência (UC) centradas no recurso a 

metodologias que proporcionem aos formandos as técnicas e os instrumentos de 

autoformação assistida e facilitem a integração e o desenvolvimento de hábitos de 

trabalho de grupo, bem como a definição de compromissos individuais e coletivos. 

 

SECÇÃO III - CURSOS EFA DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

 

Artigo 12 - Plano curricular dos Cursos EFA do percurso formativo S (escolar) 

 

1. O plano curricular de formação dos cursos EFA relativos aos percursos formativos S, 

tipos A, B e C, está organizado do seguinte modo: 

Percurso 

formativo 

 

Condições mínimas de 

acesso 

Componente da Formação 
Total 

(h) 
Formação de base 

(h) 

PRA 

(h) 

S – Tipo A 9.º ano 1100 50 1150 

S – Tipo B 10.º ano 600 25 625 

S – Tipo C 11.º ano 300 15 315 

 

2. Às 1100 horas da formação de base do curso EFA S – Tipo A poderão ainda acrescer 

entre 50 e 100 horas correspondentes UFCD de uma língua estrangeira, caso o adulto 

revele particulares carências neste domínio. 

3. As UC ou UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S – Tipo B são:  

a) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1, UFCD4, UFCD5;  

b) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD5, UFCD6, UFCD7;  

c) Cultura, Língua e Comunicação: UFCD5, UFCD6, UFCD7;  

d) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma 

língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste 

domínio) ou de qualquer uma das Áreas de Competências-Chave.  

4. As UFCD da formação de base obrigatórias para o percurso S – Tipo C são:  

a) Cidadania e Profissionalidade: UFCD1;  

b) Sociedade, Tecnologia e Ciência: UFCD7;  

c) Cultura, Língua e Comunicação: UFCD7;  
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d) Mais três UFCD opcionais que podem ser mobilizadas a partir das UFCD de uma 

língua estrangeira (caso o adulto não detenha as competências exigidas neste 

domínio) ou de qualquer uma das Áreas de Competências-Chave.  

 

Artigo 13 - Formação de base 

 

1. Os Cursos EFA relativos aos percursos formativos S (escolar), tipos A, B e C, 

compreendem uma formação de base que integra, de forma articulada, as três Áreas de 

Competências-Chave constantes do respetivo referencial de competências chave para a 

educação e formação de adultos de Nível Secundário, o qual integra, por sua vez, o CNQ.  

2. A cada UC da formação de base corresponde uma UFCD também constante do CNQ, que 

explicita os resultados de aprendizagem a atingir e os conteúdos de formação. 

 

Artigo 14 - Referencial de formação dos Cursos EFA 

Percursos formativos S tipos A, B ou C. 

 

 Referencial Geral de Formação 

 Áreas de 

Competências -

Chave 

Unidades de Formação de Curta Duração 

F
o

rm
a

çã
o

 d
e

 B
a

se
 

Cidadania e 

Profissionalidade 

(CP) 

UFCD

1 

UFCD

2 

UFCD

3 

UFCD

4 

UFCD

5 

UFCD

6 

UFCD

7 

UFCD

8 

Sociedade, 

Tecnologia e 

Ciência (STC) 

UFCD

1 

UFCD

2 

UFCD

3 

UFCD

4 

UFCD

5 

UFCD

6 

UFCD

7 
 

Cultura, Língua e 

Comunicação (CLC) 

UFCD

1 

UFCD

2 

UFCD

3 

UFCD

4 

UFCD

5 

UFCD

6 

UFCD

7 
 

 

Artigo 15 - Área de Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (PRA) 

 

1. O processo formativo dos Cursos EFA de Nível Secundário (escolar) integra ainda, 

independentemente do percurso, a Área de PRA de caráter transversal à formação de 

base, que se destina a desenvolver processos reflexivos e de aquisição de saberes e 

competências pelo adulto em contexto formativo. 

2. A Área de PRA reflete o formando e o seu processo de aprendizagem individual, sendo 

um documento único de teor reflexivo que implica que o formando:  

a) Se posicione face a problemáticas do conhecimento e do mundo atual;  

b) Encontre associações significativas entre aprendizagens operativas/práticas e 

outras, enquadradoras e conjunturais;  

c) Explore relações nas temáticas abordadas e lhes confira significado pessoal.  
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SECÇÃO IV - ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS EFA 

 

Artigo 16 - Princípio Geral de Organização 

 

1. A duração da formação, o regime de funcionamento e a carga horária semanal têm em 

consideração as condições de vida e profissionais dos formandos identificadas no 

momento de ingresso e são objeto de ajustamento se as condições iniciais se alterarem 

significativamente. 

 

Artigo 17 - Constituição dos grupos de formação 

 

1. Os grupos de formação são constituídos de acordo com a legislação em vigor, isto é, um 

número mínimo de 25 e um número máximo de 30 formandos, em Cursos EFA de 

certificação exclusivamente escolar. 

2. Nos grupos de formação poderão ser inseridos formandos com percursos incompletos, 

possibilitando a conclusão do Nível Básico ou do Nível Secundário, respeitando a lei em 

vigor. 

 

Artigo 18 - Carga horária 

 

1. O número de horas de formação não pode ultrapassar as sete horas diárias e as 35 horas 

semanais, quando for desenvolvida em regime laboral.  

2. O número de horas de formação não pode ultrapassar as quatro horas diárias, nos dias 

úteis, quando for desenvolvida em regime pós-laboral. 

3. Sem prejuízo dos números anteriores, a carga horária deve adequar-se às 

características e necessidades do grupo em formação. 

 

Artigo 19 - Contrato de formação e assiduidade 

 

1. O adulto celebra com a entidade formadora um contrato de formação que vigorará até 

final do seu percurso formativo e que tem como objetivos contribuir para uma plena 

integração socioeducativa do formando na escola e o seu sucesso escolar. 

2. No contrato de formação são claramente definidas as condições de frequência do Curso, 

nomeadamente quanto à assiduidade e à pontualidade.  

3. O dever de assiduidade implica para o formando quer a presença e a pontualidade na 

sala de aula e demais locais onde se desenvolva a formação, quer uma atitude de 

empenho intelectual e comportamental adequada ao processo de formação.  

4. Para efeitos de conclusão do percurso formativo com aproveitamento e posterior 

certificação, a assiduidade do formando não pode ser inferior a 90 % da carga horária 

total.  

5. Sempre que o limite estabelecido no número anterior não for cumprido, cabe à entidade 

formadora, nos termos do artigo seguinte, apreciar e decidir sobre as justificações 

apresentadas pelo adulto, bem como desenvolver os mecanismos de recuperação 

necessários ao cumprimento dos objetivos inicialmente definidos.  
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6. A assiduidade do formando concorre para a avaliação qualitativa do seu percurso 

formativo.  

7. O contrato de formação não gera nem titula relações de trabalho e caduca com a 

conclusão da formação para que foi elaborado. 

 

Artigo 20 – Faltas 

 

1. A falta é a ausência do formando a uma aula ou a outra atividade de frequência 

obrigatória, ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição.  

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

ausência do formando.  

3. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.  

4. Consideram–se justificadas as faltas motivadas por:  

a) Doença comprovada ou acidente;  

b) Falecimento de parentes ou afins;  

c) Casamento;  

d) Maternidade ou paternidade;  

e) Doença comprovada ou acidente de familiar a cargo;  

f) Qualquer dever imposto por lei, que não admita adiamento;  

g) Regime de trabalho por turnos, desde que este não comprometa o processo de 

formação.  

5. Para a justificação das faltas o formando deverá:  

a) Entregar documento comprovativo;  

b) Preencher impresso próprio a fornecer pela escola, o qual tem que ser assinado pelo 

formando. 

6. Os documentos referidos no número anterior são entregues ao Mediador Pessoal e 

Social (MPS) até ao 3.º dia útil após a falta.  

7. Quando o período de ausência se prolongar por mais de três dias, o formando deverá 

informar por qualquer via a escola, sem prejuízo da justificação formal que terá de 

apresentar no prazo de três dias úteis após o seu regresso.  

8. Sempre que a falta for previsível deve ser previamente comunicada ao MPS. 

9. São consideradas injustificadas todas as faltas:  

a) De que não foi apresentada justificação;  

b) Cuja justificação foi apresentada fora do prazo; 

c) Cuja justificação não tenha sido aceite, devendo a não aceitação ser devidamente 

fundamentada;  

d) Aquela que resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou suspensão. 

 

Artigo 21 - Cessação do contrato de formação 

 

1. O contrato de formação pode cessar por revogação por acordo das partes e por rescisão 

por qualquer das partes.  

2. A revogação pode verificar-se por motivos não imputáveis ao formando, 

nomeadamente, por doença, acidente, assistência à família, proteção na maternidade ou 

paternidade, obtenção de emprego, ou inaptidão manifesta para a ação de formação, 

sempre que se demonstre mediante parecer escrito da equipa técnico-pedagógica a 

impossibilidade de o formando concluir a ação de formação.  
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3. O acordo de cessação do contrato deve constar de documento assinado por ambas as 

partes, ficando cada um com um exemplar.  

4. A escola pode rescindir o respetivo contrato de formação com justa causa.  

5. Constituem justa causa de rescisão os comportamentos culposos do formando que, pela 

sua gravidade e consequências, tornem imediata e praticamente impossível a 

subsistência da relação jurídica de formação.  

6. A rescisão por iniciativa da escola pode ainda verificar-se com justa causa, em resultado 

de comprovado desinteresse do formando pela ação de formação, do incumprimento 

dos deveres expressos neste regulamento ou por total ausência de aproveitamento.  

7. A rescisão é feita por escrito, devendo ser indicados os factos que a motivaram e a 

respetiva fundamentação. 

 

Artigo 22 - Coordenação dos Cursos EFA 

 

1. Os Cursos EFA são coordenados por um representante da entidade formadora a quem 

compete organizar e gerir os Cursos EFA, nomeadamente desenvolvendo todos os 

procedimentos logísticos e técnico-administrativos que sejam da responsabilidade 

daquela entidade, incluindo os exigidos pelo Sistema Integrado de Informação e Gestão 

da Oferta Educativa e Formativa (SIGO). 

2. O representante da entidade formadora, nomeado pelo Diretor da escola, é detentor de 

habilitação de Nível Superior, dispondo, preferencialmente, de formação e experiência 

em educação e formação de adultos, nomeadamente no âmbito da organização e gestão 

de Cursos EFA e FMC. 

3. O mandato do Coordenador dos Cursos EFA tem a duração de um ano, podendo cessar 

a todo tempo, a pedido do interessado ou por despacho fundamentado do Diretor da 

escola.  

 

Artigo 23 - Competências do Coordenador dos Cursos EFA 

 

1. Ao Coordenador dos Cursos EFA compete:  

a) Assegurar a representação da equipa pedagógica dos Cursos EFA no CP;  

b) Promover a execução das orientações do CP para a EFA;  

c) Colaborar com o Diretor da escola na apresentação de candidaturas pedagógicas e 

financeiras e proceder ao acompanhamento da sua execução;  

d) Colaborar com o Diretor da escola na prospeção das necessidades de formação, 

contribuindo para a definição da oferta educativa para adultos em cada ano letivo;  

e) Colaborar com o Coordenador do CQ no âmbito da articulação entre as etapas de 

encaminhamento e matrícula dos adultos nos Cursos EFA;  

f) Coordenar, em parceria com o Coordenador do CQ, o processo de Protocolos no 

âmbito da formação e educação de adultos, segundo superintendência do Diretor da 

escola;  

g) Coordenar, monitorizar e atualizar toda a organização pedagógica e administrativa, 

em particular no que se refere ao cumprimento das planificações, horas de formação 

previstas, lecionadas e assistidas, validações e créditos obtidos, arquivo de toda a 

informação e documentação relativa aos Cursos;  

h) Entregar aos formandos o contrato de formação e assiduidade, em duplicado, para 

assinatura presencial, recolha e posterior arquivamento; 
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i) Manter atualizado o SIGO;  

j) Zelar para que estejam reunidas todas as condições legais, funcionais e materiais 

para o início das atividades letivas;  

k) Dirigir as reuniões da equipa pedagógica dos Cursos EFA, coordenando a ação no 

que respeita à conceção de instrumentos de avaliação, a estratégias e procedimentos 

a implementar no âmbito dos Cursos EFA;  

l) Garantir a circulação da informação entre o CP e a equipa pedagógica dos Cursos 

EFA;  

m) Dirigir as reuniões com os Mediadores Pessoais e Sociais dos Cursos EFA, 

coordenando a ação no que respeita a estratégias, procedimentos, elaboração e 

atualização do dossiê técnico pedagógico dos Cursos, nomeadamente a avaliação 

formativa e sumativa dos formandos;  

n) Promover a interação entre a escola e a comunidade; 

o) Elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida. 

 

Artigo 24 - Equipa pedagógica 

 

1. A equipa técnico-pedagógica dos Cursos EFA é constituída pelo MPS e pelo grupo de 

professores responsáveis por cada uma das Áreas de Competências-Chave que integram 

a formação de base.  

2. A equipa técnico-pedagógica dos Cursos EFA deve reunir, ordinariamente, antes do 

início do ano letivo e no final dos 1.º, 2.º e 3.º períodos letivos e, extraordinariamente, 

sempre que motivos de ordem pedagógica o justifiquem.  

3. A reunião antes do início do ano letivo tem como objetivo:  

a) Preparar todo o percurso formativo e realizar o diagnóstico inicial dos formandos; 

b) Caracterizar a turma; 

c) Conhecer o perfil genérico dos formandos do grupo de formação; 

d) Promover a articulação entre todos os elementos da equipa técnico-pedagógica, com 

vista à definição de estratégias de trabalho conjunto; 

e) Aferir as condições para o funcionamento dos Cursos EFA; 

f) Definir o cronograma de desenvolvimento dos Cursos EFA; 

g) Projetar as primeiras sessões da Área de PRA, no caso dos Cursos de Nível 

Secundário; 

h) Planificar atividades integradoras, a partir das Áreas de Competências-Chave e 

UC/UFCD que venham a ser trabalhadas; 

i) Realizar uma reflexão conjunta sobre a abordagem metodológica, em especial os 

professores da formação base de Nível Secundário em regime de parceria. 

4. As reuniões finais, entendidas como ocorrendo no final de cada período letivo, são 

determinantes na evolução do percurso formativo, na medida em que permitem:  

a) Identificar potencialidades e constrangimentos dentro do grupo de formação;  

b) Registar as validações obtidas;  

c) Reorientar as estratégias de formação de acordo com os resultados que forem sendo 

evidenciados;  

d) Refletir sobre as práticas de formação, como forma de promoção de ajustamentos 

no desempenho de cada um dos elementos da equipa pedagógica a cada realidade 

em concreto;  
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e) Fazer o balanço sobre o envolvimento e resultados de cada formando do respetivo 

grupo de formação; 

f) Caracterizar a turma quanto à assiduidade, pontualidade e relacionamento 

interpessoal, a colaboração em trabalhos de grupo e a responsabilidade pessoal; 

g) Aferir sobre as condições de funcionamento do Curso, nomeadamente quanto a 

equipamentos e recursos; 

h) Planificar as atividades integradoras de acordo com o percurso formativo; 

i) Desenvolver outras atividades que decorram do processo formativo e que sejam 

consideradas importantes para o sucesso do mesmo. 

5. As reuniões, ordinárias e extraordinárias, referidas no ponto 2, são presididas pelo MPS 

e secretariadas por um elemento do CT nomeado pela Direção da escola. 

6. As atas das reuniões referidas no número anterior, depois de lidas e assinadas pelo 

Diretor da escola, são entregues nos serviços administrativos para arquivamento. 

 

Artigo 25 - Articulação entre as áreas de formação 

 

1. Antes do início de cada ano letivo: 

a) A equipa técnico-pedagógica reúne com o objetivo de promover a 

interdisciplinaridade e o intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais, planificar 

as atividades integradoras e de formação; 

b) O Coordenador dos Cursos EFA dará a conhecer ao MPS o cronograma do plano de 

formação; 

c) Cada professor deverá elaborar uma planificação das UC/UFCD a lecionar e o respetivo 

cronograma de acordo com os modelos em vigor na escola.  

2. A planificação referida na alínea c) do número anterior deve ser enviada por correio 

eletrónico ao Coordenador dos Cursos EFA e dada a conhecer, pelos respetivos 

professores, a todos os formandos. 

3. Das atividades integradoras e de formação aprovadas, planificadas e calendarizadas 

pela equipa técnico-pedagógica em reunião de CT deverá ser dado conhecimento ao 

Coordenador dos Cursos EFA para autorização superior.  

 

Artigo 26 - Lecionação e reposição de aulas 

 

1. Em cada ano letivo apenas são lecionadas as horas letivas respeitantes a esse ano. 

2. Quando o número total de horas previsto por Área de Competências-Chave para o ano 

letivo for atingido, cessa a obrigatoriedade de cumprimento da atividade letiva 

atribuída ao professor com a turma, sem prejuízo de atribuição pela Direção da escola 

de outras funções relacionadas com as necessidades educativas da escola.  

3. No final de cada período letivo, o MPS procederá ao registo das horas de formação já 

ministradas e dará conhecimento à equipa técnico- pedagógica, em reunião de CT, e 

ao/à Coordenador dos Cursos EFA da data previsível para a conclusão das atividades 

letivas.   

4. Face à natureza destes Cursos, que exigem a lecionação da totalidade das horas 

previstas para cada Área de Competências-Chave, de forma a assegurar a certificação 

torna-se necessário a reposição das aulas não lecionadas.  

5. As horas letivas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores ou por 

falta de assiduidade destes, devem ser recuperadas, pela seguinte prioridade:  
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1.ª) Permuta entre professores; 

2.ª) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse os cinco 

tempos letivos do horário em regime pós-laboral; 

3.ª) Prolongamento das atividades letivas no final do ano letivo até lecionação da 

totalidade das horas do Curso.  

6. Numa situação de falta prevista, sempre que possível o professor deve preencher 

antecipadamente o documento de permuta com outro professor da mesma Área de 

Competências-Chave, o qual, depois de deferido pelo Diretor da escola, deve ser dado a 

conhecer ao Coordenador dos Cursos EFA e aos formandos com a antecedência mínima 

de 48 horas. 

7. Quando a reposição é feita nos termos do ponto anterior, não deve ser marcada falta ao 

professor, nem descontado o subsídio de refeição.  

8. Caso não seja efetuada a permuta da aula nos termos do ponto 6 deste artigo, a 

compensação das horas não lecionadas, de acordo com o previsto na 2.ª prioridade do 

ponto 5 deste artigo, deverá ser efetuada até ao 8.º dia letivo imediatamente 

subsequente ao regresso do professor, de acordo com os pontos seguintes, nos termos 

previstos do n.º 54 do Despacho n.º 14758/2004, de 23 de julho.  

9. A proposta com indicação expressa do(s) dia(s) e tempo(s) letivo(s) em que acontecerá 

a reposição, de acordo com o previsto na 2.ª prioridade do ponto 5 deste artigo, deverá 

ser apresentada no dia útil imediatamente seguinte ao regresso do professor, em 

documento próprio, ao Diretor da escola a qual decide no prazo de 24 horas depois de 

ouvir o Coordenador dos Cursos EFA. 

10. O deferimento do documento referido no ponto 9 deste artigo implica comunicação, 

pelo Coordenador dos Cursos EFA aos formandos no prazo de 24 horas pela forma mais 

expedita. 

11. Na eventualidade de não ser possível o cumprimento do prazo estabelecido no ponto 8 

deste artigo, poderá a reposição ser efetuada de acordo com o previsto na 3.ª prioridade 

do ponto 5 deste artigo, sendo necessário o preenchimento, no prazo de 6 dias úteis 

seguintes ao regresso do professor, de documento próprio que indique os tempos 

letivos a serem repostos e em que dias e tempos do horário semanário do Curso no ano 

letivo, para conhecimento do Coordenador dos Cursos EFA e do MPS.  

12. O documento referido no ponto anterior carece de deferimento do Diretor da escola, 

depois de ouvir o Coordenador dos Cursos EFA, e o deferimento implica comunicação 

oral aos formandos, logo que possível, pelo MPS. 

 

Artigo 27 - Mecanismos de recuperação das aprendizagens 

 

1. Os mecanismos de recuperação necessários à concretização das aprendizagens dos 

formandos, definidas no plano curricular, serão acionados pelos respetivos professores.  

2. Os mecanismos de recuperação a considerar são:  

a) Trabalhos práticos, teóricos, de reflexão, de pesquisa e outros que correspondam à 

compensação de horas de formação;  

b) Apresentações orais;  

c) Realização de trabalhos de natureza interdisciplinar planificados pela equipa 

pedagógica.  

3. Nos Cursos EFA de Nível Secundário, a equipa pedagógica deve verificar se, no final do 

percurso formativo, o PRA evidencia os resultados validados das aprendizagens. 
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Artigo 28 - Visitas de Estudo 

 

1. As visitas de estudo, os respetivos objetivos, bem como a avaliação, fazem parte das 

atividades de formação dos Cursos, devendo ser aprovadas pela respetiva equipa 

técnico pedagógica.  

2. As visitas de estudo devem, sempre que possível, ser agendadas no início do ano letivo 

no sentido de serem aprovadas pelo CP de modo a constarem do PAA.  

3. As horas de duração da visita de estudo são contabilizadas como horas de formação das 

Áreas de Competências-Chave dos professores envolvidos na visita, num máximo de 5 

tempos por dia no total. Cada professor escreve o sumário correspondente ao dia da 

visita de estudo.  

4. A documentação referente às visitas de estudo deve incluir:  

a) Plano para a visita de estudo autorizado pelo Coordenador dos Cursos EFA; 

b) Lista dos formandos participantes e respetiva assinatura/compromisso de 

participação;  

c) Apresentação do relatório pelo(s) professor(es) organizador(es) da visita de estudo 

ao MPS do Curso EFA para arquivamento no dossiê técnico pedagógico;  

d) No caso de o formando não poder participar na visita de estudo, deverá realizar uma 

atividade de compensação, a ser indicada pelo(os) professor(es) organizador(es).  

5. Nos casos omissos prevalece o Regulamento das Visitas de Estudo em vigor na escola. 

 

Artigo 29 - Competências do MPS dos Cursos EFA 

 

1. A função de MPS é desempenhada por professores e outros profissionais, 

designadamente os de orientação, detentores de habilitação de Nível Superior e 

possuidores de formação específica para o desempenho daquela função ou de 

experiência relevante em matéria de educação e formação de adultos.  

2. O MPS é o elemento da equipa técnico-pedagógica a quem compete, designadamente: 

a) Colaborar com o Coordenador dos Cursos EFA na constituição dos grupos de 

formação, participando no processo de recrutamento e seleção dos formandos;  

b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos 

formandos, informando-os sobre todos os aspetos relevantes, nomeadamente, a 

assiduidade e os resultados da avaliação formativa e sumativa;  

c) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, 

salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do percurso do grupo 

de formação;  

d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, 

assim como entre estes e o Coordenador dos Cursos EFA.  

e) Organizar o dossiê técnico-pedagógico, mantendo-o sempre atualizado, de acordo 

com os seguintes itens:  

i. 1.Formulário de constituição do Curso no SIGO; 

ii. Publicidade e informação produzida para divulgação do Curso; 

iii. Construção curricular – planificações;  

iv. Horário do Curso; 

v. Horas de formação, mês a mês; 

vi. Diagnóstico prévio dos formandos; 

vii. Ficha de inscrição e certificado de habilitações; 
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viii. Relação dos formandos; 

ix. Contrato de formação com os formandos; 

x. Justificações de faltas; 

xi. Normas de avaliação dos formandos; 

xii. Registos de avaliação formativa; 

xiii. Registos de avaliação progressiva; 

xiv. Currículo dos professores e do MPS; 

xv. Horários dos professores; 

xvi. Contactos dos professores; 

xvii. Atas das reuniões da equipa pedagógica; 

xviii. Avaliação do desempenho dos professores (pelos formandos e autoavaliação); 

xix. Descrição dos equipamentos (pedagógico e técnico), suportes audiovisuais e 

informáticos, documentação, recursos didáticos e legislação; 

xx. Materiais pedagógicos construídos no processo de aprendizagem, por Área de 

Competências-Chave; 

xxi. Registo de realização do acompanhamento (promoção da empregabilidade dos 

formandos e atividades de acompanhamento do projeto); 

xxii. Provas que evidenciam o aproveitamento dos formandos. 

f) Elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida.  

g) Apoiar a elaboração do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens. 

3. O MPS não deve exercer funções de mediação em mais de três Cursos EFA nem assumir, 

naquela qualidade, a responsabilidade de professor em qualquer Área de formação, 

salvo em casos excecionais, devidamente justificados e com autorização da entidade 

competente para a autorização do funcionamento do Curso EFA.  

4. A acumulação da função de MPS e de professor referida no número anterior não se 

aplica ao módulo Aprender com Autonomia e à Área de PRA consoante, respetivamente, 

o Nível Básico ou Nível Secundário do Curso EFA.  

 

Artigo 30 - Competência dos professores dos Cursos EFA  

 

1. São competências dos professores dos Cursos EFA:  

a) Elaborar, em conjugação com os demais elementos da equipa técnico-pedagógica, o 

plano de formação que se revelar mais adequado às necessidades de formação dos 

formandos; 

b) Desenvolver a formação na Área de Competências-Chave para a qual está habilitado; 

c) Conceber e produzir os materiais técnico–pedagógicos e os instrumentos de 

avaliação necessários ao desenvolvimento do processo formativo, relativamente à 

Área para que se encontra habilitado; 

d) Manter uma estreita cooperação com os demais elementos da equipa técnico-

pedagógica, em particular no âmbito dos Cursos EFA de Nível Secundário; 

e) Cumprir os prazos estabelecidos pelo Coordenador dos Cursos EFA e pelo MPS na 

entrega de toda a documentação referente à formação, nomeadamente, 

planificações, instrumentos de avaliação e outros documentos relevantes para a 

caracterização do percurso formativo do adulto; 

f) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das atividades de formação.  
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2. No que respeita à formação de base dos Cursos EFA, os professores devem ser 

detentores de habilitação para a docência, nos termos da Lei.  

   

Artigo 31 - Responsabilidades, direitos e deveres dos formandos 

 

1. Os formandos são responsáveis pelos direitos e deveres que lhe são conferidos pelo 

presente regulamento e demais legislação aplicável.  

2. A responsabilidade disciplinar dos formandos implica o respeito integral do presente 

regulamento, do património da escola, dos demais formandos, assistentes operacionais 

e professores.  

3. Nos termos do presente regulamento, o formando tem direito a:  

a) Participar no processo formativo, desenvolvendo as atividades de aprendizagem 

integradas no respetivo perfil de formação; 

b) Ser integrado num ambiente de formação ajustado ao perfil profissional visado, no 

que se refere a condições de higiene, segurança e saúde; 

c) Obter, no final da ação, um certificado, nos termos da legislação e normativos 

aplicáveis; 

d) Participar, de forma anónima, na avaliação do Curso, através do preenchimento dos 

questionários de avaliação respetivos; 

e) Apresentar à escola quaisquer reclamações, sugestões ou testemunhos sobre o 

processo formativo em que se encontra envolvido; 

f) Ser tratado com respeito e educação pelos professores, assistentes operacionais e 

colegas; 

g) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do dossiê técnico- 

pedagógico.  

4. Constituem deveres dos formandos:  

a) Tratar com respeito e educação os professores, colegas, assistentes operacionais e 

demais pessoas com que se relacione durante e por causa da formação; 

b) Cumprir as diretivas emanadas pelos órgãos de coordenação da formação e dos 

regulamentos em vigor; 

c) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das atividades de formação; 

d) Respeitar as orientações dos professores relativas ao seu percurso de formação; 

e) Utilizar com cuidado e zelo os equipamentos e demais bens que lhe sejam confiados 

para efeitos da formação; 

f) Cumprir as disposições de segurança, higiene e saúde, determinadas pelas 

condições de desenvolvimento da formação; 

g) Informar a entidade formadora sempre que se verifiquem alterações dos dados 

inicialmente fornecidos, nomeadamente contactos e morada de residência; 

h) Cumprir os demais deveres emergentes do contrato de formação. 

 

Artigo 32 - Regime disciplinar 

 

1. Constituem infrações objeto de medidas corretivas e medidas disciplinares 

sancionatórias os comportamentos dos formandos suscetíveis de serem considerados 

perturbadores, censuráveis, graves ou muito graves, designadamente, aqueles que:  
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a) Perturbem o normal funcionamento das aulas, com desrespeito pelos professores e 

outros formandos; 

b) Manifestem falta de civismo para com todos os membros da comunidade educativa, 

nomeadamente, outros formandos, professores e assistentes operacionais da 

escola; 

c) Provoquem danos materiais nas instalações, equipamentos, mobiliário e material 

didático da escola, por comportamento doloso ou negligente; 

d) Não respeitem a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade 

educativa; 

e) Ponham em causa a imagem e o bom nome da escola; 

f) Provoquem desacatos ou quaisquer atos de violência, ou deles sejam cúmplices; 

g) Desrespeitem gravemente e com culpa o presente regulamento, as normas de 

funcionamento da escola ou os preceitos legais aplicáveis à atividade escolar.  

 

Artigo 33 - Definição das medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias 

 

1. São medidas corretivas:  

a) Advertência ao formando; 

b) Ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar, podendo haver lugar a marcação de falta injustificada; 

c) Realização de atividades de integração na comunidade educativa; 

d) Condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos 

materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades 

letivas.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  

a) Repreensão registada; 

b) Suspensão da frequência da escola por um dia; 

c) Suspensão da frequência da escola até 10 dias úteis; 

d) Exclusão da escola.  

3. A advertência ao formando consiste numa chamada de atenção perante um 

comportamento perturbador do regular funcionamento das atividades.  

4. A ordem de saída de sala de aula pode implicar, mediante decisão do formador, a 

marcação de falta injustificada e a realização de atividades na BE durante esse período.  

5. A realização de atividades de integração na comunidade educativa consiste no 

desenvolvimento de tarefas de carácter pedagógico. 

6. A repreensão registada consiste no registo de uma censura face a um comportamento 

perturbador.  

7. A suspensão da frequência da escola impede o formando de entrar nas instalações da 

escola, dando lugar à marcação de faltas injustificadas.  

8. A exclusão da escola está reservada para comportamentos considerados muito graves e 

será comunicada à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

SECÇÃO V - AVALIAÇÃO DOS CURSOS EFA  

 

Artigo 34 - Objeto e finalidades  

 

1. A avaliação incide sobre as aprendizagens efetuadas e competências adquiridas, de 

acordo com os referenciais de formação aplicáveis.  
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2. A avaliação destina-se a:  

a) Informar o formando sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos no 

processo formativo; 

b) Certificar as competências adquiridas pelos formandos à saída dos Cursos EFA.  

3. A avaliação contribui também para a melhoria da qualidade do sistema, possibilitando 

a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu 

funcionamento.    

   

Artigo 35 - Princípios da avaliação nos Cursos EFA  

 

1. A avaliação deve ser:  

a) Processual, porquanto assente numa observação contínua e sistemática do processo 

de formação; 

b) Contextualizada, tendo em vista a consistência entre as atividades de avaliação e as 

atividades de aquisição de saberes e competências; 

c) Diversificada, através do recurso a múltiplas técnicas e instrumentos de recolha de 

informação, de acordo com a natureza da formação e dos contextos em que a mesma 

ocorre; 

d) Transparente, através da explicitação dos critérios adotados; 

e) Orientadora, na medida em que fornece informação sobre a progressão das 

aprendizagens do adulto, funcionando como fator regulador do processo formativo; 

f) Qualitativa, concretizando-se numa apreciação descritiva dos desempenhos que 

promova a consciencialização por parte do formando do trabalho desenvolvido, 

servindo de base à tomada de decisões. 

 

Artigo 36 - Modalidades de avaliação  

 

O processo de avaliação compreende:  

1. A avaliação formativa, sistemática, que permite obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de 

processos e estratégias de recuperação e aprofundamento, de acordo com os seguintes 

domínios: 

a) Participação; 

b) Aquisição e aplicação de conhecimentos; 

c) Mobilização de competências em novos contextos; 

d) Relações interpessoais; 

e) Trabalho em equipa; 

f) Adaptação a uma nova tarefa; 

g) Pontualidade; 

h) Assiduidade.  

2. A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação 

final expressa nos resultados de “Certificado” ou “Certificado Parcial” ou “Não 

Certificado”, em função de o formando ter atingido totalmente ou parcialmente os 

objetivos da formação ou não os ter atingido de todo.   
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Artigo 37 - Avaliação nos Cursos EFA de Nível Secundário  

 

1. Sem prejuízo do que se dispõe nos artigos anteriores, nos Cursos EFA de Nível 

Secundário, a avaliação formativa, sistemática, ocorre não só em cada Área de 

Competências-Chave, mas também na área de PRA, a partir da qual se revela a 

consolidação das aprendizagens efetuadas pelo adulto ao longo do Curso.  

2. No âmbito dos Cursos EFA de Nível Secundário, a avaliação traduz-se ainda na 

atribuição de créditos, de acordo com o referencial de competências chave de Nível 

Secundário, com efeitos na certificação dos formandos.  

 

Artigo 38 - Instrumentos de avaliação  

 

1. Os instrumentos de avaliação formativa são da responsabilidade da equipa técnico-

pedagógica, que os constrói com base em pressupostos que refletem o desenvolvimento 

pessoal, social e relacional do formando assim como os momentos de trabalho 

específico da formação considerados cruciais para a evidenciação das competências das 

diferentes áreas de formação.  

2. Os instrumentos criados deverão ser diversificados e devem visar, simultaneamente, 

uma observação sistemática da progressão do formando pelo professor e uma 

autoavaliação da progressão na aprendizagem por parte dos formandos.  

3. A avaliação formativa inclui dois momentos formais de avaliação individual ou de grupo 

colaborativo sob a forma de ficha de atividades, trabalho ou exercício prático sobre a 

UC/UFCD, a avaliar e classificar qualitativamente com a menção de “Não satisfaz para 

apreciação inferior a dez valores, Satisfaz para apreciação entre dez e treze valores, Bom 

para apreciação superior a treze valores e até dezasseis valores e Muito Bom para 

apreciação superior a dezasseis valores. 

4. As respostas do formando à avaliação formativa antes referida são-lhe devolvidas e o 

mesmo informado sobre o seu percurso de formação, ou seja, sobre as potencialidades 

concretizadas e as dificuldades manifestadas. 

5. Sem prejuízo do disposto anteriormente, haverá, no mínimo, um momento de avaliação 

formativa formal por período letivo nas Áreas de Competências-Chave em que a 

UC/UFCD se prolongue pelos três períodos do ano letivo (Sociedade, Tecnologia e 

Ciência, na UC/UFCD 4, e Inglês iniciação, 1º ano, e continuação, 2º ano, no EFA 

Secundário, por exemplo). 

6. Nos Cursos EFA de Nível Secundário, o PRA construído pelo adulto constitui-se como a 

prova das aprendizagens efetuadas e competências adquiridas e instrumento de 

avaliação por excelência. 

7. Na hora da Área de PRA, o MPS acompanha o adulto na construção do PRA, ajudando-o 

na organização do documento e levando-o a refletir sobre o progresso nas 

aprendizagens, sobre as relações e conexões entre aprendizagens de Áreas de 

Competências-Chave diversas e a evidenciação das UC/UFCD validadas. 

 

Artigo 39 - Registo de informação no procedimento de avaliação  

 

1. As entidades formadoras de Cursos EFA devem assegurar o registo da informação 

relativa à avaliação dos formandos, nomeadamente através do SIGO.  
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2. O responsável pelo registo da informação relativa à avaliação dos formandos no SIGO 

será o Coordenador dos Cursos EFA.   

3. O registo da avaliação formativa e sumativa dos formandos deve ser efetuado pelos 

professores de cada Área de Competências-Chave. 

4. No fim de cada período letivo acontecerá uma reunião para avaliação de cada formando. 

5. Na reunião de avaliação de final de período letivo será feita a avaliação descritiva de 

cada formando relativamente ao desenvolvimento pessoal, social e relacional do 

formando, tomando como critérios fundamentais da avaliação a relação em grupo, o 

envolvimento com o processo de formação, a assiduidade, a pontualidade, o 

comportamento, o empenho, o aproveitamento bem como a responsabilidade pessoal 

perante as tarefas propostas. 

6. A validação de cada UC/UFCD depende das seguintes condições: 

a) No Nível Básico: assiduidade entre 90% e 100%, realização de todos os trabalhos 

solicitados e das atividades de formação, aproveitamento positivo na avaliação 

formativa formal, demonstrar 80% das evidências da UC/UFCD, e quatro 

parâmetros entre pontualidade, respeito, autonomia, adaptação a novas tarefas, 

criatividade, mobilização de competências em novos contextos, participação e 

trabalho em equipa; 

b) No Nível Básico: assiduidade entre 50% e 90% por motivos claramente atendíveis e 

justificáveis, realização de todos os trabalhos solicitados, realização de um trabalho 

global sobre a UC/UFCD, demonstrar 80% das evidências da UC/UFCD, e quatro 

parâmetros entre pontualidade, respeito, autonomia, adaptação a novas tarefas, 

criatividade, mobilização de competências em novos contextos, participação e 

trabalho em equipa; 

c) No Nível Secundário: assiduidade entre 90% e 100%, realização de todos os 

trabalhos solicitados e das atividades de formação, aproveitamento positivo na 

avaliação formativa formal, revelar ter atingido, pelo menos, dois resultados de 

aprendizagem da UC/UFCD, e quatro parâmetros entre pontualidade, respeito, 

autonomia, adaptação a novas tarefas, criatividade, mobilização de competências 

em novos contextos, participação e trabalho em equipa; 

d) No Nível Secundário: assiduidade entre 50% e 90% por motivos claramente 

atendíveis e justificáveis, realização de todos os trabalhos solicitados, realização de 

um trabalho global para a Área de Competências-Chave, revelar ter atingido, pelo 

menos, dois resultados de aprendizagem da UC/UFCD, e quatro parâmetros entre 

pontualidade, respeito, autonomia, adaptação a novas tarefas, criatividade, 

mobilização de competências em novos contextos, participação e trabalho em 

equipa. 

7. Se o formando tem uma assiduidade inferior a 50% não pode obter validação da 

UC/UFCD. 

8. A informação sumativa sobre o aproveitamento será apresentada em pauta na qual 

constarão as UC/UFCD validadas e não validadas, no Nível Básico, e os Resultados de 

Aprendizagem demonstrados e não demonstrados por UC/UFCD, no Nível Secundário. 
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SECÇÃO VI - CERTIFICAÇÃO NOS CURSOS EFA 

 

Artigo 40 - Condições de certificação final 

 

1. Para efeitos da certificação conferida pela conclusão de um Curso EFA, o formando deve 

obter uma avaliação sumativa com aproveitamento na componente do seu percurso 

formativo.  

2. No caso dos Cursos EFA de Nível Básico e de certificação escolar, a conclusão com 

aproveitamento implica a validação de todas as UC/UFCD que constituem cada Área de 

Competências-Chave, inclusive Aprender com Autonomia. 

3. Nos Cursos EFA de Nível Secundário, correspondentes ao percurso formativo S, tipo A, 

a certificação está dependente da validação das 22 UC/UFCD que compõem a 

componente de formação de base, a partir de um número não inferior a 44 das 88 

competências ou resultados de aprendizagem.  

4. O patamar mínimo para a certificação, nos Cursos referidos no número anterior, deve 

ser cumprido de acordo com a seguinte distribuição:  

a) Validação das 8 UC/UFCD na Área de Competências-Chave de Cidadania e 

Profissionalidade, com o mínimo de 2 competências ou resultados de aprendizagem 

validados por cada UC/UFCD (16 competências validadas); 

b) Validação das 7 UC/UFCD, em cada uma das Áreas de Competências- Chave de 

Sociedade, Tecnologia e Ciência e Cultura, Língua e Comunicação, com o mínimo de 

2 competências ou resultados de aprendizagem validados por cada UC/UFCD (14 

competências validadas em cada Área de Competências-Chave).  

5. Nos percursos S – Tipo B e S - Tipo C a certificação está dependente da validação de duas 

competências ou resultados de aprendizagem em cada UC/UFCD.  

6. Na Área de PRA exige-se também aprovação final. 

 

Artigo 41 – Certificados 

 

1. A conclusão com aproveitamento de um Curso EFA dá lugar à emissão de um certificado 

de qualificações e diploma, respetivamente:  

a) B3, obtendo o 3.º ciclo do ensino básico; 

b) S, tipos A, B ou C, obtendo o ensino secundário, conferindo o nível 3 de qualificação 

do QNQ.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a conclusão com aproveitamento de uma 

ou mais UC/UFCD de um Curso EFA, mas que não permitem a conclusão do mesmo, dá 

também lugar à emissão de um certificado de qualificações discriminando as unidades 

capitalizadas.  

3. O certificado de qualificações e o diploma referidos nos pontos 1 e 2 são emitidos pelo 

SIGO e homologados pelo Diretor da escola. 
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Artigo 42 - Prosseguimento de estudos 

 

1. Os formandos que concluírem o ensino básico ou o ensino secundário através de Cursos 

EFA que pretendam prosseguir estudos estão sujeitos aos respetivos requisitos de 

acesso das diferentes modalidades de formação. 

 

CAPI TULO III - FORMAÇO ES MODULARES CERTIFICADAS 
 

SECÇÃO I - DESTINATÁRIOS E MATRÍCULA 

 

Artigo 43 - Destinatários 

 

1. As FMC destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data do início da 

formação que visam aperfeiçoar os conhecimentos e competências podendo ser, 

igualmente, utilizadas em processo de reconversão profissional ou valorização pessoal. 

 

Artigo 44 - Condições de acesso 

 

1. A frequência de UFCD inseridas em percursos de Nível Básico dirige-se, 

prioritariamente, a adultos com níveis de habilitação escolar inferiores ao 3.º ciclo do 

ensino básico. 

2. O acesso a UFCD inseridas em percursos de Nível Secundário exige uma habilitação 

escolar de, pelo menos, o 3.º ciclo do ensino básico. 

 

Artigo 45 – Inscrições 

 

1. Os candidatos à frequência da FMC deverão formalizar o seu interesse através de 

inscrição presencial no CQ da ESF após o que decorrerá, no prazo de oito dias úteis, pela 

TORVC, um processo de acolhimento, informação, diagnóstico, orientação e 

encaminhamento de acordo com o perfil de cada candidato. 

 

Artigo 46 – Matrícula 

 

1. A matrícula na FMC só se converte em definitiva com a entrega de toda a documentação 

no CQ, isto é, ficha de inscrição em papel, certificado de habilitações e fotocópia 

autorizada do cartão do cidadão ou do bilhete de identidade. 

2. No caso de faltar algum dos documentos referidos no ponto anterior a matrícula é 

considerada condicional.  

3. A não entrega de todos os documentos referidos no ponto 1 deste artigo durante o 

primeiro mês de funcionamento da FMC tem como consequência a perda da vaga e a 

respetiva nulidade de qualquer procedimento de avaliação realizado. 
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SECÇÃO II - ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Artigo 47 - Modelo de formação 

 

1. A organização curricular das FMC realiza-se, para cada UFCD, de acordo com os 

respetivos referenciais de formação constantes do CNQ, podendo corresponder a 

unidades da componente de formação de base, da CFT, ou a ambas. 

2. Os percursos de FMC não podem exceder as 600 horas. 

3. Sempre que a duração de um percurso de FMC seja superior a 300 horas, um terço das 

mesmas deve corresponder a unidades da componente de formação de base dos 

referenciais do CNQ. 

4. A conclusão de um percurso de qualificação profissional através de FMC exige a 

realização da formação prática em contexto de trabalho, sendo esta de carácter 

obrigatório para o formando que não exerça atividade correspondente à saída 

profissional do curso frequentado ou uma atividade profissional numa área afim. 

5. Sem prejuízo do número anterior, o formando comprovadamente inserido no mercado 

de trabalho pode ser dispensado da formação prática em contexto de trabalho, quando 

a mesma for de carácter obrigatório, mediante autorização prévia da ANQEP. 

 

Artigo 48 - Constituição dos grupos de formação 

 

1. Os grupos de formação são constituídos por um número mínimo de 15 e um número 

máximo de 30 formandos. 

 

Artigo 49 - Contrato de formação e assiduidade 

 

1. No âmbito do contrato de formação e assiduidade dos formandos das FMC aplica-se o 

definido no artigo 19 do presente regulamento. 

 

Artigo 50 – Faltas 

 

1. Aplica-se o disposto nos pontos 1 a 5, 7 e 9 do artigo 20 deste regulamento. 

2. Os documentos para justificação de faltas são entregues ao Coordenador dos Cursos EFA 

até ao 3.º dia útil após a falta.  

3. Quando o período de ausência se prolongar por mais de três dias, o formando deverá 

informar por qualquer via a escola, sem prejuízo da justificação formal que terá de 

apresentar no prazo de três dias úteis após o seu regresso.  

4. Sempre que a falta for previsível deve ser previamente comunicada ao Coordenador dos 

Cursos EFA. 

 

Artigo 51 - Mecanismos de recuperação das aprendizagens 

 

1. Os mecanismos de recuperação necessários à concretização das aprendizagens, 

definidas no plano curricular, serão acionados pelo professor.  

2. Os mecanismos de recuperação a considerar são:  

a) Trabalhos práticos, teóricos, de reflexão, de pesquisa e outros que correspondam à 

compensação de horas de formação;  



 

 

 

 

 

2020/2021-2022/2023 

R
I 

E
SF

 

 

191 

b) Apresentações orais. 

 

Artigo 52 - Cessação do contrato de formação 

 

1. À cessação do contrato de formação aplica-se o estabelecido no artigo 21.º do presente 

regulamento. 

 

Artigo 53 - Lecionação e reposição de aulas 

 

1. Face à natureza da FMC, que exige a lecionação da totalidade das horas previstas, de 

forma a assegurar a certificação, torna-se necessário a reposição das aulas não 

lecionadas.  

2. As horas letivas previstas e não lecionadas por falta do professor devem ser recuperadas 

mediante reposição dos tempos letivos no mais curto período de tempo.  

3. Numa situação de falta prevista, o professor deve preencher antecipadamente o 

documento de reposição de aulas, o qual, depois de deferido pelo Diretor da escola, deve 

ser dado a conhecer ao Coordenador dos Cursos EFA e aos formandos com a 

antecedência mínima de 48 horas. 

4. Quando a falta acontece e não estava prevista, o professor deve entregar ao Diretor da 

escola, pela forma mais expedita e no prazo de dois dias úteis, o documento de reposição 

de aulas o qual, depois de deferido, deve ser dado a conhecer ao Coordenador dos Cursos 

EFA e aos formandos com a antecedência mínima de 48 horas.  

 

SECÇÃO III - COORDENAÇÃO E EQUIPA 

 

Artigo 54 - Coordenação da Formação Modular Certificada 

 

1.  O Coordenador das FMC é o Coordenador dos Cursos EFA. 

2. Ao Coordenador das FMC compete organizar e gerir as FMC, nomeadamente 

desenvolvendo todos os procedimentos logísticos e técnico-administrativos que sejam 

da responsabilidade daquela entidade, incluindo os exigidos pelo SIGO. 

3. O Coordenador das FMC, representante da entidade formadora nomeado pelo Diretor 

da escola, é detentor de habilitação de nível superior, dispondo, preferencialmente, de 

formação e experiência em educação e formação de adultos, nomeadamente no âmbito 

da organização e gestão de Cursos EFA e FMC. 

4. O mandato do Coordenador das FMC tem a duração de um ano, podendo cessar a todo 

tempo, a pedido do interessado ou por despacho fundamentado do Diretor da escola.  

 

Artigo 55 - Competências do Coordenador das Formações Modulares Certificadas 

 

1. Ao Coordenador das FMC compete:  

a) Assegurar a representação dessa modalidade formativa no CP;  

b) Promover a execução das orientações do CP para a Educação e Formação de Adultos;  

c) Colaborar, com o Diretor da escola, na apresentação de candidaturas pedagógicas e 

financeiras e proceder ao acompanhamento da sua execução;  

d) Colaborar com o Diretor da escola na prospeção das necessidades de formação, 

contribuindo para a definição da oferta educativa para adultos em cada ano letivo;  
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e) Colaborar com o Coordenador do CQ no âmbito da articulação entre as etapas de 

encaminhamento e matrícula dos adultos nas FMC;  

f) Coordenar, em parceria com o Coordenador do CQ, o processo de Protocolos no 

âmbito da formação e educação de adultos, segundo superintendência do Diretor da 

escola;  

g) Coordenar, monitorizar e atualizar toda a organização pedagógica e administrativa, 

em particular no que se refere ao cumprimento das planificações, horas de formação 

previstas, lecionadas e assistidas, validações e créditos obtidos, arquivo de toda a 

informação e documentação relativa às FMC;  

h) Manter atualizado o SIGO;  

i) Zelar para que estejam reunidas todas as condições legais, funcionais e materiais 

para o início das atividades letivas;  

j) Dirigir a reunião de avaliação final da FMC;  

k) Promover a interação entre a escola e a comunidade; 

l) Elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida; 

m) Organizar todo o processo técnico-pedagógico das FMC;  

n) Superintender o desenvolvimento das FMC. 

 

Artigo 56 - Competências dos professores das FMC 

 

1.  São competências dos professores das FMC: 

a) Elaborar o plano de formação que se revelar mais adequado às necessidades de 

formação dos formandos; 

b) Desenvolver a formação, conceber e produzir os materiais técnico–pedagógicos e os 

instrumentos de avaliação necessários ao desenvolvimento do processo formativo; 

c) Cumprir os prazos estabelecidos pelo Coordenador dos Cursos EFA na entrega de 

toda a documentação referente à formação, nomeadamente planificações, 

instrumentos de avaliação e outros documentos relevantes para a caracterização do 

percurso formativo do adulto; 

d) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das atividades de formação. 

2. Os professores devem ser detentores de habilitação adequada para a docência, nos 

termos da Lei em vigor. 

 

SECÇÃO IV - AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

Artigo 57 - Avaliação das FMC 

 

1. A avaliação deve ser: 

a) Processual (assente numa observação contínua e sistemática do processo de 

formação); 

b) Contextualizada (consistência entre as atividades de avaliação e as atividades de 

aquisição de saberes e competências); 

c) Diversificada (recurso a múltiplas técnicas e instrumentos de recolha de 

informação); 

d) Transparente (explicitação dos critérios adotados); 
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e) Orientadora e reguladora do processo formativo (fornecer informação sobre a 

progressão das aprendizagens do adulto); 

f) Qualitativa (concretiza-se numa apreciação descritiva dos desempenhos que 

promova a consciencialização por parte do adulto do trabalho desenvolvido). 

2. O processo de avaliação compreende: 

a) A avaliação formativa, sistemática, que abrange todo o processo de formação, 

permitindo obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com 

vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias pedagógicas; 

b) A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a 

certificação. 

3. Os domínios de avaliação formativa são, nomeadamente: 

a) Participação; 

b) Motivação; 

c) Aquisição e aplicação de conhecimentos; 

d) Mobilização de competências em novos contextos; 

e) Relações interpessoais; 

f) Trabalho em equipa; 

g) Adaptação a uma nova tarefa; 

h) Pontualidade e assiduidade. 

4. A avaliação sumativa é expressa nos resultados de Com aproveitamento ou Sem 

aproveitamento, em função do formando ter ou não atingido os objetivos da formação. 

 

Artigo 58 - Instrumentos de avaliação  

 

1. Os instrumentos de avaliação formativa são da responsabilidade do/a professor/a da 

FMC, que os constrói com base em pressupostos que refletem o desenvolvimento 

pessoal, social e relacional do formando assim como os momentos de trabalho 

específico da formação considerados cruciais para a evidenciação das competências da 

FMC.  

2. Os instrumentos criados deverão ser diversificados e devem visar, simultaneamente, 

uma observação sistemática da progressão do formando pelo/a professor/a e uma 

autoavaliação da progressão na aprendizagem por parte dos formandos.  

3. A avaliação formativa inclui dois momentos formais de avaliação individual sob a forma 

de ficha de atividades, trabalho ou exercício prático sobre a UC/UFCD, a avaliar e 

classificar qualitativamente com a menção de Não satisfaz para apreciação inferior a dez 

valores, Satisfaz para apreciação entre dez e treze valores, Bom para apreciação 

superior a treze valores e até dezasseis valores e Muito Bom para apreciação superior a 

dezasseis valores. 

4. As respostas do formando à avaliação formativa antes referida são-lhe devolvidas e o 

mesmo informado sobre o seu percurso de formação, ou seja, sobre as potencialidades 

concretizadas e as dificuldades manifestadas. 

 

Artigo 59 - Registo de informação no procedimento de avaliação  

 

1. As entidades formadoras de FMC devem assegurar o registo da informação relativa à 

avaliação dos formandos, nomeadamente através do SIGO.  
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2. O responsável pelo registo da informação relativa à avaliação dos formandos no SIGO 

será o Coordenador dos Cursos EFA.   

3. O registo da avaliação formativa e sumativa dos formandos deve ser efetuado pelos 

professores. 

4. No fim da FMC acontecerá uma reunião, com a presença do professor da FMC e do 

Coordenador dos Cursos EFA, para avaliação final de cada formando. 

5. Na reunião referida no ponto anterior será feita a avaliação descritiva de cada formando 

relativamente ao desenvolvimento pessoal, social e relacional do formando, tomando 

como critérios fundamentais da avaliação a relação em grupo, o envolvimento com o 

processo de formação, a assiduidade, a pontualidade, o empenho, a aquisição e aplicação 

de conhecimentos, a mobilização de competências em novos contextos bem como a 

responsabilidade pessoal perante as tarefas propostas.  

6. A validação da UC/UFCD depende das seguintes condições: 

a) Assiduidade entre 90% e 100%, realização de todos os trabalhos solicitados e das 

atividades de formação, aproveitamento positivo na avaliação formativa formal e 

quatro parâmetros entre pontualidade, respeito, autonomia, adaptação a novas 

tarefas, criatividade, mobilização de competências em novos contextos, participação 

e trabalho em equipa; 

b) Assiduidade entre 80% e 90% por motivos claramente atendíveis e justificáveis, 

realização de todos os trabalhos solicitados, aproveitamento positivo na avaliação 

formativa formal e quatro parâmetros entre pontualidade, respeito, autonomia, 

adaptação a novas tarefas, criatividade, mobilização de competências em novos 

contextos, participação e trabalho em equipa. 

7. A informação sumativa sobre o aproveitamento será apresentada em pauta. 

 

Artigo 60 - Certificação das Formações Modulares Certificadas 

 

1. Para efeitos de certificação conferida pela conclusão de uma UC/UFCD, o formando deve 

obter uma avaliação com aproveitamento. 

2. Para obtenção de uma qualificação prevista no CNQ, na sequência da conclusão, com 

aproveitamento, de um percurso de FMC que permite finalizar o respetivo percurso de 

qualificação, é ainda exigido um processo de validação final perante uma comissão 

técnica num CQ. 

3. A conclusão com aproveitamento de FMC dá lugar à emissão de certificado de 

qualificações que discrimina todas as UC/UFCD concluídas com aproveitamento. 

4. A conclusão, com aproveitamento, de uma qualificação prevista no CNQ no âmbito da 

FMC dá ainda lugar à emissão de um certificado de qualificações onde constam todas as 

UC/UFCD concluídas com aproveitamento que permitiram obter essa qualificação e o 

respetivo diploma. 

 

Artigo 61 - Prosseguimento de estudos 

 

1. Os adultos que concluírem o ensino básico ou o ensino secundário através de FMC que 

pretendam prosseguir estudos estão sujeitos aos respetivos requisitos de acesso das 

diferentes modalidades de formação. 
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CAPI TULO IV - CONCLUSA O DO ENSINO SECUNDA RIO AO ABRIGO DO 

DECRETO-LEI N.º 357/2007, DE 29 DE OUTUBRO  
 

SECÇÃO I - OBJETO E ÂMBITO 

 

Artigo 62 - Enquadramento legal 

 

1. O Decreto-Lei nº 357/2007, de 29 de outubro, define os procedimentos e as condições 

de acesso a modalidades especiais de conclusão de Nível Secundário de educação e 

respetiva certificação por parte dos adultos com percursos formativos de Nível 

Secundário incompletos e desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo extintos. 

2. O regulamento de exames a nível de escola para a conclusão e certificação do Nível 

Secundário de educação, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro, está 

apresentado no Despacho nº 6260/2008, de 5 de março. 

 

Artigo 63 – Destinatários 

 

1. O processo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro, destina-se 

a adultos com idade igual ou superior a 18 anos que tenham frequentado sem concluir 

Cursos de Nível Secundário com o máximo de 6 Disciplinas/ano por concluir, podendo 

estar distribuídas pelo conjunto dos anos de escolaridade do ciclo de estudos ou 

concentradas num só ano. 

2. Disciplina/ano por concluir é aquela que apresenta classificação inferior a 10 valores ou 

ausência de classificação na avaliação interna realizada no final de cada ano do ciclo de 

estudos da Disciplina, sem prejuízo da conclusão da Disciplina mediante instrumento 

de avaliação sumativa externa. 

 

SECÇÃO II - VIAS DE CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

Artigo 64 - Vias de conclusão e certificação do ensino secundário de educação 

 

1. O processo de conclusão e certificação concretiza-se através de duas vias: 

a) Realização de exames a nível de escola ou a nível nacional; 

b) Realização de módulos de formação correspondentes a UC ou UFCD dos referenciais 

de formação inscritos no CNQ. 

2. A conclusão e certificação do ensino secundário pela via da realização de exames a nível 

de escola ou a nível nacional ocorre, consoante a natureza do Curso de origem e o tipo 

de certificação pretendido, pelo recurso às disciplinas atuais dos Cursos Científico-

Humanísticos ou dos Cursos Profissionais, as quais são concluídas através de exames a 

realizar nos meses de novembro, fevereiro e maio, assumindo as seguintes formas: 

a) Conclusão e certificação de Cursos de origem prioritariamente orientados para o 

prosseguimento de estudos, com obtenção de diploma de conclusão do ensino 

secundário com indicação do Curso de origem concluído e classificação final; 

b) Conclusão e certificação de Cursos de natureza profissionalmente qualificante, com 

obtenção de diploma de conclusão do ensino secundário e qualificação profissional 

com indicação do Curso de origem concluído e classificação final; 
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c) Conclusão e certificação generalista do Nível Secundário de educação, com obtenção 

de diploma de conclusão generalista do ensino secundário com classificação final. 

3. A conclusão e certificação do ensino secundário pela via da realização de módulos de 

formação ocorre, independentemente da natureza do Curso de origem, pelo recurso à 

realização de módulos de formação correspondentes a UC da componente de formação 

de base e/ou UFCD da componente tecnológica dos referenciais de formação inscritos 

no CNQ e permite a obtenção de diploma de conclusão do ensino secundário sem 

classificação final. 

 

Artigo 65 - Conclusão e certificação do ensino secundário através da realização de 

exame a nível de escola 

 

1. No que diz respeito aos exames de conclusão da Disciplina, a nível de escola, a realizar 

pelos candidatos, deve ter-se em consideração o seguinte: 

a) As provas de exame incidem sobre um conjunto de conteúdos essenciais e 

estruturantes da Disciplina/ano/módulos, definidos na matriz do respetivo exame, 

sendo elaboradas a nível de escola; 

b) As disciplinas plurianuais dos Cursos Científico-Humanísticos podem dar origem à 

realização de uma única prova de exame ou de duas provas de exame a serem 

realizadas em dois períodos distintos; 

c) As disciplinas dos Cursos Profissionais podem dar origem à realização de uma única 

prova de exame, abrangendo a totalidade dos módulos da Disciplina, ou de provas 

de exame correspondentes a conjuntos de módulos/ano da Disciplina, a serem 

realizadas em períodos distintos; 

d) As matrizes das provas de exame das Disciplinas das componentes de formação 

geral, sociocultural, específica e científica afetas às situações de conclusão e 

certificação de um Curso prioritariamente orientado para o prosseguimento de 

estudos ou de um Curso profissionalmente qualificante são elaboradas pelos 

competentes organismos centrais do MEC; 

e) As matrizes das provas de exame das restantes Disciplinas convocadas para o 

processo de conclusão e certificação do nível secundário de educação são elaboradas 

a nível de escola; 

f) Os exames realizam-se em três épocas específicas do ano letivo, a decorrer durante 

os meses de novembro, fevereiro e maio; 

g) O calendário de exames é estabelecido pela ESF, em função da procura e observando 

os períodos estabelecidos no número anterior; 

h) As provas de exame decorrem, preferencialmente, em horário pós-laboral. 

 

Artigo 66 - Conclusão e certificação do ensino secundário através da realização de 

módulos de formação do CNQ 

 

1. A conclusão e certificação do nível secundário de educação opera-se através da 

substituição da(s) Disciplina(s) em falta no curso de origem, qualquer que seja a 

componente de formação em que se integre(m), por módulos de formação 

correspondentes a UC e/ou UFCD dos referenciais de formação de Nível Secundário 

inscritos no CNQ e concretiza -se pela validação de UC da formação de base, de UFCD da 

formação tecnológica ou de combinações entre as mesmas, em função do número de 
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Disciplinas/ano em falta, em conformidade com a tabela II do anexo B do Decreto-Lei 

n.º 357/2007, de 29 de outubro. 

2. Compete aos CQ apoiar o adulto na identificação das UC e/ou UFCD a frequentar, em 

função dos interesses e necessidades do mesmo, atendendo ao seguinte: 

a) O percurso formativo a cumprir pelo adulto pode resultar de qualquer combinatória 

de UC da componente de formação de base e/ou UFCD da CFT, devendo sempre 

perfazer o total de horas correspondente ao número de Disciplinas/ano em falta; 

b) Cada Disciplina/ano em falta tem que ser substituída por um percurso formativo de 

50 horas, correspondendo a uma UC (50h), a uma UFCD (50h) ou a duas UFCD (25h 

+ 25h). 

3. O adulto pode ser integrado em Curso EFA na ESF para a frequência das UC/UFCD 

necessárias à conclusão e certificação do ensino secundário. 

4. A conclusão com aproveitamento das UC e/ou UFCD selecionadas no quadro dos 

referenciais de formação inscritos no CNQ decorre da aplicação de instrumentos de 

avaliação que incluam a autoavaliação, a análise qualitativa das competências 

desenvolvidas e a elaboração de um trabalho final que evidencie essas competências de 

modo integrado. 

 

SECÇÃO III - ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo 67 – Inscrições 

 

1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse na conclusão do ensino secundário ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 357/2007, de 29 de outubro, através de inscrição presencial 

no CQ, após o que decorrerá, pela TORVC, um processo de diagnóstico, orientação e 

encaminhamento de acordo com o perfil de cada candidato. 

2. Os candidatos à realização dos exames devem proceder à sua inscrição nos Serviços 

Administrativos da escola até ao fim da primeira quinzena do mês anterior ao da 

realização das provas, mediante a apresentação de requerimento de inscrição, bilhete 

de identidade ou outro documento de identificação legalmente aceite e documento 

comprovativo das condições de admissão a exame e pagamento de 10 euros por cada 

prova de exame em que se inscrevem, conforme estipula o artigo 3º do Despacho nº 

6260/2008, de 5 de março.  

3. No caso de faltar algum documento ou não ter sido paga a propina devida, a inscrição é 

considerada condicional. 

4. A não regularização de qualquer uma das situações referidas no número anterior tem 

como consequência a anulação da inscrição e a nulidade de qualquer procedimento de 

avaliação realizado. 

 

Artigo 68 – Apoios 

 

1. O Centro de Recursos Pedagógicos (CRP), destinado aos adultos que pretendam concluir 

o ensino secundário ao abrigo do Decreto-Lei nº 357/2007, de 29 de outubro, é 

constituído pela BE da ESF e pelo CQ. 

2. Na BE, também aberta no período pós-laboral, encontra-se uma vasta bibliografia (geral, 

biográfica, histórica e científica), equipamento informático e professores de várias 

áreas, de forma a dar resposta às solicitações dos candidatos. 
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3. O CQ apoia também os candidatos disponibilizando os materiais pedagógicos 

adequados e documentação diversa. 

 

CAPI TULO V - ENSINO RECORRENTE NO REGIME DE FREQUE NCIA 

NA O PRESENCIAL 

 

SECÇÃO I - ÂMBITO 

 

Artigo 69 – Objeto 

 

1. O presente regulamento estabelece as regras da organização e desenvolvimento dos 

Cursos Científico-Humanísticos de nível secundário de educação, na modalidade de 

ensino recorrente no regime de frequência não presencial, em funcionamento na ESF. 

2. O ensino recorrente no regime de frequência não presencial desenvolve-se segundo os 

planos de estudos e as matrizes curriculares dos Cursos Científico-Humanísticos de 

nível secundário de educação apresentados na Portaria nº 242/2012, de 10 de agosto. 

3. O ensino recorrente no regime de frequência não presencial visa possibilitar a conclusão 

de Curso Científico-Humanístico de nível secundário. 

 

SECÇÃO II - COORDENAÇÃO 

 

Artigo 70 - Coordenação dos Cursos de Ensino Recorrente (CER) 

 

1. A coordenação dos CER de nível secundário de educação, regime de frequência não 

presencial, é da responsabilidade do órgão de gestão e administração da escola, que, 

para o efeito, designa um dos seus membros. 

2. O Coordenador dos CER tem assento no CP. 

3. Ao Coordenador dos CER de nível secundário compete: 

a) Representar o ensino recorrente no CP; 

b) Assegurar o funcionamento dos cursos a nível pedagógico e administrativo; 

c) Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável; 

d) Assegurar os procedimentos relativos ao percurso escolar dos alunos do regime de 

frequência não presencial; 

e) Assegurar o funcionamento do Centro de Apoio do ensino recorrente; 

f) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por Lei. 

 

SECÇÃO III - MATRÍCULA E PROVA DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 71 - Matrícula 

 

1. Os candidatos à frequência do ensino recorrente, regime não presencial, deverão 

formalizar o seu interesse através de inscrição presencial no CQ da ESF após o que 

decorrerá, no prazo de oito dias úteis, pela TORVC, um processo de acolhimento, 

informação, diagnóstico, orientação e encaminhamento de acordo com o perfil de cada 

candidato. 
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2. A matrícula em Curso de ensino recorrente no regime de frequência não presencial 

depende da verificação pelo CQ dos seguintes requisitos pelo aluno, entre outros 

previstos na Lei:  

a) Ter completado a idade prevista para a conclusão da escolaridade obrigatória até 31 

de agosto do ano em que é efetuada a matrícula; 

b) Possuir o 9.º ano de escolaridade ou habilitação equivalente; 

c) Entregar certificado de habilitações; 

d) Fotocópia autorizada do cartão do cidadão ou do bilhete de identidade. 

3. A matrícula efetua -se até ao dia 31 de dezembro. 

 

Artigo 72 - Prova de avaliação 

 

1. O adulto inscreve-se para a prova de avaliação no CQ, em data a fixar pela escola, 

indicando os módulos que pretende realizar em cada Disciplina. 

2. No ato de inscrição, o adulto deposita 3 euros por prova de avaliação, que lhe é devolvida 

após a realização da prova de avaliação. 

3. A falta não justificada a uma prova de avaliação implica a não devolução da quantia 

depositada, que constitui receita própria da escola. 

4. A prova de avaliação incide sobre um módulo ou sobre o conjunto dos três módulos 

correspondentes ao ano de escolaridade em que a Disciplina é ministrada. 

5. A capitalização de módulos é sequencial. 

6. As provas de avaliação decorrem nos meses de janeiro, abril e junho. 

7. O adulto só pode realizar uma prova de avaliação por Disciplina em cada época de 

exames. 

8. Sobre matrizes e provas de avaliação cumpre-se com o disposto na Portaria nº 

242/2012, de 10 de agosto. 

 

SECÇÃO IV - APOIO ÀS APRENDIZAGENS 

 

Artigo 73 - Centro de Apoio ao ensino recorrente 

 

1. O Centro de Apoio ao ensino recorrente, também designado CRP, destina-se também ao 

acompanhamento pedagógico e à autoformação dos alunos do ensino recorrente no 

regime de frequência não presencial. 

2. O CRP é constituído pela BE da ESF e pelo CQ.  

3. Na BE, também aberta no período pós-laboral, encontra-se uma vasta bibliografia (geral, 

biográfica, histórica e científica), equipamento informático e professores de várias 

áreas, de forma a dar resposta às solicitações dos candidatos. 

4. O CQ apoia também os candidatos disponibilizando os materiais pedagógicos 

adequados e documentação diversa. 

 

 

 

 

 


