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PREÂMBULO 

 
O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, ao reforçar a participação das famílias e 

comunidades educativas na Direção estratégica dos estabelecimentos de ensino procura promover a 

abertura das escolas ao exterior e a sua integração nas comunidades locais. Ao promover o reforço das 

lideranças das escolas, na execução local das medidas de política educativa, visa criar condições de 

qualidade e equidade para que as escolas possam cumprir a sua missão de serviço público, da forma mais 

eficaz e eficiente possível. Finalmente, o mesmo decreto-lei visa o reforço da autonomia das escolas do 

qual deve resultar uma melhoria do serviço público de educação que prestam. 

A intervenção de todos os que mantêm um interesse legítimo na vida da escola implica a aprovação das 

regras fundamentais do seu funcionamento, garantindo condições de efetiva participação a todos os seus 

elementos, através da aprovação do seu Regulamento Interno (RI), um dos instrumentos de autonomia das 

escolas. 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, Vila do Conde (doravante: AEDAS) foi criado por Despacho 

do Senhor Secretário do Ensino e da Administração Escolar, de 26 de abril de 2013, situa-se no concelho de 

Vila do Conde e inclui os seguintes estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino: 

• Jardim de Infância da Rua Dr. Cunha Reis (Vila do Conde); 

• Jardim de Infância de Real (Tougues); 

• Jardim de Infância de Formariz 

• Escola Básica de Casal do Monte (Retorta); 

• Escola Básica de Azurara; 

• Escola Básica de Meia Laranja (Vila do Conde); 

• Escola Básica de Areia (Árvore); 

• Escola Básica do Bairro Alto (Vila do Conde); 

• Escola Básica n.º 1 de Vila do Conde; 

• Escola Básica Júlio Saúl Dias (Vila do Conde); 

• Escola Secundária D. Afonso Sanches. 

 
O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches tem sede na Escola Secundária D. Afonso Sanches. 

As práticas pedagógicas do Agrupamento centram-se na inovação, flexibilidade e no desenvolvimento 

curricular com o intuito de garantir que as aprendizagens de cada aluno sejam, por um lado, adequadas e 

personalizadas e, por outro, efetivas, garantindo o desenvolvimento das competências inscritas no Perfil do 

Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A diversidade do Agrupamento, com vários estabelecimentos de ensino, constituiu uma mais-valia, 

possibilitando múltiplas oportunidades de diversificação de estratégias e de articulação. 

 
As normas e procedimentos que aqui se inscrevem procedem do quadro legal vigente e respeitam as 

características intrínsecas da Comunidade Escolar. 
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CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS 
Artigo 1.º 

Âmbito de Aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se dentro do recinto das escolas, a todos os órgãos, estruturas e serviços 

do AEDAS, bem como a toda a Comunidade Escolar: alunos, assistentes técnicos e operacionais, corpo 

docente, Encarregados de Educação. Aplica-se igualmente a todos os cidadãos e instituições que, de uma 

forma ou de outra, utilizem as instalações escolares, devidamente autorizados. Assim sendo, todos têm o 

direito e dever de conhecer as normas constantes deste documento, bem como o dever de as respeitar e 

fazer respeitar. 
 

2. Fora desse recinto também estão sujeitos a este regulamento os elementos da comunidade escolar, por 

todo o tempo em que desenvolvam qualquer atividade relacionada com o AEDAS. 

 
 

Artigo 2.º 

Princípios Orientadores e Objetivos do AEDAS 
 

 
1. No quadro dos princípios e objetivos referidos no artigo anterior, a autonomia, a administração e a 

gestão do AEDAS organizam-se no sentido de ter em vista o que se segue: 

a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do serviço 

público de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados escolares, em particular. 

b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de 

oportunidades para todos. 

c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou regulamentos e 

manter a disciplina. 

e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza 

administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o 

desenvolvimento da sua missão. 

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, designadamente 

através dos adequados meios de comunicação e informação. 

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e promover a 

sua iniciativa. 

 
 

Artigo 3.º 

Oferta formativa 

 
1. O AEDAS garante o funcionamento: 

a) Da educação pré-escolar. 

b) Do 1.º ciclo do ensino básico. 

c) Do 2.º ciclo do ensino básico. 

d) Do 3.º ciclo do ensino básico. 

e) De cursos científico-humanísticos do ensino secundário, vocacionados para o prosseguimento de 

estudos de nível superior. 
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f) De Cursos Profissionais, vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, privilegiando a sua 

inserção no mundo do trabalho, com direito a certificação profissional nível IV, permitindo, ainda, o 

prosseguimento de estudos. A abertura destes cursos carece de autorização da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares e obedece a um número mínimo de alunos inscritos. Para melhor 

funcionamento da oferta formativa referida cujo regulamento específico dos respetivos cursos se 

encontra em anexo. 

2. A oferta formativa é proposta pela Diretor, depois de ouvido o Conselho Pedagógico. 

3. O AEDAS implementará outras ofertas formativas de acordo com as expetativas/necessidades da 

sociedade educativa. 

 

 
Artigo 4.º 

Oferta complementar 

 
1. Em complemento das atividades curriculares, o AEDAS realizará ações de formação cultural e de 

educação artística, de educação física e de desporto escolar, de formação cívica, de inserção e participação 

na vida comunitária, através de visitas de estudo, de clubes, de projetos, de grupos de dinamização e 

reflexão, promovendo a interação com as forças vivas da comunidade. 

2. As atividades a propor estarão inseridas nos planos anuais e plurianuais de atividades do AEDAS, a 

aprovar pelo Conselho Geral, respeitando os critérios por si mesmo definidos. 

3. A organização e dinamização destas atividades é da responsabilidade dos seus proponentes, depois de 

aprovado o seu regime de funcionamento em Conselho Pedagógico e definidas as regras para a avaliação 

do seu impacto na formação integral e pessoal dos alunos. 

 

SECÇÃO I 

Horários das atividades letivas 

Artigo 5º 

Funcionamento 

 
1. Os horários dos alunos e dos docentes serão elaborados de acordo com a lei e os critérios gerais 

emanados do Conselho Geral e Conselho Pedagógico sobre esta matéria. 

2. A grelha horária será anualmente organizada de acordo com a lei em vigor, sob proposta da Diretor e 

parecer do Conselho Pedagógico; 

3. Os procedimentos para ocupação integral dos horários dos alunos e dos docentes enquadram-se no 

documento “Organização do Ano letivo” estabelecido anualmente e que se encontra em anexo ao 

Regulamento Interno e Projeto Educativo 
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SECÇÃO II 

Matrículas/Renovação de Matrícula/Inscrições 

 
Artigo 6º 

Matrículas/Renovação de Matrícula/Inscrições 

 
1. A constituição das turmas é organizada e supervisionada pela Diretor, com base nas recomendações 

estabelecidas pelo Conselho Pedagógico, sem prejuízo da observação das disposições legais aplicáveis. 

2. Os critérios gerais e específicos para as Matrículas/Renovação de Matrículas/Inscrições são definidos 

anualmente e integram a “Organização do Ano letivo”, anexo do Regulamento Interno e Projeto Educativo. 

 
SECÇÃO III 

Critérios de constituição de turmas 

 
Artigo 7.º 

Critérios de constituição de turmas 

 
1. A constituição das turmas é organizada e supervisionada pela Diretor, com base nas recomendações 

estabelecidas pelo Conselho Pedagógico, sem prejuízo da observação das disposições legais aplicáveis. 

2. Os critérios gerais e específicos para a constituição de turmas são definidos anualmente e integram o 

documento, Organização do Ano Letivo – Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular, anexo do 

Regulamento Interno e ao Projeto Educativo. 

 

Artigo 8º 

Parcerias 

 
O AEDAS promoverá projetos de parceria com as instituições, organizações e outras entidades que possam 

proporcionar um enriquecimento e mais-valia mútuos. 

 

Artigo 9º 

Disposições comuns 

 
1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica elaboram os seus próprios regimentos nos primeiros 30 dias dos seus mandatos, em respeito 

pela legislação em vigor e em conformidade com este RI. 

2. Os instrumentos de gestão do AEDAS, os regimentos internos dos órgãos de gestão, das estruturas de 

coordenação educativa, das estruturas de orientação educativa e respetivos planos de ação serão 

divulgados à comunidade educativa. 
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ÓRGÃOS, ESTRUTURAS, SERVIÇOS E 
COMUNIDADE EDUCATIVA 

CAPÍTULO I 

ÓRGÃOS 
 

Artigo 10º 

Órgãos de Direção, Administração e Gestão do Agrupamento 

 
1. Os órgãos de Administração e Gestão do AEDAS são os seguintes: 

a) O Conselho Geral; 

b) A Diretor; 

c) O Conselho Pedagógico; 

d) O Conselho Administrativo. 

2. A tudo o que não estiver previsto no presente Regulamento Interno aplica-se o disposto no Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 
SECÇÃO I 

CONSELHO GERAL 

Artigo 11.º 

Conselho Geral 

 
O Conselho Geral é o órgão de Direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade do AEDAS, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, rege-se pelo 

Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
Artigo 12.º 

Composição do Conselho Geral 

1. O Conselho Geral tem a seguinte composição: 

a) 7 Representantes do corpo docente. 

b) 2 Representantes dos assistentes técnicos e operacionais. 

c) 5 Representantes dos Pais e Encarregados de Educação. 

d) 1 Representantes dos alunos. 

e) 3 Representantes do Autarquia. 

f) 3 Representantes da comunidade local. 

2. O número de representantes dos Pais e Encarregados de Educação corresponde à totalidade dos níveis e 
ciclos de ensino do AEDAS. 

3. A representação dos alunos é assegurada por alunos do ensino secundário. 

4. Os docentes que sejam membros do Conselho Geral devem usufruir, tendo em vista o exercício das suas 

funções, de dois tempos não letivos do respetivo horário semanal. 

5. No caso de o presidente do Conselho Geral ser um docente, não deve acumular o cargo com funções de 

coordenação educativa e/ou supervisão pedagógica, cabendo-lhe, para o exercício do mesmo, o crédito 

horário correspondente à sua componente não letiva. 
 

6. O regimento do Conselho Geral encontra em anexo a este documento. 
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SECÇÃO II 

DIRETOR 

Artigo 13.º 

Diretor 

 
A Diretor é, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, o órgão de 

Administração e Gestão do AEDAS rege-se pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
SECÇÃO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

Artigo 14.º 

Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 

AEDAS, designadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos 

e da formação inicial e contínua do pessoal docente, rege-se pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
Artigo 15.º 

Composição do Conselho Pedagógico 
 

O Conselho Pedagógico tem na sua composição 17 elementos, a saber: 
 

a) Diretor, que preside. 
b) Coordenadores de Departamentos Curriculares, em número de oito, a saber: 
I. Coordenador de Departamento da Educação Pré-Escolar. 
II. Coordenador do Departamento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
III. Coordenador do Departamento Curricular de Português. 
IV. Coordenador do Departamento Curricular de Línguas Estrangeiras. 
V. Coordenador do Departamento Curricular de Expressões. 
VI. Coordenador do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais. 
VII. Coordenador do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas. 
VIII. Coordenador do Departamento Curricular de Educação Física e Educação Inclusiva. 
c) Representante do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). 
d) Coordenador dos Diretores de Turma do 2.º e 3º Ciclo do Ensino Básico. 
e) Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Secundário Regular. 
f) Coordenador dos Cursos Profissionais e dos Diretores de Turma dos Cursos Profissionais. 
g) Representante da Disciplina, Integração Escolar e Apoio ao Aluno 
h) Coordenador do Núcleo de Atividades e Projetos. 
i) Coordenador das Bibliotecas Escolares. 
j) Representante da Formação.



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 11 

 

 

 

 

 

SECÇÃO IV 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
Artigo 16.º 

Conselho Administrativo 

1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do AEDAS, nos 

termos do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
Artigo 17.º 

Composição 

1. O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) A Diretor; 

b) O Subdiretor ou um dos Adjuntos da Diretor, por ele designado para o efeito; 

c) O Coordenador técnico dos Serviços Administrativos, ou quem o substitua. 

2. A Diretor é, por inerência, o presidente do Conselho Administrativo. 

 
SECÇÃO V 

COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
 

Artigo 18.º 

Coordenador de Estabelecimento de Escola do AEDAS 
 

1. A Coordenação de cada estabelecimento de educação de escola do AEDAS é assegurada por um 

Coordenador. 

2. Relativamente à sede do AEDAS e aos estabelecimentos que tenham menos de três docentes em 

exercício efetivo de funções, não há lugar à designação de Coordenador, nesta situação designa-se um 

representante de estabelecimento. 

 
Artigo 19.º 

Competências 

 
1. Coordenar as atividades educativas, em articulação com a Diretor. 

2. Assegurar o processo de aplicação do estatuto do aluno, em colaboração com a Direção, no caso das 

infrações disciplinares. 

3. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretor e exercer as competências que por este lhe forem 

delegadas. 

4. Transmitir as informações relativas ao pessoal docente e não docente, e aos alunos. 

5. Promover e incentivar a participação dos pais e Encarregados de Educação e da comunidade educativa 

nas atividades educativas. 

6. Assegurar a organização do inventário do material utilizado pelos docentes do estabelecimento de 

ensino pelo qual é responsável. 

7. Inventariar as necessidades em equipamento e material didático. 

8. Presidir a reuniões de estabelecimento, que se realizam ordinariamente no 1ºciclo uma vez por período, 

e extraordinariamente, quando convocadas pelo Coordenador de estabelecimento ou pela Diretor. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUTURAS 
 

Artigo 20.º 

Estruturas de Coordenação e Supervisão Educativa 

 
1. Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, são fixadas neste Regulamento Interno as 

estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e com a Diretor, no sentido de assegurar a 

coordenação e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo. 

A coordenação educativa do AEDAS integra: 
a) Departamentos Curriculares; 

b) Subdepartamentos Curriculares/ Subdepartamentos de ano; 
c) Conselhos de Docentes do 1.º ciclo do ensino básico; 
d) Conselho de Diretores de Turma do 2º e 3º ciclo; 

e) Conselho de Diretores de Turma dos Cursos Cientifico humanísticos; 
f) Conselho de Diretores de Turma dos Cursos Profissionais; 
g) Conselhos de Docentes e Técnicos dos Cursos Profissionais; 
h) Conselhos de Turma; 
I)    Serviços de Psicologia e Orientação (SPO); 

j)    Núcleo de Atividades e Projetos; 
k)   O Gabinete de Apoio ao Aluno; 
l)    As Bibliotecas  Escolares; 

m)  Secção de Avaliação de Desempenho Docente. 

 
2. Estas estruturas elaboram (com exceção das mencionadas na alíneas b), integradas nos respetivos 

departamentos) os seus próprios regimentos definindo as respetivas regras de organização e 

funcionamento, nomeadamente: 

i. Coordenação ou presidência; 

ii. Periodicidade das reuniões; 

iii. Duração; 

iv. Atas; 

v. Distribuição de funções; 

vi. Outros aspetos. 
 

 
Artigo 21.º 

Estruturas de Orientação Educativa 
 

 
1. Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, são fixadas neste Regulamento Interno as 

estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e com a Diretor, no sentido de assegurar a 

orientação, supervisão e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente. 
 

A orientação educativa do AEDAS integra: 

a) Equipa multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). 

b) Secção de avaliação de desempenho docente (SADD). 

c) Gabinete de autoavaliação (GAVV). 

d) Projeto da Educação para a Saúde (PES). 

e) Bibliotecas Escolares (BE). 
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f) Núcleo de Atividades e Projetos. 

g) Plano de Ação Estratégica e Cidadania. 

h) Núcleo de Promoção do Sucesso. 
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i) Serviços de Psicologia e Orientação (SPO). 

j) Desporto Escolar. 

k) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 

l) Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF). 

m) EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and 

Training). 
 

2. Estas estruturas elaboram (com exceção das mencionadas nas alíneas K) e l), da responsabilidade da 

autarquia) os seus próprios regimentos definindo as respetivas regras de organização e funcionamento, 

nomeadamente: 

i. Coordenação ou presidência; 

ii. Periodicidade das reuniões das reuniões; 

iii. Duração; 

iv. Atas; 

v. Distribuição de funções; 

vi. Outros aspetos. 

 
SECÇÃO I 

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E 
SUPERVISÃO EDUCATIVA 

SUBSECÇÃO I 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

Artigo 22.º 

Definição 

 

Os Departamentos Curriculares são estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e com a Diretor 

no sentido de fazerem a articulação e gestão curricular e promover a cooperação entre os docentes do 

Agrupamento, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos no sentido de 

assegurar o acompanhamento eficaz do seu percurso escolar, numa perspetiva da promoção da qualidade 

educativa. 

Artigo 23.º 

Identificação e composição 

1. Os Departamentos Curriculares têm as seguintes designações e respetivas composições: 

a) Departamento de Educação Pré-Escolar (EPE) composto pelo grupo de recrutamento: 100 

b) Departamento de 1ºciclo (1C), composto pelo grupo de recrutamento: 110 e 120; 

c) Departamento de Português (Port) composto pelo grupo de recrutamento: 210 e 300; 

d) Departamento de Línguas Estrangeiras (LEst), composto pelos grupos de recrutamento: 220, 320, 

330 e 350; 

e) Departamento de Ciências Sociais e Humanas (CSH), composto pelos grupos de recrutamento: 200, 

290, 400, 410, 420 e 430; 

f) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (MCExp), composto pelos grupos de 

recrutamento: 230, 500, 510 e 520; 
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g) Departamento de Expressões e Tecnologias (ExpTec) composto pelos grupos de recrutamento: 240, 

250,530,550, 600 e Técnicos Especializados. 

h) Departamento de Educação Física e Educação Inclusiva (EfEi) composto pelos grupos de 

recrutamento: 260, 620, 910, 930. 

2. A constituição destes agrupamentos de grupos disciplinares carece da aprovação da Diretor. 
 

3. O Coordenador de Departamento pode ser coadjuvado por Subcoordenador(es) quando o departamento 

integra docentes de dois ou mais grupos de recrutamento. 

4. O Subcoordenador é designado pela Diretor, sob proposta do Coordenador, quando o número de 

docentes do grupo de recrutamento for igual ou superior a três. 

 
 

Artigo 24º 

Competências do Departamento Curricular 
 
 

1. Cabe a cada Departamento Curricular: 

a) Promover a articulação entre ciclos e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos 

programas e orientações curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do agrupamento de escolas. 

b) Acompanhar o desenvolvimento da atividade curricular na aplicação dos planos de estudo 

definidos a nível nacional e a nível de escola; 

c) Desenvolver e coordenar as atividades extracurriculares, constantes no Plano Anual de Atividades, 

relacionadas com a sua área de atuação; 

d) Promover e participar em ações de troca de experiências e intercâmbio pedagógico, metodológico, 

didático e técnico; 

e) Organizar, acompanhar e avaliar as atividades de turma ou grupo de alunos. 

f) Propor e implementar atividades e estratégias para a promoção do sucesso educativo nas 

disciplinas do departamento; 

g) Propor a constituição de núcleos de formação no âmbito do departamento. 

h) Coordenar pedagogicamente cada ano, ciclo ou curso. 

i) Avaliar o desempenho do pessoal docente. 

2. Cabe a cada Coordenador do Departamento Curricular implementar, acompanhar e avaliar a aplicação 

prática de todas as alíneas do ponto anterior. 

3. Cabe a cada subcoordenador assessorar o coordenador de departamento no sentido de cumprir todas as 

alíneas do ponto 1 deste artigo. 

 
 

Artigo 25º 

Funcionamento 

 
 

1. Os membros do Departamento Curricular reúnem-se ordinária e formalmente, em plenário, pelo menos, 

uma vez por período, de acordo com o calendário escolar e por convocatória do respetivo Coordenador. 
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2. Os membros do Departamento Curricular reúnem-se ordinariamente, por grupo 

disciplinar/subdepartamento, uma vez por período e, extraordinariamente, por convocatória do respetivo 

Coordenador ou a requerimento de um terço dos seus membros. 

SUBSECÇÃO II 

CONSELHO DE DOCENTES DO 1º CICLO 
 

Artigo 26º 

Identificação e composição 

 
1. O Conselho de Docentes é constituído, para efeitos de avaliação dos alunos, por todos os professores 

titulares de turma do 1.º ciclo de cada estabelecimento constituinte do Agrupamento. 

2. No conselho de docentes, podem ainda intervir, sem direito a voto, os serviços com competência em 

matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o Conselho Pedagógico considere 

conveniente. 

Artigo 27º 

Coordenador do conselho de docentes do 1º ciclo 

 
A coordenação do Conselho de Docentes do 1.º ciclo é assegurada por um docente, eleito pelo respetivo 

conselho, de entre uma lista de três docentes, propostos pela Diretor para o exercício do cargo, por um 

período de quatro anos. 

Artigo 28º 

Competências 

 
1. O Conselho de Docentes emite parecer sobre a avaliação dos alunos apresentada pelo professor titular 

da turma. 

2. As deliberações do Conselho de Docentes devem resultar do consenso dos professores que o integram, 

admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando se verificar a impossibilidade de obtenção desse 

consenso. 

 
Artigo 29º 

Funcionamento 

 
1. O Conselho de Docentes do 1.º ciclo reúne: 

a) Ordinariamente, nos momentos de avaliação; 

b) Extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo Coordenador, por sua iniciativa, a 

requerimento de 1/3 dos seus elementos. 

 
SUBSECÇÃO III 

CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 
 

Artigo 30º 

Identificação e composição 
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1. São três os conselhos de Diretores de Turma, sendo um conselho dos Diretores de Turma dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico, o dos Diretores de Turma dos Cursos Científico-Humanísticos e o dos Diretores de 

Turma dos Cursos Profissionais. 

2. Os Conselhos dos Diretores de Turma são constituídos por todos os Diretores de Turma dos respetivos 

ciclos. 

3. Os Coordenadores de Diretores de turma são docentes designados pela Diretor, por um período de 

quatro anos. 

 
Artigo 31.º 

Competências 

1. Aos Conselhos de Diretores de Turma compete implementar o processo de avaliação dos alunos e 

demais situações inerente à gestão das turmas 

2- Ao Coordenador dos Diretores de Turma compete: 

a) Coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando procedimentos com a Direção. 

b) Submeter à Diretor/ Conselho Pedagógico as propostas do conselho que coordena. 

c) Apoiar e aconselhar os Diretores de Turma nas tarefas inerentes à função. 

d) Supervisionar o trabalho de conferência de documentos após as reuniões de avaliação. 

e) Apresentar à Diretor um relatório crítico anual das atividades desenvolvidas. 
 
 
 

Artigo 32º 

Funcionamento 

1. Os Conselhos de Diretores de turma reúnem: 

a) Ordinariamente, no início do ano letivo e uma vez por período; 

b)Extraordinariamente, sempre que sejam convocados pelos respetivos Coordenadores, por sua 

iniciativa, a requerimento de 1/3 dos seus elementos, ou sempre que um pedido de parecer do 

Conselho Geral, do Conselho Pedagógico ou da Diretor o justifique. 

 
 

 
SUBSECÇÃO IV 

CONSELHOS DE TURMA 
 

Artigo 33º 

Identificação 

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

escola e as famílias, assim como a coordenação de turma está expresso no Decreto-Lei n.º 137/2012. 

2. O Conselho de Turma é a estrutura responsável pela elaboração de um plano de trabalho para a 

organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos, que deve 

integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular para o contexto de aula da 

turma, destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação da escola-família. 
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Artigo 34º 

Composição e funcionamento 

 

1. O acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a 

escola e as famílias são assegurados pelo Conselho de Turma que tem a seguinte constituição: 

a) Professores da turma; 

b) 1 representante dos Pais e Encarregados de Educação 

c) 1 representante dos alunos (delegado ou subdelegado de turma). 

2. Nas reuniões do Conselho de Turma quando é discutida a avaliação individual dos alunos, apenas 

participam os membros docentes e nas situações previstas por lei, o professor da Educação Especial e/ou 

Psicólogo Escolar. 

3. Nas reuniões de avaliação de final de período o Conselho de Turma reúne sem a presença dos 

Encarregados de Educação e dos representantes dos alunos. 

4. Para coordenar o trabalho do Conselho de Turma, a Diretor designa um Diretor de turma de entre os 

professores da mesma. 

5. Sempre que possível, deve manter-se o mesmo Diretor de Turma do ano letivo anterior, exceto em 

situações motivadas por questões devidamente justificadas ou relacionadas com a distribuição de serviço. 

 

 
Artigo 35 º 

Diretor de Turma 

 
1. As competências dos Diretores de Turma constam na legislação em vigor e nos regimentos das 

respetivas estruturas. 

 
SUBSECÇÃO V 

CONSELHO DE DOCENTES E TÉCNICOS DOS CURSOS 
PROFISSIONAIS 

 
Artigo 36º 

Identificação e composição 

 
1. O Conselho de Docentes e Técnicos dos Cursos Profissionais é constituído por todos os docentes e 

técnicos dos Cursos Profissionais. 

Artigo 37º 

Competências 

 
1. As competências do Conselho de Docentes e de Técnicos dos Cursos Profissionais constam do seu 

regimento, anexo a este regimento. 

2. As competências do Conselho de Docentes e de Técnicos Cursos Profissionais constam do regimento 

citado no ponto 1. 
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SECÇÃO II 

ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 
 

SUBSECÇÃO I 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
Artigo 38º 

Identificação e composição 

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva é constituída por elementos permanentes e 

elementos variáveis. Os elementos permanentes incluem, entre outros: 

a) Um dos docentes que coadjuva a Diretor; 

b) Um docente de educação especial; 

c) Três membros do Conselho Pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes 

níveis de educação e ensino; 

d) Um psicólogo. 

2. São elementos variáveis da Equipa Multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou a Diretor de 

turma do aluno, consoante o caso, outros docentes do aluno, técnicos do centro de recursos para a 

inclusão (CRI) e outros técnicos que intervêm com o aluno. 

 

 
Artigo 39º 

Competências 

 
As competências da Equipa Multidisciplinar de apoio à educação inclusiva constam do seu regimento. 

 

 
SUBSECÇÃO II 

SECÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 

 
Artigo 40º 

Enquadramento legal 

 
O sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente (SADD) estabelecido no Estatuto da Carreira 

dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário enquadra-se na legislação 

em vigor, nomeadamente no Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, no Despacho n.º 

13981/2012 de 26 de outubro e no Despacho normativo n.º 24/2012 de 26 de outubro. 

 
 

Artigo 41º 
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Identificação e composição 
 

1. A secção de avaliação de desempenho docente (SADD) é um órgão autónomo cujas funções e 

competências são específicas e exclusivamente relacionadas com a avaliação de desempenho docente. 

2. A SADD do Conselho Pedagógico é constituída pela Diretor que preside e por quatro docentes eleitos de 

entre os membros do conselho. 

Artigo 42º 

Competências 

 
 

1. Compete à SADD do Conselho Pedagógico: 

a) Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração, designadamente, o Projeto 

Educativo do Agrupamento e o serviço distribuído 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 previstas na legislação em vigor; 

d) Acompanhar e avaliar todo o processo; 

e) Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação 

das percentagens de diferenciação dos desempenhos; 

f) Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final; 

g) Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 do artigo 23.º do Decreto Regulamentar 

n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, sob proposta do avaliador. 

 
 
 
 
 

SUBSECÇÃO III 

GABINETE DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO (GAAV) 

 
Artigo 43º 

Identificação e composição 

 

1. A autoavaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência e conta com o apoio da 

administração educativa e assenta nos termos de análise seguintes: 

a) Grau de concretização do Projeto Educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o 

ensino e as aprendizagens dos alunos, tendo em conta as suas características específicas; 

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de 

gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração 

social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou Agrupamentos de escolas, 

abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o 

funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto 

projeto e plano de atuação; 
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d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos 

resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos 

resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 
 
 
 

Artigo 44º 

Funcionamento 

 
1. O gabinete de autoavaliação define o seu regime de funcionamento e configura um dispositivo da 

autoavaliação. 

2. O dispositivo de autoavaliação a ser usado deverá ser desenvolvido em articulação com o Conselho 

Geral e o Conselho Pedagógico. 

3. O gabinete deverá instituir a autoavaliação como rotina departamental e organizacional, na procura da 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

4. O gabinete apresentará relatórios periódicos da sua atividade a estes órgãos. 
 
 
 

 
SUBSECÇÃO IV 

COORDENAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 
Artigo 45º 

Definição e objetivos 

 
1. A coordenação do projeto educação para a saúde (PES) é uma estrutura que tem por objetivo 

desenvolver um plano de ação que visa promover a adoção de hábitos de vida saudável junto da 

comunidade escolar, designadamente no que concerne às áreas: 

a) Atividade física e alimentação saudável. 

b) Consumo de substâncias psicoativas e ilícitas. 

c) Educação sexual (saúde sexual e afetiva). 

d) Saúde Mental. 
 

Artigo 46º 

Coordenação 

1. A coordenação do PES é assegurada por um docente, com perfil adequado, designado pela Diretor, por 

um período de um ano. 

Artigo 47º 

Competências do Coordenador 

 

Compete ao Coordenador do PES: 
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a) A apresentação dos planos de ação a desenvolver no âmbito do projeto; 

b) A constituição de uma equipa de trabalho que desenvolva as diferentes áreas de intervenção do 

projeto; 

c) A coordenação e supervisão das atividades desenvolvidas; 

d) Fomentar a participação da comunidade escolar e dinamizar parcerias com entidades externas ao 

Agrupamento. 

 
SUBSECÇÃO V 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 
Artigo 48º 

Definição e objetivos 

 

1. O apoio prestado pelas bibliotecas incide no auxílio à concretização dos currículos, permitindo um acesso 

orientado à informação requisitada para trabalhos didático-pedagógicos. Promove o desenvolvimento das 

literacias e de outras competências fundamentais à aprendizagem. As suas potencialidades na criação de 

atividades culturais e lúdicas, também são uma das mais-valias da existência deste espaço na escola. 

2. A sua organização, horários e funcionamento estão definidos no respetivo regulamento, em anexo a este 

documento. 

 

SUBSECÇÃO VI 

NÚCLEO DE ATIVIDADES E PROJETOS 

 
Artigo 49º 

Definição e objetivos 

 
1. O Plano Anual de Atividades tem como ponto de partida as metas definidas no Projeto Educativo e é nele 

que se planificam as atividades e projetos de enriquecimento e complemento curricular a desenvolver no e 

pelo AEDAS. 

2. O Núcleo de Atividades e Projetos é a estrutura responsável pela coordenação, execução e avaliação dos 

projetos de desenvolvimento educativo. 

 

 
Artigo 50º 

Composição 

 

1. A estrutura será constituída pelos docentes responsáveis de projetos/clubes em desenvolvimento no 

Agrupamento. 

2. A coordenação é assegurada por um docente designado pela Diretor, por um período de quatro anos. 
 

 
Artigo 51º 

Competências 

1. Compete ao Coordenador do núcleo de atividades e projetos: 

a) Presidir às reuniões do núcleo de atividades e projetos. 



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 23 

 

 

 

 

b) Elaborar o documento Plano Anual de Atividades e respetivas atualizações. 

c) Elaborar o documento “Avaliação do Plano Anual de Atividades”. 

d) Monitorizar a execução das atividades dos diferentes projetos. 

e) Promover a cooperação dos clubes/projetos com parceiros locais e o intercâmbio daqueles com 

clubes/projetos de outras escolas. 

f) Manter informada a Diretor e o Conselho Pedagógico do desenvolvimento dos projetos e 

atividades. 

 

SUBSECÇÃO VII 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA E CIDADANIA 

 
Artigo 52.º 

Definição e Composição da Equipa de Elaboração 

 
1. O Plano de Ação Estratégica de Promoção do Sucesso no Agrupamento, assim como, a Estratégia da 

Educação para a Cidadania no AEDAS são dois documentos estruturantes do funcionamento das escolas, 

visando a formação do aluno como cidadão do século XXI. 

2. A equipa de elaboração e acompanhamento do Plano de Ação Estratégica e Cidadania é constituído por: 

a) Direção. 

b) Coordenadores de Departamento. 

c) Coordenadores dos Diretores de Turma. 

d) Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

3. O Coordenador é nomeado pela Diretor entre um elemento da equipa diretiva. 

4. O Coordenador é responsável pela coordenação das estruturas que contribuam para a promoção do 

sucesso escolar, nomeadamente, ensino tutorial, projeto Pró-Sanches, e demais projetos implementados 

com este objetivo. 

 

SUBSECÇÃO VIII 

NÚCLEO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO 

 
Artigo 53.º 

Núcleo de Promoção do Sucesso 

 
1. O Núcleo de Promoção do Sucesso (NPS) é uma estrutura de apoio pedagógico que visa prevenir o 

abandono escolar e promover o sucesso educativo dos alunos. A Composição do Núcleo de Promoção do 

Sucesso integra: 

a) Coordenador do Núcleo de Promoção do Sucesso; 

b) Coordenador da Equipa da Equipa Multidisciplinar; 

c) Serviço de Psicologia e Orientação; 

d) Coordenador da Sala de Estudo; 

e) Coordenador do Apoio Tutorial Específico; 

f) Coordenador do GIEM 

2. O Coordenador do Núcleo de Promoção do Sucesso é nomeado pelo Diretor e tem mandato de quatro 

anos, com assento no conselho pedagógico. 
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3. Ao coordenador do NPS compete: 

a) Coordenar e acompanhar a implementação das medidas apoio educativo; 

b) Apresentar ao conselho  pedagógico o relatório trimestral da implementação das  medidas das 

estruturas mencionadas no ponto 1; 

4. O Núcleo de Promoção do Sucesso reúne‑se sempre que for considerado necessário, em plenário ou 

sectorialmente, por convocatória do coordenador. 

 
Artigo 54.º 

Gabinete de Integração Escolar e Mediação (GIEM) 
 

 
1. O GIEM funciona na Escola Básica Júlio Saúl Dias e na Escola Secundária D. Afonso Sanches. 

2. É sua função prioritária receber alunos com comportamentos desajustados na sala de aula e na escola 

em geral, no sentido de os ouvir e fazer refletir sobre as causas e as consequências da sua atuação, 

tentando resolver e/ou evitar conflitos e favorecer a integração no meio escolar. 

3. Os professores que receberem e procederem ao acompanhamento de alunos colocarão a informação 

escrita da presença do aluno no gabinete, no prazo máximo de 24 horas, nos tabuleiros do DT 

respetivo, na sala de professores. 

4. O Coordenador do GIEM é nomeado pela Diretor e o seu mandato tem a duração de um ano. 

5. Competências do Coordenador: 

a) Promover e coordenar as atividades inerentes à atuação do Gabinete. 

b) Apresentar ao diretor um relatório trimestral da atividade dos dois gabinetes e, no final do 3º 

período, um relatório anual final. 

Artigo 55.º 

Funcionamento do GIEM 

1. O funcionamento encontra-se descrito no respetivo regimento, que se encontra em anexo a este 

documento. 

SUBSECÇÃO IX 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 
Artigo 56.º 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 
 

1. O Serviço de Psicologia e Orientação, abreviadamente designado por SPO, é uma unidade especializada 

de apoio educativo, integrada na rede escolar, que atua em estreita articulação com outros serviços de 

apoio educativo. No exercício das suas funções articula, ainda, com os Diretores de Turma/Curso e com 

outros serviços da comunidade local. 

Artigo 57.º 

Composição do Serviço de Psicologia e Orientação 

 
1. O Serviço de Psicologia e Orientação é constituído pelo psicólogo do Ministério da Educação e pelo 

psicólogo contratado ao abrigo do POCH. 
 

Artigo 58.º 
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Competências do Serviço de Psicologia e Orientação 

 
1. O serviço desenvolve a sua ação nos domínios de apoio psicopedagógico a alunos e professores, do apoio 

ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar e da orientação escolar e profissional. 

2. A nível de apoio psicopedagógico compete-lhe, designadamente: 

a) Colaborar com os professores, prestando apoio psicopedagógico às atividades educativas; 

b) Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor as medidas tendentes à sua 

eliminação; 

c) Proceder à avaliação global das situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, com 

dificuldades de aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o apoio 

psicopedagógico mais adequado; 

d) Colaborar na elaboração dos planos educativos individuais, ouvidos os restantes intervenientes no 

e) processo educativo, e acompanhar as situações de colocação dos alunos em regime educativo 

especial; 

f) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação 

especial, tendo em vista tanto à individualização do ensino e a organização de grupos de alunos 

como a adequação de currículos e de programas; 

g) Propor, de acordo com os pais e em colaboração com os serviços competentes, o encaminhamento 

de alunos com necessidades educativas especiais para modalidades adequadas de resposta 

educativa; 

h) Articular estratégias de apoio psicopedagógico que combatam o insucesso, absentismo/abandono 

escolar e contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial do aluno. 

i) Exercer a sua atividade no domínio da orientação escolar e profissional. 

3. A nível de apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa compete-lhe 

designadamente: 

a) Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de Direção, administração e gestão em que 

se inserem; 

b) Colaborar em todas as ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir o abandono precoce e o 

absentismo sistemático; 

c) Articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde e da 

segurança   social,   de    modo    a    contribuir    para    o    correto    diagnóstico    e    avaliação 

sócio‑ médico‑ educativa de crianças e jovens com necessidades educativas especiais e planear as 

medidas de intervenção mais adequadas; 

d) Estabelecer articulações com outros serviços de apoio socioeducativo necessários ao 

desenvolvimento de planos educativos individuais; 

e) Colaborar em ações de formação e participar na realização de experiências pedagógicas; 

f) Colaborar, na sua área de especialidade, com professores, pais ou Encarregados de Educação e 

outros agentes educativos, na perspetiva do seu acompanhamento psicossocial; 

g) Propor a celebração de protocolos com diferentes serviços, empresas e outros agentes 

comunitários a nível local. 

h) Na educação pré‑ escolar e no 1º, 2º ciclo e 3º ciclo do ensino básico desenvolver ações de 

informação e sensibilização dos pais e Encarregados de Educação e da comunidade em geral no que 

respeita às condicionantes do desenvolvimento e da aprendizagem. 

4. A nível da orientação escolar e profissional compete-lhe, designadamente: 

a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de 

vida; 
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b) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente através de 

programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do ano letivo, e de apoio individual ao seu 

processo de escolha; 

c) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo a 

participação ativa dos alunos na exploração das técnicas e materiais utilizados; 

d) Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de trabalho, 

estágios e outras formas de contato dos alunos com o meio e o mundo das atividades profissionais; 

e) Colaborar com outros serviços, designadamente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, 

na organização de programas de informação e orientação profissional; 

f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral no que 

respeita à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem. 

 
 

 
Artigo 59.º 

Coordenação do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 
 

1. O Coordenador do serviço é designado pela Diretor de entre os elementos que constituem a sua equipa 

técnica permanente e após audição da mesma. 

2. Compete ao Coordenador articular o desenvolvimento das ações do serviço, bem como assegurar a 

execução das atividades administrativas inerentes. 

3. O mandato do Coordenador do SPO tem a duração de 4 anos, renovável. 

4. O mandato do Coordenador do SPO poderá cessar, excecionalmente, durante o decurso do ano letivo, 

por despacho de exoneração da Diretor, devidamente fundamentado, e, neste caso, sujeito a homologação 

do Conselho Geral. 

 
 
 

Artigo 60.º 

Funcionamento do Serviço de Psicologia e Orientação 

 
1. O SPO desenvolve a sua intervenção de acordo com um Plano Anual de Atividades que integra o Plano 

Anual de Atividades do AEDAS. 

2. O psicólogo desenvolve a sua ação de acordo com o conteúdo funcional enunciado no artigo 4.º do 

Decreto‑lei n.º 300/97, de 31 de outubro e dispõe de autonomia técnica e científica. 

3. As condições de trabalho do psicólogo e a sua prática profissional não deverão colidir com o código 

deontológico Artigo 77º da Lei n.º 57/2008, de 4 de setembro e Regulamento n.º 258/2011, de 20 de abril. 

O espaço de funcionamento do serviço deve ser exclusivo do SPO dada a confidencialidade de materiais e 

registos arquivados e a inquestionável privacidade exigida no atendimento dos alunos, Encarregados de 

Educação, professores e outros elementos da comunidade escolar. 

4. A Diretor do AEDAS é responsável pela correta instalação dos serviços e pela prestação do apoio 

administrativo e logístico necessário à cabal prossecução dos seus objetivos. 

5. As atividades do SPO desenvolvem‑ se em duas dimensões de ação devidamente articuladas: atividades 

de iniciativa própria e atividades de resposta a solicitações específicas, dentro da disponibilidade possível e 

competências legalmente definidas. 
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SUBSECÇÃO X 

DESPORTO ESCOLAR 

Artigo 61º 

Desporto escolar 

 
1. A todos os alunos deve ser assegurado o direito ao desporto escolar independentemente das suas 

aptidões. 

2. O desporto escolar tem como objetivo dar uma resposta às motivações e necessidades dos alunos 

relativamente à cultura motora, facilitando e estimulando o seu acesso às diferentes práticas lúdicas e 

desportivas. 

3. Estas atividades são coordenadas por um Coordenador designado pela Diretor, por um período de um 

ano. 

 
SUBSECÇÃO XI 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 
Artigo 62º 

Atividades de enriquecimento curricular (AEC) 
 

1. As atividades de enriquecimento curricular (AEC) regem-se pelos normativos emanados do Ministério da 

Educação e Ciência (MEC) e são destinadas aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

2. A entidade promotora das AEC é a Câmara Municipal de Vila do Conde. 

3. As AEC desenvolvem-se, em regra, após o horário curricular e incidem nos domínios desportivo, artístico, 

científico, tecnológico e das tecnologias da informação e comunicação. 

4. As AEC são fixadas anualmente, de acordo com os objetivos definidos no Projeto Educativo e devem 

constar do Plano Anual de Atividades. 

5. O regimento das AEC encontra-se em anexo. 
 

 
SUBSECÇÃO XII 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

 
Artigo 63º 

Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) 
 

1. A AAAF presta um serviço de complemento de horário do Jardim de Infância às famílias que o 

requererem e que dele careçam. 

2. O processo de candidatura à AAAF é da responsabilidade do Encarregado de Educação e deve ser 

entregue nos serviços da Câmara Municipal de Vila do Conde, em calendário a definir. 
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3. No momento da inscrição no Jardim de Infância, é feito o levantamento dos alunos candidatos a esse 

serviço, pelos Serviços Administrativos. 

4. A AAAF pode ser distribuída por três períodos: 

a) Período da manhã, que antecede a componente letiva. 

b) Período do almoço. 

c) Período da tarde, após a componente letiva. 

5. A AAAF é composta pelos serviços de refeição e prolongamento de horário: 

a) O serviço de refeição deve ser feito em salas apropriadas ou adaptadas para o efeito e de acordo 

com as regras definidas pela Câmara Municipal de Vila do Conde. 

b) O prolongamento de horário deve ser feito em espaços, tanto quanto possível, fora da sala de 

atividades e com materiais diversificados. 

c) O pessoal que presta estes serviços é da responsabilidade da autarquia ou das entidades que os 

asseguram e devem ser em número suficiente para garantir as condições de segurança e higiene. 

6. O serviço de apoio à família realiza-se durante o período de almoço e nas horas subsequentes ao 

encerramento das atividades letivas, não podendo ser responsabilizado o educador ou o Agrupamento, por 

qualquer incidente que possa ocorrer, sendo que todas as crianças que frequentem esse serviço estão 

cobertas pelo seguro escolar. 

7. A supervisão pedagógica da AAAF é da responsabilidade do órgão de gestão do Agrupamento e da 

respetiva educadora. 

8. É da competência da educadora responsável pelo grupo programar as atividades, fazer o seu 

acompanhamento e avaliação através de reuniões com a animadora. 

9. A supervisão pedagógica é realizada após as cinco horas letivas diárias, no âmbito da componente não 

letiva de estabelecimento. 

10. A AAAF assegura, sempre que possível, a totalidade do horário do jardim-de-infância nas interrupções 

das atividades letivas das educadoras para avaliação e articulação com o 1º Ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SUBSECÇÃO XIII 

EQAVET (EQUIPA PRÓ-EQAVET ) 

 
Artigo 64º 

Nomeação 

 

A nomeação da equipa Pró-EQAVET é da responsabilidade da Diretor e é de caráter anual. 
 

 
Artigo 65.º 

Identificação e Divulgação 
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1. A Ficha de Identificação da Equipa PRÓ-EQAVET (onde consta a composição e dados da equipa) deve ser 

afixada em local próprio na Escola sede e divulgada na página do Agrupamento. 

2. A Equipa PRÓ-EQAVET disponibiliza um contacto de email institucional, divulgado interna e 

externamente, para onde podem ser encaminhadas todas as questões e sugestões relativas ao modelo 

EQAVET. 

 
 

Artigo 66.º 

Composição e Funcionamento 

 

1. A Equipa PRÓ-EQAVET é formada por quatro docentes, sendo um dele o Presidente. Poderão ainda fazer 

parte desta equipa, outros elementos, quando convocados. 

2. A Equipa reúne, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que houver 

necessidade. 

 

 
Compete à Equipa PRÓ-EQAVET: 

Artigo 67.º 

Competências 

a) Assegurar de forma contínua a qualidade do sistema educativo, adotando uma política ativa em 

articulação com os diversos stakeholders, promovendo o diálogo, a participação e o envolvimento 

dos mesmos; recolher e analisar, de forma sistemática, os resultados alcançados. 

b) Implementar o sistema de qualidade e melhoria contínua da oferta educativa do operador EFP 

(Educação e Formação Profissional). 

c) Justificar as opções metodológicas de acordo com os princípios do Quadro EQAVET, aplicando o 

ciclo da qualidade. 

d) Apresentar novas propostas de ação e a melhoria do modelo, assentes na avaliação sustentada em 

dados mensuráveis; divulgar e publicar o desenvolvimento do processo EQAVET. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

SERVIÇOS 
 

Artigo 68º 

Serviços Administrativos 

 
1. O AEDAS dispõe de Serviços Administrativos que funcionam na dependência da Diretor, podendo 

delegar estas funções no Subdiretor ou nos seus Adjuntos. 

2. Os Serviços Administrativos são chefiados por um Coordenador Técnico nos termos da legislação 

aplicável. 

3. Os horários de abertura ao público e as suas regras de funcionamento estão afixados. 

 
SECÇÃO I 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 
Artigo 69.º 
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Ação Social Escolar (ASE) 
 

1. A Ação Social Escolar (ASE) promove o apoio socioeconómico dos alunos do Agrupamento, tendo por 

objetivo minimizar as diferenças e desigualdades sociais e económicas dos alunos e assegurar condições 

que lhes permitam o acesso à Escola e a sua frequência. 

2. Todos os alunos podem candidatar-se a estes apoios, requerendo-os junto dos Serviços de Administração 

escolar. 

3. Compete a todos os elementos da comunidade educativa dar conhecimento ao órgão de gestão, em 

qualquer momento, da identidade de alunos que ainda não usufruam de apoios socioeducativos e 

apresentem situações de carências económicas não detetadas anteriormente. 

 
 

Artigo 70.º 

Coordenação da ASE 
 

1. Os serviços da ASE são coordenados por um elemento da Direção. 

2. Os serviços da ASE são desempenhados por um funcionário administrativo, na secretaria da escola. 
 
 

Artigo 71.º 

Competências dos Elementos da ASE 

 

1. Compete ao elemento da Direção responsável pela ASE: 

a) Decidir sobre situações pontuais no que concerne à atribuição de subsídios; 

b) Assinar os cheques atribuídos no âmbito da ASE, bem como os que se destinam a pagamento aos 

fornecedores; 

c) Supervisionar os serviços ligados ao bufete, refeitório e papelaria; 

d) Aprovar as requisições para fornecimento dos sectores mencionados na alínea anterior; 

e) Colaborar na elaboração do regimento interno do Conselho Administrativo. 

f) Participar nas reuniões de coordenação alargada da ASE. 

2. Compete ao funcionário da secretaria que tem a seu cargo a ASE: 

a) Escalonar os alunos com direito a subsídio escolar de acordo com a capitação do agregado familiar 

e em função dos valores legislados anualmente. Considera‑se caso particular, o dos alunos 

portadores de deficiência, que têm o direito de capitação diferenciada. 

b) Elaborar os mapas de controlo sectorial a exportar mensalmente à administração central. 

c) Em articulação com os SA e a Direção é responsável por: 

i. Inserir, alterar e anular produtos e respetivo preçário. 

ii. Indicar aos SA quais os alunos a quem foi atribuído subsídios e respetivos escalões. 

iii. Atribuir aos alunos subsidiados o valor de material a levantar na papelaria. 

iv. Colaborar com os restantes serviços para a funcionalidade do sistema. 

v. Inserir atempadamente as ementas das refeições de modo a que estejam sempre pelo menos 

5 dias de ementas disponíveis. 

 
 
 

Artigo 72.º 

Horário de Funcionamento/Atendimento da ASE 
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1. A definição do horário de atendimento da ASE é da responsabilidade da Diretor, tendo em conta as 

necessidades da comunidade escolar. 

2. O horário de atendimento deverá estar exposto em local visível, junto das instalações e ser publicitado 

no site do Agrupamento. 

 
 
 
 

Artigo 73.º 

Modalidades dos Apoios no âmbito da ASE 

 
1. Constituem modalidades de apoios no âmbito da ação social escolar os apoios alimentares, os 

transportes escolares, o alojamento, os auxílios económicos, a prevenção de acidentes e o seguro escolar. 

 
 

Artigo 74.º 

Apoios Alimentares 

 
1. Os refeitórios escolares dos estabelecimentos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo são da 

responsabilidade da Autarquia. 

2. Os refeitórios da EBJSD e da ESDAS são da gestão direta do Ministério da Educação. 

3. O apoio a prestar em matéria de alimentação visa: 

a) Assegurar uma alimentação adequada e equilibrada às necessidades segundo as orientações 

emanadas da Direção Geral de Educação. 

b) Possibilitar o acesso diário às refeições escolares; 

c) Fornecer um suplemento alimentar aos alunos com menores recursos económicos. 

d) Promover o consumo de leite na EBJSD e na ESDAS. 

e) Executar o programa de Leite Escolar, no ensino pré-escolar e no 1º ciclo, previsto nos artigos 16º e 

17º do Decreto‑ Lei nº 55/2009, de 2 de março. 

f) Comunicar ao encarregado de educação, via Diretor de turma, as refeições marcadas e não 

consumidas pelo seu educando. 

g) Monitorizar o funcionamento dos refeitórios escolares tomando as diligências adequadas para a 

correção das anomalias detetadas. 

h) Monitorizar o grau de satisfação dos utentes. 

 
Artigo 75.º 

Refeitório 

1. O horário de funcionamento do refeitório deve estar exposto em local visível, junto às suas instalações. 

2. No ensino pré-escolar e no 1º ciclo o processo de aquisição da senha é da responsabilidade da 

autarquia. 

3. No 2º, 3ºciclos e secundário, a aquisição da senha é feita através do programa informático 

disponibilizado pela instituição ou via internet. 

4. O acesso às refeições, na EBJSD e ESDAS, faz‑ se perante a apresentação do cartão de estudante, onde 

está registada a aquisição da senha. 

5. Na ESDAS e na EBJSD, a aquisição da senha tem de ser feita no dia útil anterior, ou até às 10,30 horas do 

próprio dia da refeição, com um acréscimo de multa legalmente definida. 
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6. Nestas escolas, é possível alterar as datas das senhas de refeição até às 10h do próprio dia, nos Serviços 

Administrativos. 

7. Todos os alunos e demais utentes deverão esperar ordeiramente a sua vez de entrar na cantina escolar, 

seguindo na fila de “self-service”, com ordem e respeito absoluto pelas instruções dadas pelo funcionário 

de serviço. 

8. Durante a refeição os utentes devem: 
 

a) Cumprir as regras de bom comportamento à mesa. 

b) Não sujar o chão, as mesas e as cadeiras. Se tal acontecer, devem solicitar o material de limpeza 

para corrigir a situação. 

c) Servir-se da quantidade de alimentos certa, para não deixar desperdícios. 

d) Entregar, no fim da refeição, o tabuleiro, no local indicado. 

9. A ementa de ser exposta antecipadamente nas instalações do refeitório. 
 

 
Artigo 76.º 

Bufete/Bar 

 
Na ESDAS e na EBJSD existem bufetes no polivalente e nas salas de professores. 

1. O horário de funcionamento do bufete deve estar exposto em local visível junto às suas instalações. 

2. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível. 

3. Têm acesso ao bufete os elementos da comunidade escolar. 

4. A aquisição dos produtos faz-se mediante a apresentação do cartão. 

5. Depois de utilizadas, as mesas e as cadeiras devem ficar limpas e arrumadas. 

6. Não sujar o chão, as mesas e as cadeiras. Se tal acontecer, devem solicitar o material de limpeza para 

corrigir a situação. 

7. Os funcionários destes serviços, bem como os utentes, devem respeitar as normas de segurança e 

higiene próprias destes serviços. 

8. Ao responsável pelo bufete compete: 

a) Garantir que os produtos guardados em armazém, expostos e servidos se encontrem em bom 

estado de conservação. 

b) Devolver ou inutilizar, informando a Direção, os produtos que não se apresentem em condições de 

serem consumidos. 

c) Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor. 

d) Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não se esgote em condições normais. 

e) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação dos equipamentos. 

f) Manter inventários atualizados, tanto dos produtos consumíveis (trimestralmente) em armazém, 

bem como dos equipamentos (anualmente). 

 

 
Artigo 77.º 

Transportes Escolares 

 
1. O Agrupamento apresenta à Autarquia os horários necessários e adequados ao transporte escolar dos 

alunos, sendo da responsabilidade desta, assegurar uma rede de transportes adequada às necessidades dos 

alunos e garantir a equidade do serviço no concelho. 
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2. As condições de acesso dos alunos aos transportes escolares são determinadas pelos normativos em 

vigor, processo este da responsabilidade da Câmara Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Artigo 78.º 

Auxílios Económicos 
1. Constituem uma modalidade de apoio socioeducativo destinado aos alunos inseridos em agregados 

familiares cuja situação económica determina a necessidade de comparticipações para fazer face aos 

encargos com refeições, livros e outro material escolar, atividades de complementos curricular e 

alojamento. 

 
Artigo 79.º 

Manuais Escolares 

 
A gestão dos manuais escolares cumpre a legislação em vigor, nomeadamente o Despacho n.º 921/2019 de 

24 de janeiro de 2019. Por razões de sustentabilidade económica e financeira, bem como de pedagogia 

para a cidadania ambiental e para a economia circular, o regime de gratuitidade de manuais sempre incluiu 

uma política de reutilização. A reutilização que urge fomentar e operacionalizar, criando condições e 

motivação para a sua cabal concretização. 

1. É alargado o regime de gratuitidade dos manuais escolares previsto nos artigos 127.º da Lei n.º 7 - 

A/2016, de 30 de março, 156.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e 170.º da Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro, com a distribuição gratuita dos manuais escolares, no início do ano letivo de 2019/2020, a 

todos os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação. 

2. O membro do Governo responsável pela área da educação define os procedimentos e condições de 

disponibilização gratuita, uso, devolução e reutilização dos manuais escolares, podendo os mesmos ser 

reutilizados na mesma escola ou em qualquer outra escola ou Agrupamento que o tenha adotado, 

garantindo o seguinte: 

a) Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico devolvem os manuais no fim do ano letivo, à 

exceção das disciplinas sujeitas a prova final de ciclo do 9.º ano; 

b) Os alunos do ensino secundário mantêm em sua posse os manuais das disciplinas relativamente às 

quais pretendam realizar exame nacional, até ao fim do ano de realização do mesmo. 

c) (…) Por fim, refira -se que, considerando o alargamento da distribuição gratuita de manuais 

escolares a todos os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória no ensino público, deixam de 

ser aplicáveis as normas relativas à ASE, mantendo -se apenas na esfera da ASE os restantes apoios 

e auxílios económicos. Desta forma, todos os alunos de estabelecimentos de ensino integrados na 

rede pública beneficiam nos mesmos termos da medida da gratuitidade dos manuais escolares, 

sem prejuízo da manutenção de outros apoios socioeducativos do âmbito da ASE para os alunos 

que estão abrangidos. 

3. Para os efeitos previstos no presente artigo, os alunos beneficiários de apoio em manuais escolares, bem 

como o encarregado de educação do aluno menor, obrigam‑se a conservá‑los em bom estado, 

responsabilizando ‑se pelo seu eventual extravio ou deterioração, ressalvado o desgaste proveniente do 

seu uso normal, prudente e adequado, face ao tipo de uso e disciplinas para que foram concebidos e do 
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decurso do tempo, obrigando ‑se ainda a devolvê‑los à escola ou Agrupamento, nos termos estabelecidos 

no artigo seguinte. 

 
 
 
 

 
Artigo 80.º 

Devolução dos Manuais Escolares 

 

1. No ato da devolução dos manuais escolares, pelos Encarregados de Educação, o AE/ENA emite a 

correspondente declaração comprovativa. O dever de restituição é do encarregado de educação, ou do 

aluno, quando maior. 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. Todos os manuais devem ser 

devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem. São as escolas que, depois de avaliar, 

decidem quais os manuais que estão em condições de serem reutilizados. 

2. Cada AE/ENA, no âmbito da sua autonomia, reserva, de entre o número de manuais reutilizados em 

bom estado de utilização, um número suficiente de manuais para a constituição de uma bolsa de manuais 

nas bibliotecas escolares. 

3. A seleção dos manuais deve ter em conta os seguintes critérios: Número de utilizações anteriores; Idade 

dos alunos e ano de escolaridade; Existência de espaços em branco para preenchimento; Deterioração 

inerente ao uso normal do manual, de acordo com uma utilização prudente e adequada, ou, pelo contrário, 

verificação de danos anormais que não decorram do uso normal; Outras circunstâncias objetivas e 

subjetivas a avaliar pela escola. 

4. No âmbito da sua autonomia, cada escola deve optar pelo modelo de análise e triagem que melhor 

entender, com base nos critérios antes definidos, para responder ao previsto na lei em confronto com as 

necessidades da sua comunidade educativa. Sugere -se, no entanto, que o controlo da adequação e estado 

dos manuais seja verificado ao longo do ano letivo, de forma que no final, preferencialmente, tal análise 

seja facilitada pelo histórico. 

5. Os manuais que não sejam passíveis de reutilização serão destinados ao uso que o AE/ENA entenda, 

podendo, designadamente, ser enviados para reciclagem. Recomenda -se que, sempre que seja possível, os 

manuais reaproveitados possam ser utilizados em todo o Agrupamento, não ficando acometidos apenas a 

uma escola específica. 

6. Penalidades - No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do aluno, nos 

termos a avaliar de acordo com o disposto no ponto anterior, 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 do ano seguinte. 

7. As escolas devem promover a inclusão da aplicação das medidas de penalidade nos seus regulamentos 

internos, bem como dos prazos para a entrega dos manuais pelos Encarregados de Educação e alunos. 

Devem ser observadas as seguintes regras: 

a) Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales; 

b) O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por não devolver o(s) 

manuais, devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos; 

c) 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, sem prejuízo do disposto 

no n.º 4 do artigo 10.º do Despacho n.º 8452 -A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 
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5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 11 de julho, 

e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho. 

8. Fiscalização - A DGEstE tem procedido ao controlo da reutilização através de amostragem, bem como ao 

acompanhamento do processo, designadamente para informar os AE/ENA sobre a aplicação das regras e 

procedimentos aplicáveis e fazer cumprir os mesmos. 

a) À DGEstE compete informar as escolas dos termos de abrangência das medidas previstas a nível da 

gratuitidade dos manuais escolares, no sentido de disponibilizarem na respetiva plataforma a 

informação dos manuais recolhidos reutilizáveis, a redistribuir nos anos letivos seguintes. 

b) À DGEstE compete também orientar e acompanhar as escolas neste processo, em articulação com 

o IGeFE. O IGeFE é o Instituto responsável pela gestão, desenvolvimento, manutenção e 

operacionalização técnica da plataforma, assim como a coordenação do projeto MEGA junto dos 

organismos do ME que possam estar envolvidos. 

9. Operacionalização 

a) O Conselho Pedagógico elabora a estratégia de reutilização. 

b) A Diretor nomeia um docente Coordenador do processo de recolha, triagem, conservação, 

catalogação, registo e entrega dos manuais da seguinte forma: 

i. Coordenador da recolha de manuais do 1º ciclo. 

ii. Coordenador da recolha de manuais do 2º e 3º ciclo. 

iii. Coordenador de recolha de manuais do ensino secundário. 

c) O Coordenador sugere, à Diretor, uma equipa de docentes para o assessorar e apresenta um 

relatório final do processo à Diretor. 

d) Todo este trabalho deverá ocorrer em articulação com a Coordenadora dos Serviços 

Administrativos. 

 

 
Artigo 81.º 

Bolsas de Mérito 

 

1. Os alunos matriculados no ensino secundário podem candidatar‑se à atribuição de bolsas de mérito. 

2. Entende-se por «mérito» a obtenção pelo aluno candidato à atribuição da bolsa da seguinte 

classificação média anual, relativa ao ano de escolaridade anterior com aprovação em todas as disciplinas 

do plano curricular do mesmo: 

3. 9.º ano de escolaridade — classificação igual ou superior a 4 valores; 

4. 10.º ano ou 11.º ano de escolaridade — classificação igual ou superior a 14 valores. 

5. A bolsa de mérito é constituída por uma prestação pecuniária anual destinada à comparticipação dos 

encargos inerentes à frequência do ensino secundário. 

6. 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. 

7. A bolsa de mérito é acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os alunos 

carenciados do ensino secundário. 

 
 

Artigo 82.º 

Papelaria 
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1. O horário de funcionamento da papelaria deve estar exposto em local visível junto às suas instalações. 

2. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível 

3. Tem acesso à papelaria toda a comunidade escolar. 

4. Ao responsável pela papelaria compete: 

a) Garantir que os produtos armazenados, expostos e servidos se encontrem em bom estado de 

conservação. 

b) Devolver ou inutilizar, informando a Direção, os produtos que não se apresentem em boas 

condições. 

c) Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor. 

d) Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não esgote em condições normais. 

e) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação dos equipamentos. 

f) Manter inventários atualizados, tanto dos produtos consumíveis em armazém como dos 

equipamentos. 

 

 
Artigo 83.º 

Prevenção de Acidentes e Seguro Escolar 

 

1. A prevenção do acidente escolar e o seguro escolar constituem modalidades de apoio socioeducativo, 

complementares aos apoios assegurados pelo sistema nacional de saúde, de que são beneficiários as 

crianças que frequentam a educação pré‑escolar e os alunos dos ensinos básico e secundário. 

2. Nos estabelecimentos de educação pré‑ escolar e dos ensinos básico e secundário organiza ‑ se um 

programa de prevenção do acidente escolar, que consiste em ações educativas no campo da segurança e 

prevenção de acidentes nas atividades escolares. 

3. O seguro escolar constitui um serviço de proteção destinado a garantir a cobertura dos danos 

resultantes do acidente escolar, designadamente a cobertura financeira da assistência a prestar aos 

sinistrados. 

4. São abrangidos pelo seguro escolar as crianças matriculadas e a frequentar estabelecimentos da 

educação pré-escolar da rede pública e os alunos dos ensinos básico e secundário. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

COMUNIDADE ESCOLAR 
 

Artigo 84.º 

Responsabilidade dos membros da comunidade escolar 

 
1. A autonomia dos Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 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. 
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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 escolar referida no n.º 1 integra sem prejuízo dos contributos de outras entidades, os 

alunos, os Pais ou Encarregados de Educação, os professores, o pessoal não docente 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 85.º 

Direitos gerais da comunidade escolar 

 
1. Constituem direitos gerais dos membros da Comunidade Escolar: 

a) Encontrar na escola condições de ambiente que propiciem uma situação de bem-estar compatível 

com o pleno rendimento da sua atividade. 

b) Participar na vida da escola, colaborando no âmbito das suas funções em todas as iniciativas de 

caráter cultural e recreativo, ou quaisquer outras, que tenham como objetivo a valorização do 

indivíduo como membro da escola ou elemento do meio em que está inserido. 

c) Procurar informar-se sobre legislação que direta ou indiretamente lhe diga respeito. 

d) Ser ouvido em questões que lhe digam respeito no âmbito da sua ação na escola. 

e) Usufruir dos serviços escolares a que tem direito. 

f) Expressar livremente a sua opinião, reconhecendo aos outros o direito de se expressarem também 

livremente. 

 

 
Artigo 86.º 

Deveres gerais da Comunidade Escolar 

 
1. Constituem deveres gerais dos membros da Comunidade Escolar: 

a) Promover, sugerir e participar nas atividades que favoreçam uma melhor aprendizagem científica, 

cultural e pedagógica, tanto dentro da escola como no meio em que ela se insere, quer 

individualmente, quer em grupo. 

b) Tomar atitudes corretas no relacionamento com os demais elementos da Comunidade Escolar 

c) Cumprir e fazer cumprir criteriosamente as decisões e diretivas emanadas dos órgãos competentes 

ou de quem os represente. 

d) Contribuir para a manutenção de um ambiente saudável na escola e cuidar da conservação do 

património escolar. 

e) Comunicar à Diretor qualquer anomalia encontrada no Agrupamento e colaborar na sua 

resolução. 

f) Empenhar-se num relacionamento e comportamento social que permita a plena integração da 

escola no meio. 

g) Ser pontual, assíduo e responsável no cumprimento das tarefas que lhe são atribuídas. 

 
Artigo 87.º 

Responsabilidade dos alunos 
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1. A responsabilidade dos alunos implica o respeito integral do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e do 

Código de Conduta do Aluno do AEDAS, anexo a este regulamento. Implica ainda o respeito pelo 

património da escola, pelos elementos da comunidade escolar. 

 
 

Artigo 88.º 

Responsabilidade dos professores 

 
1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino, devem 

promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, em 

ambiente de ordem e disciplina nas atividades na sala de aula e na escola. 

2. O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma é o principal responsável, perante a Diretor, pela adoção 

de medidas tendentes ao sucesso educativo dos alunos, competindo-lhe articular a intervenção dos 

professores da turma e dos Encarregados de Educação. 

 
 
 
 

SECÇÃO I 

ALUNOS DO AEDAS 
 

Artigo 89.º 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 
1. Numa sociedade caracterizada pela imprevisibilidade e por mudanças aceleradas, cabe ainda à escola, 

no âmbito da sua Estratégia da Educação para a Cidadania na Escola, o desenvolvimento, nos alunos, de 

competências de formação cidadã, alinhadas com o Perfil do Aluno do Século XXI, recentemente aprovado 

(Despacho Nº 6478/2017, de 26 de julho). Esta estratégia visa, essencialmente, a aquisição, por parte dos 

alunos, de múltiplas literacias e competências de vária ordem (cognitivas, pessoais, sociais e emocionais), 

que precisam de mobilizar para uma integração social bem-sucedida. As aprendizagens no âmbito da 

Cidadania e Desenvolvimento, integradas no currículo, exigem uma reconfiguração de práticas pedagógicas 

geradoras de ambientes educativos diversificados e inovadores, próximos da vida real e que vão para além 

da sala de aula. O trabalho a desenvolver centra-se, pois, em três eixos fundamentais: 

 atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos); 

 relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo); 

 relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, 

globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos). 

 

 
Artigo 90.º 

Direitos dos Alunos do AEDAS 

1. Os direitos dos alunos constam do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Decreto-lei n.º 51/2012. 

 
Artigo 91.º 

Deveres dos Alunos do AEDAS 
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1. Os deveres dos alunos constam do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Decreto-lei n.º 51/2012 e do 

Código de Conduta do AEDAS, que encontra em anexo a este documento. 

 
 
 

SUBSECÇÃO I 

AVALIAÇÃO 
 

Artigo 92.º 

Avaliação 

1. O Conselho Pedagógico aprova, anualmente, os critérios gerais de avaliação, que se encontram em 

anexo. 

 

 
SUBSECÇÃO II 

Processo individual 

 
Artigo 93.º 

Processo individual do aluno 

 
1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo entregue 

aos pais ou educandos, ou ao aluno quando maior, no termo da escolaridade obrigatória. 

2. São registadas no processo individual do aluno as informações relevantes do seu percurso educativo, 

designadamente as relativas a comportamentos meritórios e a medidas disciplinares aplicadas e seus 

efeitos. 

3. Devem constar: 

a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Os registos de avaliação; 

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

d) Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam; 

e) O programa educativo individual, no caso de o aluno ser abrangido pela modalidade de educação 

especial; 

f) Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno. 

g) Medidas disciplinares corretivas e sancionatórias aplicadas. 

4. O processo individual do aluno é da responsabilidade do Professor Titular de Turma e da Diretor de 

Turma. 

5. Têm acesso ao processo individual dos alunos todos os intervenientes no processo de aprendizagem do 

mesmo, bem como os órgãos de gestão e administração do Agrupamento. 

6. Sempre que o aluno, o encarregado de educação, os professores, a psicóloga ou outro envolvido no 

processo de aprendizagem do aluno quiserem consultar o processo individual, devem solicitar ao Professor 

Titular de Turma ou ao(à) Diretor(a) de Turma, que, prontamente e garantindo a confidencialidade dos 

dados nele contidos, o mostrará. 

7. As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de natureza 

pessoal e familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os 

membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso. 
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SUBSECÇÃO III 

FALTAS 

Artigo 94.º 

Frequência e assiduidade 

 
1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos e os pais e 

Encarregados de Educação dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente com estes, pelo 

cumprimento do dever de assiduidade. 

2. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequadas, de 

acordo com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 

3. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório em todas as atividades escolares letivas e não letivas 

em que participem ou devam participar. 

4. Encontram-se previstas no presente regulamento interno as faltas justificadas e injustificadas, bem como 

os seus efeitos. 
 

Artigo 95.º 

Faltas de Presença 

 
1. São consideradas faltas de presença: 

a) A não comparência do aluno à aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa, 

neste caso se houve lugar a inscrição; 

b) A falta de pontualidade prevista do artigo 84.º do presente regulamento; 

c) A comparência do aluno à aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa, caso 

tenha havido lugar a inscrição, sem o material didático e ou equipamento necessários de acordo 

com o artigo 85.º, do presente regulamento; 

d) O abandono da sala de aula sem autorização do professor; 

e) A resultante da ordem de saída da sala de aula; 

f) A resultante da aplicação de medida disciplinar sancionatória. 

2. A participação em visitas de estudo previstas no Plano Anual de Atividades não é considerada falta 

relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando‑se dadas as aulas das referidas 

disciplinas previstas para o dia em causa no horário da turma. 
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Artigo 96.º 

Faltas de pontualidade 

1. O enquadramento normativo das faltas de pontualidade obedece ao que se segue: 

a) O aluno atrasado mais do que 5 minutos terá que justificar pessoalmente o motivo do seu atraso na 

Direção (ESDAS) / Coordenação de estabelecimento (EBJSD), podendo assistir à aula se a situação o 

justificar e não prejudicar a atividade da restante turma. 

b) Sempre que o aluno se apresente em qualquer aula, num período de tempo superior a 5 minutos 

após o toque de entrada, deverá o professor da disciplina/professor titular registar o facto, desde 

que haja motivo justificável; 

c) Quando um aluno for reincidente na falta de pontualidade, deverá o professor da disciplina 

informar a Diretor de turma, a fim de este, em colaboração com os pais ou encarregado de 

educação ou o aluno, quando maior de idade, apurar a razão da sua atitude e diligenciar para que o 

educando cumpra o seu dever de pontualidade; 

d) Caso o aluno persista em não ser pontual e não seja apresentada uma justificação ou esta não seja 

aceite, à segunda ocorrência consecutiva fica o mesmo sujeito à marcação de uma falta de 

presença não passível de justificação. Neste caso, deve o professor da disciplina remeter ao Diretor 

de Turma uma participação desta ocorrência, através de impresso próprio. 

 
Artigo 97.º 

Faltas de Material 

 
1. São faltas de material as resultantes da comparência sem o material didático e ou outro equipamento 

indispensável de acordo com o previamente estabelecido pelo departamento ou grupo disciplinar; 

2. Sempre que o aluno compareça na aula sem o material referido no número anterior, a Diretor de turma 

ou o professor titular de turma comunicará esse facto ao encarregado de educação, pelo meio mais 

expedito, alertando-o para os efeitos da mesma; 

3. O aluno é sancionado com falta de presença de acordo com o quadro que se segue: 

Faltas de material Consequência 

Ao atingir 3 faltas de 
material no conjunto das 
disciplinas 

Comunicação ao Encarregado de Educação no sentido de ultrapassar a situação 
criada 

Ao atingir 2 faltas de 
material na mesma 
disciplina 

Comunicação ao Encarregado de Educação no sentido de ultrapassar a situação 
criada 

 (1)

3 + 1 
ou 

 2 + 1

Falta de presença na disciplina 
(1) 

Registar falta de presença injustificada na disciplina em que dá a 4ª falta 
Nota: a marcação desta falta de presença é da responsabilidade da Diretor de 
Turma. 

(1)
Registar falta de presença injustificada na disciplina em que dá a 4ª falta 

Nota: a marcação desta falta de presença é da responsabilidade da Diretor de Turma. 
 
 

Artigo 98.º 

Dispensa da Atividade Física 
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1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar por 

razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico que deve explicitar claramente as contra 

indicações 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 tal como a sala de estudo e biblioteca. 

 
Artigo 99.º 

Justificação de Faltas 

 
1. A justificação das faltas dos alunos é feita por escrito, pelo encarregado de educação ou pelo próprio 

aluno, quando maior de idade, ao professor titular da turma ou a Diretor de Turma, com indicação do dia e 

da atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma, na caderneta 

escolar, tratando-se de aluno do ensino básico, ou em impresso próprio, tratando-se de aluno do ensino 

secundário. 

2. 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. 

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

a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de educação ou pelo 

aluno quando 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 por falecimento de 

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

comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pela Diretor, pela Diretor 

de turma ou pelo professor titular; 

m) As 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; 

n) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola, relativamente às 

disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita. 

o) Participação em atividades do PAA. 

4. A falta prevista no nº 1 pode ser justificada pelo encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior, 

desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e seja considerado atendível pela Diretor, 

pela Diretor de turma ou pelo professor titular. 

5. A Diretor de turma, ou o professor titular da turma, pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, 

ou ao aluno maior de idade, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação de 

qualquer falta. 

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

medidas, a definir pelos professores responsáveis e ou pela escola, nos termos estabelecidos no respetivo 

regulamento interno, adequadas à recuperação da aprendizagem em falta. 

 
Artigo 100.º 

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 1, a não-aceitação da justificação apresentada deve ser 

fundamentada de forma sintética. 

3. A inexistência de justificação ou a sua não-aceitação obriga a que da mesma seja dado conhecimento aos 

pais ou Encarregados de Educação, no prazo máximo de três dias úteis, pela Diretor de turma ou pelo 

professor titular de turma, ou quem as suas vezes fizer, e pelo meio mais expedito. 

4. Se o aluno se recusar a permanecer na sala de aula é marcada uma falta de presença imediata. Neste 

caso, o aluno terá que ser encaminhado para o GIEM na EBJSD e na ESDAS. 

 

 
Artigo 101.º 

Excesso Grave de Faltas 

 
1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder: 

a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do ensino básico; 

b) O dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de 

ensino, sem prejuízo do disposto no número seguinte; 
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c) Dois tempos letivos às atividades de apoio curricular ou atividades complementares de inscrição 

facultativa 

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 específica dos respetivos cursos. 

3. Sempre que o número de faltas injustificadas correspondentes ao dobro do número de tempos letivos 

semanais, por disciplina ou área curricular não disciplinar, ou o previsto na regulamentação das ofertas 

formativas profissionalmente qualificantes, for atingido, a Diretor de turma ou quem as suas vezes fizer, 

convocará os pais ou Encarregados de Educação do aluno, ou este, se maior de idade, para os alertar sobre 

as consequências do excesso grave de faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o 

cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar. 

4. A forma de convocação — a que se refere o número anterior — será efetuada pelo meio mais expedito, 

sendo que a Diretor de turma deve sempre registar a data, hora e meio utilizado para o contato bem 

como resultado do mesmo. 

5. Se por motivos não imputáveis à AEDAS não for possível fazer cumprir o dever de frequência, deve a 

Diretor de turma dar conhecimento aa Diretor a fim de tal ser comunicado à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco de Vila do Conde; 

6. Nos casos em que o aluno ultrapasse o limite de faltas injustificadas, o mesmo fica obrigado ao 

cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas (doravante, MRI), podendo ainda ser 

sujeito à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias. 

 

 
Artigo 102. ° 

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. 

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 

regimento interno dos Cursos Profissionais, sem prejuízo de outras medidas expressamente previstas para 

as referidas modalidades formativas. 

3. O previsto nos números anteriores não exclui a responsabilização dos pais ou Encarregados de Educação 

do aluno. 

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

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao encarregado de educação ou ao 

aluno, quando maior de idade, e registadas no processo individual do aluno. 

5. A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido relativamente às atividades de apoio ou 

complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das 

atividades em causa. 
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Número de faltas 
Ação do Diretor de 

Turma/Professor Titular 

 
 
 
 

Quando for 

atingido 

metade dos 

limites de faltas 

 Convocar o encarregado de educaçãoouo aluno quando amaior de idade, pelo meio 

mais expedito, a fim de o 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. 

 Caso sereveleimpraticáveloreferido, pormotivosnãoimputáveisàescola, esempre 

que a gravidade especial da situação o justifique, a respetivacomissão de proteção de 

crianças e jovens em risco 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 Encarregados de Educação, procurando em conjunto soluções para 

ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

 
 
 
 

Ultrapassagem 

do limite de 

faltas 

 Cumprimento de medidas de recuperaçãoeoucorretivas específicaspodendo ainda 

conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias. 

 Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas são 

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao 

encarregado de educação ou ao aluno, quando maior de idade, ao Diretor de turma 

e ao professor tutor do aluno, sempre que designado, e registadas no processo 

individual do aluno. 

 A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no regulamento interno da 

escola relativamente às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de 

frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das atividades em 

causa. 

 

Artigo 103.º 

Medidas de Recuperação e de Integração (MRI ) e Atividades de Recuperação (AR) 

 
1. As MRI são implementadas desde o 1.º Ciclo até ao 12.º ano dos Cursos Científico-Humanísticos e as AR 

são implementadas do 10.º ao 12.º ano dos Cursos Profissionais. 

2. Para os alunos menores de 16 anos, independentemente da modalidade de ensino frequentada, a 

violação dos limites de faltas previstos nos artigos anteriores pode obrigar ao cumprimento de atividades 

que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas 

quais os alunos e os seus encarregados de educação são corresponsáveis. 

3. O disposto no número anterior é aplicado em função da idade, da regulamentação específica do 

percurso formativo e da situação concreta do aluno. 

4. As MRI/AR, quando a elas houver lugar, são decididas pelo professor titular da turma ou pelos 

professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as seguintes regras: 

a) Têm como objetivo principal a recuperação das aprendizagens, por parte do aluno. 

b) São implementadas por disciplina ou disciplinas ou módulos em que ultrapassou o referido limite 

de faltas; 

c) As matérias confinar-se-ão às tratadas nas aulas cuja ausência originou a situação de excesso de 

faltas e são decididas pelo professor titular de turma ou pelos professores das disciplinas em que 

foi ultrapassado o limite de faltas. 

d) Apenas poderão ser aplicadas uma única vez no decurso do ano letivo. 

e) O seu cumprimento por parte do aluno realiza - se em período suplementar ao horário letivo. 
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f) O seu cumprimento não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que 

está inscrito. 

g) Deverão ser objeto de avaliação qualitativa e descritiva (de acordo com o Organização do Ano 

Letivo), por parte do professor da disciplina, devendo esta ser entregue ao Diretor de 

Turma/Professor Titular, num prazo de 3 dias úteis, após a sua finalização. As classificações a 

atribuir obedecem à escala: Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom. 

5. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as 

faltas em excesso 

6. 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. 

7. 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 27.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, de acordo com a seguinte tramitação: 

a) O Diretor de Turma/ Professor Titular deve comunicar ao(s) professor(es) da(s) disciplina(s), 

utilizando modelo próprio, a necessidade da elaboração e da implementação das MRI/AR. 

b) O Diretor de Turma/ Professor Titular deve comunicar ao encarregado de educação ou ao aluno, se 

for maior, através de modelo próprio, a aplicação das MRI/AR. 

c) O professor da disciplina elabora um documento de operacionalização das MRI/AR no prazo 

máximo de 5 dias úteis, a partir do momento, em que recebe o modelo próprio. 

d) O professor da disciplina dá conhecimento ao Diretor de Turma/ Professor Titular do plano 

elaborado, que verificará se está dentro das determinações aqui especificadas. 

e) O professor da disciplina orientará a implementação das MRI/AR. 

f) O aluno cumprirá as MRI/AR sob a orientação dos docentes da sala, num prazo máximo de 10 dias 

úteis, contados a partir do momento em que lhe é comunicado. 

8. Tratando -se de aluno de idade igual ou superior a 16 anos, a violação dos limites de faltas previstos no 

artigo 18.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, pode dar também lugar à aplicação das medidas previstas 

neste regulamento, 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. 

9. O disposto nos n.ºs 3 a 9 Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro é também aplicável aos alunos maiores de 16 

anos, com as necessárias adaptações, quando a matéria não se encontre prevista em sede de regulamento 

interno. 

 
Artigo 104.º 

Incumprimento ou Ineficácia das Medidas 

 
1. O incumprimento das medidas previstas no artigo anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de 

atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva 

comissão de proteção de crianças e jovens, de forma a procurar encontrar, com a colaboração da escola e, 

sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização dos pais ou Encarregados de Educação, uma 

solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e socioprofissional, considerando, 

de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo. 

2. A opção a que se refere o número anterior pode, na iminência de abandono escolar, ser aplicada a todo 

o tempo, sem necessidade de aguardar pelo final do ano escolar. 



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 47 

 

 

 

 

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 da Diretor da 

escola, à prorrogação da medida corretiva aplicada nos termos do artigo anterior. 

4. Quando a medida a que se referem os n.º1 e 2 não for possível ou o aluno for encaminhado para oferta 

formativa diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não cumprimento 

das atividades e ou medidas previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não imputável à 

escola determinam ainda, logo que definido pelo professor titular ou pelo Conselho de Turma: 

a) Para os alunos a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico, a retenção no ano de escolaridade 

respetivo, com a obrigação de frequência das atividades escolares até final do ano letivo, ou até ao 

encaminhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer antes. 

b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o 

ensino básico, ou a exclusão na disciplina ou disciplinas em que se verifique o excesso de faltas, 

tratando ‑ se de alunos do ensino secundário, sem prejuízo da obrigação de frequência da escola 

até final do ano letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento para o 

novo percurso formativo, se ocorrer antes. 

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 MRI/AR 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 regulamento interno da escola. 

6. As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do dever de frequência estabelecido no Estatuto do 

Aluno e da Ética Escolar, são as seguintes: 

a) vai para o GIEM com um plano de atividades definido pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s) a que 

está retido/ excluído até ao final do ano letivo. 

b) estas atividades decorrem no horário da turma ou das disciplinas de que foi retido ou excluído. 

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 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 dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias. 

 
 

 Efeitos 

 
A
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 m
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Comunicação obrigatória à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de forma a 

encontrar uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e 

socioprofissional, considerando, de imediato, apossibilidade de encaminhamento do aluno 

para diferente percurso formativo. 

Quando o 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 da Diretor da escola, à prorrogação da medida corretiva aplicada. 

Aos alunos no ensino secundário: por decisão do Conselho de Turma no final do ano, 

pode ocorrer a exclusão na disciplina ou disciplinas em que se verifique o excesso de 

faltas. 

AOS ALUNOS NOS CURSOS PROFISSIONAIS: Exclusão dos módulos ou componentes de 

formação em curso no momento em que se verifica o excesso de faltas (e 

consequentemente no curso), independentemente da idade. 
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SUBSECÇÃO IV 

 
INFRAÇÕES DISCIPLINARES 

 
Artigo 105.º 

Definição 

 
A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos na lei ou no regulamento interno da escola, 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. 

Artigo 106.º 

Medidas Disciplinares Corretivas e Sancionatórias 

 
1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 

preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do 

aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais 

funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa. 

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. 

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

gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente 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 curricular da turma e do Projeto Educativo da escola, nos termos do presente 

Regulamento Interno. 

 
Artigo 107.º 

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. 
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Artigo 108.º 

Aplicação das Medidas Disciplinares Corretivas 

 
1. Nenhuma falta que decorra da aplicação de medida disciplinar é passível de ser justificada ou relevada, 

exceto em sede de recurso provido. 

2. Todas as medidas disciplinares, exceto a medida de advertência, são comunicadas, obrigatoriamente, ao 

Diretor de turma/ Professor Titular, ao aluno e respetivo encarregado de educação. 

3. A aplicação de qualquer medida disciplinar não prejudica a participação às forças de segurança nem ao 

Ministério Público para efeitos de procedimento criminal e/ou cível. 

4. O aluno que esteja a cumprir medida disciplinar de suspensão da escola, ou sobre o qual impendam 

medidas de suspensão preventiva ou medidas cautelares ficará, imediatamente, impedido do exercício de 

direitos específicos de representação em órgãos para os quais tenha sido eleito ou designado, até ao seu 

termo. 

5. O impedimento também cessa sempre que no decurso de recurso apresentado pelo aluno, ou por quem 

o representar, este venha a ser provido. 

6. São medidas corretivas, no AEDAS: 

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. 

6. A tramitação do procedimento para a aplicação das medidas corretivas segue as fases previstas na 

legislação em vigor, que a seguir se apresentam: 

Medidas 
Corretivas 

A advertência A Ordem de Saída 
da Sala de Aula e 

demais locais 
onde se 

desenvolva o 
trabalho escolar 

Realização de 
tarefas e 

atividades de 
integração 

escolar 

O condicionamento no 
acesso a certos 

espaços escolares, ou 
na utilização de certos 

materiais e 
equipamentos 

A Mudança 
de turma 

Registo Não Sim Sim Sim Sim 

Competência Professor ou 
assistente 
operacional na sala 
de aula, cabendo, 
for dela, a qualquer 
professor ou 
membro do 
pessoal não 
docente. 

Professor Diretor Diretor Diretor 

Comunicação Ao DT, se o 
Professor ou 
assistente 
operacional assim 
o entender. 

Comunicação ao 
DT via despacho 
da Direção. 
O DT comunica 
por escrito ao EE 
ou ao aluno, 
quando maior de 

O DT 
comunica por 
escrito ao EE 
ou ao aluno, 
quando maior 
de idade 

O DT comunica por 
escrito ao EE ou ao 
aluno, quando maior 
de idade 

O DT 
comunica 
por escrito ao 
EE ou ao 
aluno, 
quando 
maior de 
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  idade.   idade 

Efeitos  Marcação de falta 
injustificada ao 
aluno e  a 
permanência do 
aluno na escola. 

   

Nota: 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 Conselho de Turma, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras 

medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do presente Estatuto. 

 
 
 
 
 
 

Artigo 109.º 

Advertência 

 
1. Trata-se de uma chamada verbal de atenção ao aluno, reservada a comportamentos perturbadores, 

passíveis de resolução imediata com a aplicação desta medida. 

2. É aplicada, dentro da sala de aula, pelo respetivo docente e, fora dela, por qualquer docente ou 

assistente operacional do Agrupamento. 

 
Artigo 110.º 

Ordem de saída da Sala de Aula ou do Recinto em que se desenvolve a atividade 

 
1. Trata-se de uma medida disciplinar corretiva que está reservada para comportamentos perturbadores 

suscetíveis de impedir o prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem dos restantes alunos. 

2. O professor ou responsável deve providenciar no sentido de o aluno ser encaminhado, por um 

funcionário, para o GIEM, na EBJSD e ESDAS. Nas escolas do 1º ciclo o aluno deve ser encaminhado para o 

gabinete de apoio. 

3. O professor, ou responsável, marcará falta ao aluno, que será sempre injustificada, participando a 

ocorrência, em impresso próprio, à Coordenação de Estabelecimento/Direção do Agrupamento. 

4. A Coordenação de Estabelecimento/ Direção do Agrupamento comunicará ao Professor Titular/Diretor 

de Turma a ocorrência, que, por sua vez, comunicará a mesma ao encarregado de educação do aluno. 

5. A saída da sala de aula torna indispensável garantir uma atividade ocupacional fora da sala de aula de 

acordo com as seguintes condições: 

a) Prescrição ao aluno, em modelo próprio, de uma tarefa a realizar durante o tempo de aula 

disponível; 

b) Apresentação obrigatória, em modelo próprio, do depoimento do aluno sobre as ocorrências que 

terão originado a sua saída da sala de aula. 

6. A saída da sala de aula do aluno deve ser, na medida do possível, sempre assistida por um assistente 

operacional, que o acompanhará até ao local onde irá realizar a atividade ocupacional. 

7. 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 Conselho de Turma, tendo em vista a 

identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas 

ou sancionatórias. 
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Artigo 111.º 

Realização de Tarefas e Atividades de Integração na Escola 
 
 

1. A realização de tarefas e de atividades de integração escolar podem exigir um aumento do período de 

permanência obrigatória, diária ou semanal do aluno na escola; 

2. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se em período suplementar ao horário letivo, as tarefas a 

executar pelo aluno devem ser supervisionadas por funcionário ou professor da ESDAS mediante programa 

estabelecido pela Diretor, não podendo realizar-se antes das 8h25 nem para além das 18h20, devendo ser 

registada a pontualidade do aluno, a correta execução da tarefa, o empenho e o cumprimento dos horários 

estabelecidos; 

3. As atividades de integração traduzem-se no desempenho, pelo aluno que desenvolva comportamentos 

passíveis de serem qualificados como infração disciplinar grave, de um programa de tarefas de carácter 

pedagógico, que contribuam para o reforço da sua formação cívica, com vista ao desenvolvimento 

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

integração no espírito da comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas 

aprendizagens. 

4. As atividades não poderão exceder um prazo de 4 semanas, devem ser executadas em horário não 

coincidente com as atividades letivas, implicando, se necessário e sempre que possível, a reparação do 

dano provocado pelo aluno. 

5. As atividades de integração na Comunidade Educativa são as seguintes: 

a) Atividades de limpeza e/ou reparação; 

b) Atividades de Jardinagem; 

c) Atividades de recuperação das aprendizagens. 

5.1. As atividades de integração na Comunidade Educativa implicam a realização de um plano prévio 

que proponha os objetivos e as formas de realização das mesmas. 

5.2. A recusa ou a não realização adequada destas atividades de integração constitui ilícito disciplinar 

suscetível de aplicação de medida educativa disciplinar sancionatória de suspensão das atividades 

letivas até 5 dias. 

6. Se esta medida disciplinar for aplicada cumulativamente com a medida sancionatória de Repreensão 

Registada, o programa referido no ponto quatro não poderá ultrapassar uma semana. 

7. Se esta medida disciplinar for aplicada cumulativamente com a medida sancionatória de Suspensão da 

Escola até 5 dias úteis, o programa referido no ponto quatro não poderá ultrapassar duas semanas. 

8. Se esta medida disciplinar for aplicada cumulativamente com a medida sancionatória de Suspensão da 

Escola superior a 5 dias úteis, o programa referido não poderá ultrapassar três semanas, ou quatro no caso 

de infração reiterada. 

9. Se, por motivos atendíveis, nomeadamente em razão do calendário ou de saúde, incompatíveis com a 

natureza das tarefas a executar o aluno não puder realizar o programa de tarefas referido no ponto quatro, 

a Diretor poderá estabelecer outro programa alternativo. 

 
 

Artigo 112.º 

Condicionamento no Acesso a Espaços Escolares e/ou na utilização de certos Materiais e Equipamentos 
 
 

1. Trata-se de uma medida disciplinar corretiva que está reservada para uma infração disciplinar grave. 
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2. Esta medida será aplicada cumulativamente com as medidas disciplinares sancionatórias de Repreensão 

Registada ou Suspensão da Escola. 

3. Esta medida é aplicada pela Diretor ou Conselho de Turma disciplinar e depende de procedimento 

disciplinar. 

4. Esta medida consiste na interdição de acesso a locais escolares ou na utilização de 

equipamentos/materiais lúdicos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas. 

5. Relativamente a atividades curriculares e espaços escolares, a Escola considerou os seguintes: 

a) Atividades do Desporto escolar; 

b) Utilização de equipamentos informáticos na Biblioteca e na sala de estudo; 

c) Clubes; 

d) Espaços lúdicos e de lazer (campo de jogos, polivalente); 

e) Visitas de estudo 

6. O período de interdição de acesso a estes espaços e/ou proibição de utilização de materiais e 

equipamentos não pode ultrapassar um ano letivo. 

7. A aplicação da medida decorre de decisão da Diretor ou de deliberação tomada em Conselho de Turma 

de natureza disciplinar, tendo em conta a gravidade da situação e a faixa etária do aluno. 

8. Compete à Diretor definir a duração da interdição proposta no número anterior. 

9. Compete à Diretor de turma informar os responsáveis dos locais interditos ao aluno e/ou utilização de 

equipamentos de forma a assegurar a medida proposta. 

10. A Diretor de turma deve convocar o encarregado de educação e o aluno ou o próprio quando maior de 

idade para informar o(s) mesmo(s) das decisões tomadas. 

11. A Diretor de turma deverá cumprir com o procedimento da alínea anterior num prazo máximo de três 

dias úteis, após a realização do Conselho de Turma de natureza disciplinar. 

 

 
Artigo 113º 

Mudança de Turma 

 
1. Trata-se de uma medida disciplinar corretiva que está reservada para uma infração disciplinar muito 

grave. 

2. Esta medida será aplicada sempre que seja lícito concluir que a infração decorre de comportamento do 

aluno que prejudique ou impeça o normal desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem dos 

restantes alunos da turma em que se insere ou inviabilize o normal relacionamento entre si e os restantes 

membros da comunidade escolar que com a turma se relacionam diretamente. 

3. A medida é proposta pelo Conselho de Turma disciplinar que a deve acompanhar de um plano de 

integração e depende de procedimento disciplinar. 

4. A Diretor é competente para homologação para os procedimentos destinados a assegurar a integração 

do aluno noutra turma do mesmo ano e curso. A aplicação da medida pode ser feita em qualquer altura do 

ano letivo, desde que ao aluno seja acompanhado de um plano de integração. 

5. A execução do plano de integração é da competência dos dois conselhos de turma, referentes às turmas 

onde o aluno estava inserido e para onde vai transferido, com a colaboração dos SPO. 

6. O Diretor de turma deve convocar o encarregado de educação e o aluno ou o próprio quando maior de 

idade para informar o(s) mesmo(s) das decisões tomadas e após despacho de concordância da Diretor. 

7. O Diretor de turma deverá cumprir com o procedimento referido número anterior num prazo máximo de 

três dias úteis, após a realização do Conselho de Turma de natureza disciplinar. 
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Artigo 114.º 

Medidas Disciplinares Sancionatórias — Procedimento Disciplinar 

 
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 funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento à Direção do Agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada com conhecimento ao Diretor de turma e ao professor tutor ou à equipa de 

integração e apoios ao aluno, caso existam. 

2. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos suscetíveis de 

configurar a aplicação de alguma das medidas: suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, transferência de 

escola; expulsão da escola é da Diretor. A tramitação do procedimento segue as fases previstas na 

legislação em vigor, que a seguir se apresentam: 

 
TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

Fases COMPETÊNCIA PRAZOS FORMA 

 
Instauração de Procedimento disciplinar e nomeação 
de instrutor (que deve ser um professor) 
(penas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º2 do art.º 
28.º da Lei n.º 51/2012, de 5 desetembro) 
Notificação aos alunos e aos pais (aluno menor) 

 

 
Diretor 

 

 
2 dias 

Despacho: 
Aluno menor de idade: 
meio mais expedito 
Aluno maior de idade: 
pessoal, quando o aluno 
é maior de idade 

1 

Instrução do processo Instrutor 6 dias 
2 

Relatório 

Relatório final Instrutor 3 dias Relatório 

Decisão da Diretor Diretor 2 dias Despacho 

Decisão–Seamedidaaaplicarfortransferênciaou 
expulsão da escola 

DGEstE 
3 

5 dias Despacho 

Comunicação ao aluno e E.E. Diretor 
4 

1 a 2dias 
5 

Notificação 

Recurso DGEstE / ME 
6 

5 dias 
7 

Requerimento 
(1)

 ponto 5 e 6 artigo 30.º Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — A instrução do procedimento consiste nas diligências 
consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno e, sendo este menor de idade, do respetivo 
encarregado de educação. Os interessados são convocados com antecedência de um dia útil para a audiência oral. 
(2)

 ponto 9 artigo 30.º Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro - […] um documento do qual constam, obrigatoriamente, em 
termos concretos e precisos: 
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 25.º; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. 
(3)

 ponto 4 artigo 33.º º Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro - Após a entrega do processo. 
(4)

 ponto 6 artigo 33.º º Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro - Após a tomada da decisão, notifica‑se pessoalmente o aluno no 
dia útil seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo encarregado de educação, nos dois 
dias úteis seguintes. Não sendo possível a notificação pessoal, através de carta registada com aviso de receção. 
(5)

 A notificação, pessoal ou não, é feita por escrito e deve mencionar o momento de execução da medida disciplinar, bem 
como informação dos prazos, formas e órgão a quem recorrer (CPA); 
(6)

 Após notificação da decisão final. 
(7)

 Apresentado nos Serviços Administrativos do Agrupamento de escolas dirigido a: 
a) Ao Conselho Geral do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada, relativamente a medidas aplicadas pelos 

professores ou pela Diretor. 
b) Para o membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares sancionatórias aplicadas pelo Diretor- 

Geral da Educação. 

 
Artigo 115.º 
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Repreensão Registada 
 

1. 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 à Diretor do Agrupamento 

nas restantes situações, averbando-se no respetivo processo individual do aluno a identificação do autor do 

ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação de facto e de direito de tal decisão. 

 

 
Artigo 116.º 

Suspensão da Escola 
 

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

dos factos que a suportam, pela Diretor do Agrupamento, após o exercício dos direitos de audiência e 

defesa do visado. 

 
Artigo 117.º 

Transferência de Escola 
 

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, com possibilidade 

de delegação, à Diretor-geral da educação, precedendo a conclusão do procedimento disciplinar a que se 

refere o artigo 30.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar) com 

fundamento na prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino dos 

restantes alunos da escola ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da 

comunidade educativa. 

 
Artigo 118.º 

Suspensão Preventiva do Aluno 

 
1. A suspensão preventiva do aluno ocorre no momento da instauração do procedimento disciplinar, 

mediante decisão da entidade que o instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do 

instrutor, 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 a Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada 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, nos termos estabelecidos da legislação em vigor e no regulamento 

interno da escola. 

4. Os pais e os Encarregados de Educação são imediatamente informados da suspensão preventiva aplicada 

ao filho ou educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, a Diretor deve 

participar a ocorrência à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens. 
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5. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da escola, um 

plano de atividades pedagógicas. 

6. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pela Diretor do Agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada ao serviço do Ministério da Educação e Ciência responsável pela 

coordenação da segurança escolar, sendo identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as 

circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão. 

 

 
Artigo 119.º 

Cumulação de Medidas Disciplinares 

 
1. As medidas corretivas são acumuláveis entre si. 
2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma medida 
disciplinar sancionatória. 
3. Por cada infração apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 

 

 Repreensão 
registada 

Suspensão até 3 dias 
úteis 

Suspensão da 
escola entre 4 

a 12 dias 
úteis 

Transferência Expulsão 

Registo Sim(1) Sim 
+ Plano de atividade 
pedagógicas 

Sim 
+plano de 
atividade 
pedagógicas 

Sim Sim 

Competência Professor (2) 

Diretor 
Diretor (3)  

Diretor (4) 
DGESTE (5) DGESTE (6) 

Comunicação O DT comunica por 
escrito ao EE ou ao 
aluno, quando 
maior de idade 

diretor diretor diretor diretor 

Procedimento 
disciplinar 

Sem Sem Com Com Com 

 […] Averbando- 
se no processo 
individual do 
aluno a 
identificação do 
autor do ato 
decisório, a data 
em que o mesmo 
foi proferido e a 
fundamentação, 
de facto e de 
direito, que 
norteou tal 
decisão. 

[…] quando for 
praticada na sala de 
aula, é da 
competência do 
professor, sendo da 
Diretor […] nas 
restantes situações. 

Esta medida é aplicada 
pelo Diretor, após o 
exercício dos  direitos 
de audiência e defesa 
do visado, e sem pre 
fundamentada nos 
factos que a 
suportam.  Com‑ 
pete ao Diretor da 
escola, ouvidos os 
pais ou o encar‑ 
regado   de    edu‑ 
cação do aluno, 
quando menor, 
fixar os termos e 
condições em que a 
suspensão irá ser 
executada. O aluno 
terá que realizar um 
plano de atividades 
pedagógicas com 
corresponsabilização 

Precedida da 
audição em 
processo 
disciplinar do 
CT, para o 
qual se 
convoca o 
professor 
tutor, quando 
exista e não 
seja professor 
da turma. O 
não cum‑ 
primento do 
plano de 
atividades 
pedagógicas 
pode dar 
lugar à 
instauração 
de novo 
procedi‑ 

Esta medida é 
precedida da 
conclusão do 
procedimento 
disciplinar com 
fundamento na 
prática de fac tos 
notoriamente 
impeditivos do 
prosseguimento 
do processo de 
ensino dos 
restan‑ tes alunos 
ou do normal 
relaciona‑ mento 
com mem‑ bros 
da comuni‑ dade 
educativa. É 
aplicada a aluno 
de idade igual ou 
superior a 10 
anos. 

Consiste na 
retenção do 
aluno no ano 
de 
escolaridade 
que fre 
quenta e na 
proibição de 
acesso ao 
espaço 
escolar até ao 
final daquele 
ano escolar e 
nos dois anos 
esco lares 
ime 
diatamente 
seguintes. 
É aplicada 

ao aluno maior 
de idade. 
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SECÇÃO II 
 

PROFESSORES 

Artigo 120.º 

Direitos dos Professores 

 
1. Os direitos e deveres dos docentes estão estabelecidos na legislação em vigor, nos documentos 

estruturantes e organizadores da escola, nos regimentos e regulamentos específicos. 

 
SECÇÃO III 

 
ASSISTENTES TÉCNICOS 

 
Artigo 121.º 

Direitos dos Assistentes Técnicos 
 

1. Para além dos que constitucionalmente lhe são garantidos e daqueles outros que na legislação se 

consignam, são direitos dos assistentes técnicos, enquanto membros desta comunidade escolar: 

a) Eleger e ser eleito para o Conselho Geral; 

b) Intervir e participar nos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, nomeadamente o 

Conselho Geral e Conselho Administrativo; 

c) Ser correta e claramente informado das obrigações e serviços concretos por que é responsável, 

bem como de qualquer legislação oficial ou determinação do Agrupamento que, direta ou 

indiretamente, lhe diga respeito. 

d) Reclamar, nos termos da lei, sempre que entenda que os seus direitos não estejam a ser 

devidamente respeitados. 

e) Frequentar programas de formação e atualização profissional, sem prejuízo do funcionamento do 

Agrupamento; 

f) Ser respeitado por todos os utentes dos serviços. 
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g) Usufruir da à avaliação de desempenho, garantindo os meios e condições necessários ao seu 

desempenho em harmonia com os objetivos e resultados que tenham contratualidade. 

 
 

Artigo 122.º 

Deveres dos Assistentes Técnicos 
 

1. Deveres do Coordenador Técnico: 

a) Ao Coordenador Técnico compete participar no Conselho Administrativo e, na dependência da 

Diretor do AEDAS, coordenar toda a atividade administrativa nas áreas da gestão de recursos 

humanos, da gestão financeira, patrimonial e de aquisições, da gestão do expediente e arquivo, 

bem como do atendimento e informação aos alunos, Encarregados de Educação, corpo docente, 

assistentes técnicos e operacionais e a outros utentes do AEDAS. 

b) Ao Coordenador Técnico cabe ainda: 

i. Dirigir e orientar o pessoal afeto ao serviço administrativo no exercício diário das suas tarefas. 

ii. Exercer todas as competências delegadas pela Diretor. 

iii. Propor as medidas tendentes à modernização, eficiência e eficácia dos serviços de apoio 

administrativo. 

iv. Colaborar com o avaliador do desempenho dos assistentes técnicos, dando o seu parecer 

acerca do funcionário. 

v. Preparar e submeter a despacho dos órgãos de administração e gestão competentes todos os 

assuntos respeitantes ao funcionamento do AEDAS. 

vi. Assegurar a elaboração do projeto de orçamento de acordo com as linhas traçadas pela 

Diretor, após as orientações definidas pelo Conselho Geral. 

vii. Coordenar, de acordo com as orientações do Conselho Administrativo, a elaboração do 

relatório de conta de gerência. 

viii. Providenciar para que todos os serviços inerentes ao funcionamento das aulas, recursos e 

exames, dependentes dos Serviços Administrativos, estejam em ordem nos prazos 

estabelecidos. 

ix. Proceder à leitura, tomando as providências necessárias para que a legislação de interesse seja 

distribuída pelas diferentes áreas. 

x. Apreciar qualquer outro assunto respeitante aos serviços, decidindo os que forem da sua 

competência e expondo à Diretor os que o ultrapassem. 

2. Deveres dos assistentes técnicos: 

a)  Desempenha, sob a orientação do Coordenador técnico, funções de natureza executiva, 

enquadradas com instruções gerais e procedimentos bem definidos, com certo grau de 

complexidade, relativas a uma ou mais áreas de atividade administrativa, designadamente gestão 

de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e 

expediente. 

b) No âmbito destas funções compete-lhe designadamente: 

i. Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transações 

financeiras e operações contabilísticas. 

ii. Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal designado pelo órgão 

executivo do AEDAS. 

iii. Organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do corpo docente e dos 

assistentes técnicos e operacionais, designadamente o processamento dos vencimentos e 

registos de assiduidade. 
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iv. Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar medidas que visem 

a conservação das instalações, do material e dos equipamentos. 

v. Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento necessários ao 

funcionamento das diversas áreas de atividade do AEDAS. 

vi. Assegurar o tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos e entre estes e a 

comunidade escolar e outros. 

vii. Organizar e manter atualizados os processos relativos à gestão dos alunos. 

viii. Providenciar o atendimento e a informação a alunos, Encarregados de Educação, corpo 

docente e não docente e outros utentes do AEDAS. 

ix. Guardar sigilo sempre que a natureza das matérias o aconselhe. 

x. Esta elencagem não dispensa a consulta dos regulamentos específicos de cada serviço. 
 
 
 
 
 

SECÇÃO IV 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 
 

Artigo 123.º 

Direitos dos Assistentes Operacionais 

 
1. Para além dos que constitucionalmente lhe são garantidos e daqueles outros que na legislação se 

consignam, são direitos dos assistentes operacionais, enquanto membros desta comunidade escolar: 

a) Eleger e ser eleito para o Conselho Geral. 

b) Intervir e participar nos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, nomeadamente no 

Conselho Geral. 

c) Ser respeitado no exercício das suas funções, de modo a salvaguardar a sua dignidade profissional e 

pessoal. 

d) Frequentar programas de formação, sem prejuízo do funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino onde exerce as suas funções. 

 
 

Artigo 124.º 

Deveres dos Assistentes Operacionais 
 

 
1. Deveres do Encarregado Operacional: 

Ao Encarregado Operacional compete coordenar e supervisionar as tarefas dos assistentes operacionais 

que estão sob a sua dependência hierárquica: 

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos assistentes operacionais. 

b) Colaborar com a Diretor na elaboração da distribuição de serviço. 

c) Colaborar com o avaliador do desempenho dos assistentes operacionais, dando o seu parecer 

acerca do funcionário. 

d) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias, a submeter à 

apreciação da Diretor. 

e) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo soluções. 

f) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo. 
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g) Requisitar ao armazém e fornecer material para o funcionamento das escolas. 

h) Supervisionar as instalações dos Cursos Profissionais e gerir em conjunto com a Diretor e os 

Serviços Administrativos os materiais adstritos aos cursos. 

i) Supervisionar todas as instalações do Agrupamento e apresentar à Diretor um relatório das 

necessidades e estado de conservação. 

j) Levantar autos de notícias ao pessoal auxiliar, relativos a infrações disciplinares verificadas. 

2. Deveres do assistente operacional: 

a) Ao assistente operacional incumbe o exercício de funções de apoio geral, incluindo as de 

telefonista e operador de reprografia, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo 

estabelecimento de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado: 

b) Ao assistente operacional compete no exercício das suas funções, predominantemente, na área de 

apoio à atividade pedagógica: 

i. Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades 

letivas, zelando para que nas instalações escolares sejam mantidas as normas de compostura, 

limpeza e silêncio, em respeito permanente pelo trabalho educativo em curso. 

ii. Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando 

estragos e extravios. 

iii. Usar o uniforme fornecido pelo Agrupamento. 

iv. Registar as faltas dos professores. 

v. Limpar e arrumar as instalações do AEDAS à sua responsabilidade, zelando pela sua 

conservação. 

vi. Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 

acompanhar o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde. 

vii. Preparar e vender produtos do bufete. 

viii. Vender na papelaria, material escolar, impressos, etc. 

ix. Apurar diariamente a receita realizada no bufete e papelaria e entregá‑ la na secretaria. 

x. Limpar e arrumar instalações do bufete, papelaria e respetivo equipamento e utensílios. 

xi. Comunicar estragos ou extravios de material e equipamentos. 

xii. Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, 

incentivando o respeito pelas regras de convivência. 

xiii. Cumprir pontualmente os horários e as tarefas que lhe forem distribuídas e fazer cumprir as 

disposições constantes da legislação em vigor, incluindo o presente RI, no domínio das suas 

competências. 

xiv. Apresentar‑ se devidamente identificado. 

xv. Contribuir para um bom relacionamento entre toda a comunidade escolar; 

xvi. Participar, aos órgãos competentes do AEDAS, todas as ocorrências causadoras de danos 

materiais ou morais de que tomem conhecimento. 

xvii. Colaborar, no âmbito das atribuições próprias e sem prejuízo da execução das tarefas 

atribuídas, a professores e a outros funcionários, contribuindo para um melhor 

desenvolvimento das atividades escolares e mais perfeito funcionamento do AEDAS. 

xviii. Prestar atendimento ao público, dando as informações solicitadas de maneira correta e clara, 

no respeito pelos direitos e interesses legítimos dos utentes. 

xix. Identificar e encaminhar as pessoas que, legitimamente, se dirijam à escola e impedir a 

presença e acesso das que, sem motivo justificado, nela pretendam entrar ou permanecer. 

xx. Permanecer nos locais para que sejam destacados. 
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xxi. Coadjuvar e substituir outros funcionários sempre que as necessidades de serviço assim o 

exijam. 

xxii. Manter o sigilo no que respeita a informações que sejam prestadas sobre a vida escolar e/ou 

familiar dos membros da comunidade educativa, assim como documentos internos. 

xxiii. Esta elencagem não dispensa a consulta dos regulamentos específicos de cada serviço. 
 

 
SECÇÃO V 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Artigo 125.º 

Direitos e Deveres dos Encarregados de Educação 

 
1. Aos Encarregados de Educação incumbe, para além da sua obrigação legal, uma especial 

responsabilidade inerente ao seu poder‑dever de dirigirem a educação dos seus educandos, no interesse 

destes, e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, devem os Encarregados de Educação, em 

especial: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando. 

b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar. 

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra, 

pontualmente, os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de 

correto comportamento escolar e de empenho no processo de aprendizagem. 

d) Ser o principal responsável pelos cuidados de saúde e higiene do seu educando. Respeitar o 

regulamento de higiene e saúde. (anexo a este documento) 

e) Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno do AEDAS e 

participar na vida do AEDAS. 

f) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial, quando para 

tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos. 

g) Contribuir para a preservação da disciplina no AEDAS e para a harmonia da comunidade educativa, 

em especial quando para tal forem solicitados. 

h) Contribuir para o correto apuramento dos fatos em processo disciplinar que incida sobre o seu 

educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os 

objetivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, 

da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade 

educativa e do seu sentido de responsabilidade. 

i) 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. 

j) Comparecer no AEDAS sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado. 

k) Conhecer o Regulamento Interno do AEDAS e subscrever, e fazendo subscrever os seus educandos, 

declaração de compromisso quanto ao seu cumprimento. 
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SUBSECÇÃO I 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
 

Artigo 126.º 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do AEDAS 

 
1. As Associações de Pais e de Encarregados de Educação do AEDAS, adiante designada por associação de 

pais, visa a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e 

ensino dos seus filhos e educandos que sejam alunos do AEDAS. 

2. A Associação de Pais é independente dos órgãos de gestão e administração do AEDAS. 

3. A Associação de Pais goza de autonomia na elaboração e aprovação dos respetivos estatutos e demais 

normas internas, na eleição dos seus corpos sociais, na gestão e administração do seu património próprio, 

na elaboração de planos de atividades e na efetiva prossecução dos seus fins. 

4. A Associação de Pais, apenas, pode utilizar instalações das escolas, quando solicitadas à Direção do 

AEDAS (com cinco dias de antecedência). 

 
 

Artigo 127.º 

Direitos das Associações de Pais 

 
1. Constituem direitos das associações de pais: 

a) Pronunciar-se sobre a definição da política educativa. 

b) Participar na elaboração de legislação sobre educação e ensino. 

c) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão do AEDAS. 

d) Reunir com os órgãos de administração e gestão do AEDAS, designadamente para acompanhar a 

participação dos pais nas atividades do AEDAS. 

e) Distribuir a documentação de interesse das associações de pais e afixá‑ la em locais destinados ao 

efeito. 

f) Beneficiar de apoio documenta, quando solicitado, a facultar pela AEDAS. 

g) Obter da escola, através da Direção, apoio ao seu funcionamento. nomeadamente: 

i. Condições para reunião das suas Direções e reunião das Assembleias Gerais. 

ii. Meios ou instalações adequadas à preservação dos seus documentos ou património. 

iii. Apoio à inscrição dos seus associados, no início de cada ano letivo, em reunião de 

apresentação; 

iv. Solicitar sempre que seja pertinente a presença do Representante dos Órgãos de Gestão nas 

suas reuniões. 

v. Obter junto dos órgãos de gestão informação adequada quanto ao funcionamento da escola. 
 

 
Artigo 128.º 

Deveres dos órgãos de Administração e Gestão do AEDAS 

 
1. Incumbe à Diretor, de acordo com as disponibilidades existentes: 

a) Viabilizar as reuniões dos órgãos da associação de pais. 
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b) Facultar locais próprios, de dimensão adequada, para a distribuição ou afixação de documentação 

de interesse da associação de pais. 

 

 
Artigo 129.º 

Reuniões com os órgãos de Administração e Gestão do AEDAS 

 
1. As reuniões entre as associações de pais e os órgãos de administração e gestão podem ter lugar sempre 

que qualquer das referidas entidades o julgue necessário; 

2. Sempre que a matéria agendada para a reunião o aconselhe, pode a associação de pais solicitar aos 

órgãos de administração e gestão, que sejam convocados para as reuniões outros agentes do mesmo 

estabelecimento. 

 
 
 
 
 

 
SECÇÃO VIII 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

Artigo 130.º 

Definição 
 

1. A associação de estudantes visa a defesa e a promoção dos interesses dos alunos do AEDAS na vida 
escolar e na sociedade. 
2. A associação de estudantes representa os alunos do AEDAS e é independente dos órgãos de gestão e 

administração. 

3. A associação de estudantes goza de autonomia na elaboração dos seus estatutos e normas internas de 

funcionamento, eleição dos seus órgãos dirigentes, na gestão e administração do seu património, 

4. A associação de estudantes apresenta, ao Conselho Pedagógico, o seu Plano Anual de Atividades no 

início do ano letivo, respeitando os princípios do Projeto Educativo e o Regulamento Interno. 
 

Artigo 131.º 

Direitos da Associação de Estudantes 
 

1. A Associação de Estudantes tem direito a dispor de uma área cedida pela Diretor, de acordo com as 

disponibilidades dos edifícios. 

2. A Associação de Estudantes pode solicitar a legislação relativa aos alunos que representa. 

3. A Associação de Estudantes tem direito a propor atividades a incluir no Plano Anual de Atividades. 

4. A Associação de Estudantes tem direito a reunir com a Diretor, para transmitir as informações e 

apresentar os assuntos que entender por convenientes. 

 

Artigo 132.º 

Deveres da Associação de Estudantes 
 

1. São deveres da Associação de Estudantes: 

2. Gerir os espaços usados na sua atividade, zelar pela sua conservação e bom funcionamento. 
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a) Participar na vida escolar. 

b) Cumprir os protocolos firmados com o Agrupamento. 

c) Manter a organização contabilística devidamente organizada. 

d) Publicitar as suas atividades nos espaços a tal destinados, mediante autorização da Direção. 

e) Colaborar na preservação, conservação e asseio dos espaços escolares. 

 
Artigo 133º 

Revisão do Regulamento Interno 
 

1. O Regulamento Interno poderá ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua aprovação e 
extraordinariamente a todo o tempo por deliberação do Conselho Geral, aprovado por maioria absoluta 
dos membros em efetividade de funções. 

Artigo 135º 

Entrada em vigor 

O RI do AEDAS e as suas posteriores alterações entrarão em vigor na data da sua publicação na página do 
AEDAS 

 
. Documento revisto aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 11 de junho de 2019 
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Anexo 1- Regulamento dos Cursos Profissionais 

Anexo 2 – Organização do ano letivo 

Anexo 3 – Código de conduta do AEDAS 

Anexo 4 – Critérios de avaliação 

Anexo 5 -Regulamento das Visitas de Estudos e Aulas no Exterior 

Anexo 6 – Regulamento do Quadro de Excelência e Quadro de Valor 

Anexo 7- Cuidados de saúde e higiene 
 

Regimentos 

 
Os regimentos referidos neste documento encontram-se no Volume II 
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Anexo 1- Regulamento dos Cursos Profissionais 
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Regulamento dos Cursos Profissionais 

 
Artigo 1.º 

Âmbito e legislação 

O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos 

Profissionais. Os Cursos Profissionais de nível secundário constituem uma modalidade de educação de nível 

secundário, com uma forte ligação ao mundo do trabalho. Visam o desenvolvimento de competências para 

o exercício de uma profissão, possibilitam o acesso a formação pós-secundária ou ao ensino superior, e 

assumem uma estrutura curricular modular. O presente regulamento baseia-se na seguinte legislação: 

 Portaria 235-A/2018, de 23 de agosto; 

 Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho; 

 Decreto-Lei 92/2014, de 20 de junho, que estabelece o regime jurídico das escolas profissionais 

privadas e públicas, no âmbito do ensino não superior, regulando a sua criação, organização e 

funcionamento, bem como a tutela e fiscalização do Estado sobre as mesmas (EQAVET); 

 Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprova e estatuto do aluno e ética escolar, revogando a Lei 

n.º 30/2002 de 20 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que revoga o Decreto‑Lei n.º 74/2004, de 26 de março; 

 Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, que regula o regime de matrícula e de frequência no 

âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens com idades compreendidas entre os 6 

e os 18 anos e estabelece medidas que devem ser adotadas no âmbito dos percursos escolares dos 

alunos, para prevenir o insucesso e o abandono escolares; 

 Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, que estabelece os princípios orientadores da organização e 

da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a 

desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e 

secundário. Revoga a alínea d) do nº2 do artigo 21º do Decreto‑Lei n.º 139/2012, de 5 de julho; 

 Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que revoga a Portaria nº 550 – C/2004, de 21 maio, com 

as alterações introduzidas pela Portaria n.º 797/2006, de 10 de agosto; 

 Despacho n.º 14 758/2004, de 23 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 9815‑ 

A/2012, de 19 de julho; 

 Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro; 

 Decreto Regulamentar n.º 84‑A/2007, 10 de dezembro; 

 Despacho normativo n.º 29/2008, de 5 de junho, introduziu alterações ao Despacho normativo n.º 

36/2007, de 8 de outubro, que regula o processo de reorientação do percurso formativo dos alunos 

entre cursos do nível secundário de educação abrangidos pelo Decreto‑Lei n.º 74/2004, de 26 de 

março; 

 Despacho nº 5815/2011, de 4 de abril ‑ Definição do novo valor máximo referente ao indicador de 

custo por hora e por formando para a tipologia «Cursos Profissionais»; 

 Despacho normativo n.º12/2012, de 21 de maio, que altera o Despacho Normativo n.º 4‑ A/2008, 

de 24 de Janeiro, relativo à natureza e aos limites máximos dos custos elegíveis no âmbito dos 

cofinanciamentos concedidos pelo POCH; 
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CAPÍTULO I 

Funcionamento Geral 
 

 
Artigo 2.º 

Organização Curricular 

Os planos curriculares, que enformam os Cursos Profissionais, desenvolvem-se segundo uma estrutura 

modular, ao longo de 3 anos letivos, e compreendem três componentes de formação: sociocultural, 

científica e técnica, compreendendo ainda uma prova de aptidão profissional, adiante designada por PAP, e 

uma componente de formação em contexto de trabalho, adiante designada por FCT. 

Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da Educação 

encontram‑se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência Nacional para a Qualificação: 

(www.anqep.gov.pt e www.catalogo.anqep.gov.pt). 

Artigo 3.º 

Estrutura Curricular 

Os Cursos Profissionais assumem a seguinte matriz curricular: 
 

Componentes de 
Formação 

Disciplinas Total de Horas/ 
Ciclo de Formação 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e da Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 2 a 3 disciplinas 500 

 

Tecnológica 
3 a 4 disciplinas 1000 a 1300 

Formação em Contexto de Trabalho 600 a 840 

Carga Horária Total / Curso 3100 a 3440 

 

Artigo 4.º 

Condições de Admissão 

 
1. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos, através de uma ficha de pré-inscrição nos 

Serviços Administrativos do Agrupamento, durante o período de matrículas (em datas que serão afixadas 

anualmente). 

2. Preferencialmente, os candidatos deverão ser submetidos a uma entrevista, que será utilizada como 

critério de desempate, dirigida por uma equipa constituída pelo Serviço de Psicologia e Orientação, 

Coordenadora dos Cursos Profissionais e Diretores de Curso. 

http://www.anqep.gov.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
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Artigo 5.º 

Manuais Escolares e Material de Apoio 

 
1. Quando, para determinada disciplina, for adotado um manual escolar, o aluno deverá ter em atenção as 

regras estipuladas para a aquisição de material escolar nesse ano letivo. 

2. Se as condições de financiamento que gerem os Cursos Profissionais o permitirem, poderão ser 

emprestados aos alunos os manuais adotados. Estes manuais serão devolvidos à escola no final de cada 

ano letivo. 

3. Se o aluno não devolver os manuais emprestados ou se os devolver num estado de degradação acima do 

naturalmente previsível, terá de os pagar. 

4. Os professores que lecionam disciplinas das componentes científica e técnica, para as quais não existem 

livros adotados, terão que submeter à aprovação do Coordenador dos Cursos Profissionais as sebentas a 

utilizar em cada módulo. Estas serão policopiadas em função do número de alunos. Os alunos recebem as 

sebentas contra a entrega de uma caução proporcional ao número de folhas e comprometem-se a entregar 

as mesmas em perfeitas condições. 

 
 

Artigo 6.º 

Atribuição de Subsídios 

 
 

Os alunos que frequentam Cursos Profissionais poderão usufruir de subsídios de transporte, alimentação 

(sob a forma de passe escolar e serviço de cantina) e de bolsa de profissionalização, nos termos da 

legislação em vigor, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes: 

a) A atribuição dos subsídios está dependente do recebimento por parte da escola das verbas a eles 

destinadas; 

b) A atribuição de subsídios só pode ser feita da primeira vez que o aluno frequente o curso, por um 

período de três anos; 

c) A atribuição de subsídios pode ser interrompida por motivos relacionados com comportamentos 

perturbadores do normal funcionamento das atividades da escola, fraco aproveitamento e falta de 

assiduidade sem justificação, mediante proposta do Conselho de Turma; 

d) No caso de o aluno ultrapassar o limite de faltas estabelecido por disciplina, sem justificação 

atendível, a mais de três disciplinas, será automaticamente interrompida a atribuição da totalidade 

dos subsídios até ao final do ano letivo em curso. 

 

 
CAPÍTULO II 

Secção I 

EQUIPA EQAVET 

Artigo 7.º 

Nomeação 

 
1. A nomeação da equipa EQAVET é da responsabilidade da Diretor. 

 
Artigo 8.º 

Identificação e Divulgação 
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1. A Ficha de Identificação da Equipa EQAVET deve ser afixada em local próprio na Escola sede e divulgada 

na página do Agrupamento. 

2. A Equipa EQAVET disponibiliza um contacto de email institucional, divulgado interna e externamente, 

para onde podem ser encaminhadas todas as questões e sugestões relativas ao modelo EQAVET. 

 
Artigo 9.º 

Composição 

1. A equipa EQAVET é formada pela Subdiretor do Agrupamento, um docente e dois Assessores da Direção. 

Poderão ainda fazer parte desta equipa, outros elementos, quando convocados. 

2. A equipa é presidida pela Subdiretor do Agrupamento. 

3. A equipa reúne, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que houver 

necessidade. 

4. Destas reuniões será lavrada a ata a arquivar no Dossiê EQAVET. 

 
Artigo 10.º 

Competências 

 
Compete à equipa EQAVET assegurar de forma contínua a qualidade do sistema educativo, adotando uma 

política ativa em articulação com os diversos Stakeholders, promovendo o diálogo, a participação e o 

envolvimento dos mesmos; recolher e analisar, de forma sistemática, os resultados alcançados; 

implementar o sistema de qualidade e melhoria contínua da oferta educativa do operador EPF; justificar as 

opções metodológicas de acordo com os princípios do Quadro EQAVET, aplicando o ciclo da qualidade; 

apresentar novas propostas de ação e a melhoria do modelo, assentes na avaliação sustentada em dados 

mensuráveis; divulgar e publicar o desenvolvimento do processo EQAVET. 

 
CAPÍTULO III 

Secção I 

Conselho dos Cursos Profissionais 

Artigo 11.º 

Composição 

 
1. O Conselho dos Cursos Profissionais é formado pelo Coordenador dos Cursos Profissionais, pelos 

Diretores de Curso e pelos Técnicos Especializados. Poderão ainda fazer parte deste Conselho, os Diretores 

de Turma, os Professores Orientadores da FCT e os Professores Orientadores e Acompanhantes das PAP, 

quando convocados. 

2. O Conselho dos Cursos Profissionais é presidido pelo Coordenador dos Cursos Profissionais. 

3. O Conselho dos Cursos Profissionais reúne no início do ano letivo, ordinariamente uma vez por período e 

extraordinariamente, sempre que houver necessidade. 

 
Artigo 12.º 

Competências 

 
1. Compete ao Conselho dos Cursos Profissionais colaborar com a Diretor na planificação, implementação, 

coordenação e avaliação das atividades a desenvolver, na apresentação de sugestões organizativas e 

pedagógicas e na definição de linhas orientadoras. 
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Secção II 

Conselho de Curso 

Artigo 13.º 

Composição 

 
1. O Conselho de Curso é constituído pelo conjunto dos professores do Curso. 

2. O Conselho de Curso é presidido pela Diretor de Curso. 

3. O Conselho de Curso reunirá, sempre que necessário, para articulação e coordenação pedagógica das 

atividades. 

Artigo 14.º 

Competências 

 
1. Compete ao Conselho de Curso a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente: 

a) A articulação interdisciplinar; 

b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes que a integram; 

c) O acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o seu sucesso educativo e, 

através de um plano de transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mundo do 

trabalho ou para percursos formativos subsequentes; 

d) A elaboração de propostas de regulamentos específicos, que deverão ser homologados pelos órgãos 

competentes da escola e fazer parte integrante no presente regulamento. 

 

 
Secção III 

Diretor de Curso 

Artigo 15.º 

Nomeação 

 
1. A nomeação da Diretor de Curso será feita de entre os professores, que lecionem disciplinas da 

componente de formação técnica. 

2. A nomeação da Diretor de Curso é da responsabilidade da Diretor. 
 
 
 
 
 

Artigo 16.º 

Competências 

 
1. Ao Diretor de Curso compete: 

a) Presidir à reunião de conselho de curso, uma vez por período; 

b) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação tecnológica; 

c) Arquivar mensalmente as horas de formação já ministradas e comunica-las ao Coordenador dos 

Cursos Profissionais em documento apropriado; 

d) Participar nas reuniões do Conselho de Turma, no âmbito das suas funções; 
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e) Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização 

da prova de aptidão profissional (PAP); 

f) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, 

selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e dos 

contratos de formação, procedendo à distribuição dos formandos por aquelas entidades e 

coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o monitor, 

responsáveis pelo acompanhamento dos alunos; 

g) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 

h) Organizar o dossiê técnico-pedagógico do curso; 

i) Elaborar relatório intermédio e final de acompanhamento, coordenação e de avaliação, a entregar 

ao Coordenador dos Cursos Profissionais; 

j) Ser um intermediário entre o Agrupamento e o meio empresarial, de modo a proceder ao 

levantamento de necessidades de formação, avaliação de resultados e implementação da oferta; 

k) Monitorizar a integração dos alunos no mercado de trabalho. 

 
Secção IV 

Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho 

 
Artigo 17.º 

Âmbito 

 
1. A FCT é um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob a coordenação e acompanhamento da 

escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 

organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno; 

2. A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 

experiências de trabalho; 

3. A FCT pode realizar-se na Escola Sede, a título excecional, sob proposta da Diretor de curso e aprovada 

pela Direção da escola; 

Artigo 18.º 

Cumprimento do Plano de Formação 

 
1. A contabilização do número de horas lecionadas em cada módulo é da responsabilidade do respetivo 

professor e terá de estar de acordo com o plano de formação; 

2. Face à natureza destes cursos, que exige a lecionação da totalidade das horas previstas para cada 

disciplina, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 

Neste sentido: 

a) As aulas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores serão recuperadas sempre 

que possível em tempos letivos que estejam disponíveis, a fim de permitir o cumprimento do 

número de horas estabelecido. Em Conselho de Turma, poderão ser ainda estabelecidos outros 

mecanismos de compensação; 

b) A reposição de aulas fora do horário da turma deve ser comunicada ao aluno e ao encarregado de 

educação sendo de aceitação obrigatória; 

c) A permuta entre docentes será feita quando os respetivos horários sejam compatíveis. 

3. A ausência às atividades letivas está sujeita aos procedimentos estipulados pelo Agrupamento: 

a) Solicitar autorização à Direção da ausência ao serviço com três dias úteis de antecedência; 
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b) Em situações de imprevisto, comunicar à Direção a ausência ao serviço; 

c) Em caso de antecipação, permuta ou ausência, entregar o documento apropriado na Direção, bem 

como a justificação da falta, nas situações de incumprimento das autorizações solicitadas. 

 
Artigo 19.º 

Intervenientes a Envolver 

1. Órgãos/elementos a envolver: 

a) A Direção da escola; 

b) Ao Diretor de curso; 

c) O professor orientador da formação em contexto de trabalho; 

d) O monitor na entidade da FCT; 

e) O aluno formando; 

f) O encarregado de educação do aluno formando quando menor de idade; 
 

 
Artigo 20.º 

Competências e Atribuições 

Sem prejuízo dos direitos e deveres e outras competências e atribuições previstas na lei, definidas no 

Regulamento Interno ou delegadas, são competências e atribuições: 

1. Da escola: 

a) Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis; 

b) Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos formandos pelas diferentes entidades da FCT ou 

outros locais em que deva realizar-se a referida formação; 

c) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades da FCT; 

d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus 

encarregados de educação, se aqueles forem menores; 

e) Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como respetiva assinatura por parte de todos os 

intervenientes; 

f) Homologar o plano da FCT; 

g) Assegurar o acompanhamento da execução do plano da FCT; 

h) Assegurar a avaliação do desempenho do aluno formando, em colaboração com a entidade da FCT; 

i) Assegurar que o aluno formando se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT; 

j) Assegurar, em conjunto com a entidade da FCT e o aluno formando, as condições logísticas 

necessárias 

à realização e ao acompanhamento da FCT. 

2. Da Diretor da escola: 

a) Designar o professor orientador da FCT, ouvido a Diretor de curso, de entre os professores que 

lecionam as disciplinas da componente de formação técnica; 

b) Assinar o protocolo e o plano de formação com a entidade da FCT. 

3. Do Diretor do curso: 

a) Articular com Direção da escola, bem como com as estruturas intermédias de articulação e 

coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização da FCT; 

b) Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando‑ se com os professores acompanhantes, 

monitores e alunos formandos; 
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c) Manter a Direção da escola ao corrente das ações desenvolvidas, apresentando-lhes os problemas 

que surgirem e que necessitem de resolução pontual; 

d) Servir de elo de ligação entre os vários intervenientes. 

4. Do professor orientador da FCT: 

a) Elaborar o plano da FCT, em articulação com a Direção da escola, a Diretor de curso, bem como, 

quando for o caso, com os demais órgãos ou estruturas de coordenação pedagógica, restantes 

professores e monitor designado pela entidade da FCT; 

b) Acompanhar a execução do plano de formação através de deslocações periódicas nomeadamente, 

uma antes do período de estágio, até três durante o período de estágio e uma após o referido 

período para recolha dos elementos de avaliação, aos locais da sua realização; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade da FCT, o desempenho do aluno 

formando; 

d) Orientar o aluno formando na elaboração dos relatórios da FCT; 

e) Propor ao Conselho de Turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno formando na FCT. 

f) Em todas as suas deslocações o professor acompanhante tem direito ao pagamento de subsídio/ 

ajudas de custo de acordo com o previsto na lei. 

5. Da entidade acolhedora da FCT: 

a) Designar o monitor; 

b) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT; 

c) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno formando; 

d) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz 

respeito à integração sócio – profissional do aluno formando na instituição; 

e) Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano de formação; 

f) Controlar a assiduidade do aluno formando; 

g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno formando, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento da FCT. 

6. Do monitor da entidade acolhedora da FCT: 

a) Prestar todo o apoio possível; 

b) Colaborar com o professor orientador da FCT; 

c) Colaborar na elaboração do plano da FCT; 

d) Ser agente transmissor de saberes; 

c) Avaliar quantitativamente o aluno formando em conjunto com o professor acompanhante da FCT. 

7. Do aluno formando: 

a) Colaborar na elaboração do plano e do protocolo da FCT; 

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT; 

c) Cumprir, no que lhe compete o plano de formação; 

d) Respeitar a organização do trabalho na entidade da FCT e utilizar com zelo os bens, equipamentos e 

instalações; 

e) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade da FCT, a informação a que tiver acesso durante a 

FCT; 

f) Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas relações de trabalho; 

g) Justificar as faltas perante o monitor e o professor orientador, que as comunicará ao Diretor de 

Turma que, agirá de acordo com as normas internas da escola e da entidade da FCT; 

h) Elaborar relatórios intermédios e o relatório final da FCT. 

 
Artigo 21.º 
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Incumprimento 
 

1. O incumprimento, do protocolo da FCT assinado pelo aluno formando, implica a anulação desta 

formação; 

2. O aluno formando que se encontre na situação prevista na alínea anterior, terá de sujeitar-se a outro 

período da FCT em tempo a definir pela Direção da escola, caso pretenda terminar a sua formação nesta 

escola. 

3. Por parte da entidade da FCT. A escola compromete-se a: 

a) Protocolar com uma nova entidade da FCT, preferencialmente com atividades semelhantes às da 

entidade incumpridora; 

b) Dar conhecimento à nova entidade da FCT da situação do aluno formando, através do professor 

orientador da FCT, bem como toda a documentação produzida; 

c) A abrir um novo ciclo de formação durante o período de tempo necessário até perfazer o tempo 

legal de formação. 

Artigo 22.º 

Cessação da FCT 

 
1. A cessação da FCT poderá dar-se por caducidade ou rescisão do respetivo acordo celebrado entre a 

escola e a empresa/instituição. 

2. A caducidade do acordo dá-se quando: 

a) Nos termos das respetivas cláusulas, se encontre esgotado o seu objeto ou quando se verifique a 

impossibilidade superveniente do aluno receber a formação ou da empresa/instituição a ministrar; 

b) O aluno anule a matrícula ou desista da FCT. 

3. A empresa/instituição poderá rescindir o acordo quando se verifique, por parte do aluno, como causa 

justificativa, qualquer dos seguintes factos: 

a) Desobediência ilegítima às ordens ou instruções que receber das pessoas encarregadas da 

orientação do estágio; 

b) Lesão culposa dos interesses da empresa/instituição. 

4. A escola poderá rescindir o acordo com o consentimento do aluno ou seu representante legal, quando se 

verifique grave violação dos deveres da empresa/instituição. 

5. Poderá ser prorrogado ou celebrado novo acordo entre a escola e a empresa/instituição relativamente 

ao mesmo aluno, quando se verifique qualquer das seguintes situações: 

a) Assiduidade do aluno inferior a 95% da carga horária estipulada para a FCT, tendo por referência os 

termos do presente Regulamento; 

b) Reprovação do aluno na avaliação final da FCT; 

c) Alteração das circunstâncias que determinaram a impossibilidade de realização da FCT por parte do 

aluno ou da empresa/instituição. 

 
 

Artigo 23.º 

Nomeação 

 
Os professores orientadores da FCT são designados pela Diretor, de acordo com a legislação em vigor. 

 
Artigo 24.º 

Competências do Orientador da FCT 
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1. Aos professores orientadores e acompanhantes da FCT compete, em especial: 

a) Elaborar o plano da FCT, em articulação com a Diretor e a Diretor de Curso e o Coordenador dos 

Cursos Profissionais, bem como, quando for o caso, com os demais órgãos ou estruturas de 

coordenação pedagógica, restantes professores e monitor designado pela entidade de 

acolhimento; 

b) Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente, através de deslocações periódicas 

aos locais de realização da FCT; 

c) Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do 

aluno formando; 

d) Acompanhar o aluno formando na elaboração dos relatórios da FCT; 

e) Propor ao Conselho de Turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno formando na FCT. 

 
Secção VI 

Orientador da Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 
Artigo 25.º 

Regulamento 

1. A PAP será objeto de regulamentação específica, que fará parte integrante do presente regulamento. 

 
Artigo 26.º 

Nomeação 

1. O professor orientador e acompanhante da PAP é designado pela Diretor, ouvido(a) o(a) respetivo(a) 

Diretor(a) de Curso, de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação 

técnica. 

 
Artigo 27.º 

Competências 

1. Aos professores orientadores e acompanhantes da PAP compete em especial: 

a) Orientar os alunos na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, na sua 

realização e na redação do relatório final; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar os alunos na preparação da apresentação a realizar na defesa pública da PAP; 

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta. 
 

 
Capítulo VII 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 
Artigo 28.º 

Disposições Gerais 

 
1. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, 

material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como 

do respetivo relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e competências 

profissionais, adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 
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2. O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação 

com os contextos de trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

3. Os alunos deverão indicar à Diretor de turma o tema que pretendem desenvolver até à reunião de 

coordenação pedagógica do mês de novembro, altura em que o Conselho de Turma fará a distribuição dos 

formandos pelos professores acompanhantes designados previamente. 

4. Tendo em conta a natureza do projeto poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em 

todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual e 

específica de cada um dos membros da equipa. 

5. A concretização do projeto compreende três momentos: conceção do projeto; desenvolvimento do 

projeto devidamente faseado; autoavaliação e elaboração do relatório final. 

6. O relatório final integra, nomeadamente: a fundamentação da escolha do projeto; as realizações e os 

documentos ilustrativos da concretização do projeto; a análise crítica global da sua execução; os anexos, 

designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações intermédias 

do(s) professor(es) orientador(es). 

7. Constituindo-se a PAP como um projeto técnico e prático, deve integrar saberes e competências 

adquiridas ao longo da formação, pelo que o aluno só pode realizar esta prova quando tiver obtido 

aproveitamento em 80% dos módulos das disciplinas que integram a componente técnica. 

8. Os projetos realizados pelos alunos ficam arquivados na Escola. 

 
Artigo 29.º 

Organização 

 
1. A apresentação da PAP tem a duração máxima de quarenta e cinco minutos, podendo em situações 

excecionais, que deverão ter a aprovação prévia do professor acompanhante, ultrapassar esse limite. A PAP 

realiza-se de acordo com calendário a definir pela escola, após a realização do estágio. 

2. O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador, 15 dias antes da sua 

realização. 

3. O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos restantes elementos 

do júri, 8 dias antes da realização da prova. 

4. O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, no prazo de dois dias úteis a 

contar da data da realização da prova, a respetiva justificação à Diretor de curso. 

5. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data da realização da nova prova. 

6. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, determina 

sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 

7. O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tendo sido aprovado pelo júri poderá realizar nova prova, no 

mesmo ano escolar, em data a definir pela Diretor de curso. 

8. A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse 

ano escolar. 

9. A classificação da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação. 

 
Artigo 30.º 

Competências e Atribuições 

 
1. À Diretor de curso compete: 

a) Propor, para aprovação do Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvido 

o Conselho de Turma; 
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b) Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais e os 

critérios de avaliação adotados pela escola; 

c) Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários à 

realização da prova, nomeadamente a calendarização e a constituição do júri de avaliação. 

2. Ao professor orientador e acompanhante (s) compete: 

a) Orientar o aluno na escolha do produto a apresentar, na sua realização e na redação do 

respetivo relatório; 

b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação; 

c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP; 

e) Lançar, na respetiva pauta, a classificação da PAP. 

 
Artigo 31.º 

Composição do júri 

 
1. O júri de avaliação da PAP é designado pela Direção da escola e tem a seguinte composição: 

a) A Diretor da escola, ou alguém por ele designado, que preside; 

b) A Diretor de curso; 

c) A Diretor de turma; 

d) Um professor orientador do projeto; 

e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins do curso; 

f) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso. 

2. Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade. 

3. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído por um elemento do órgão de gestão da 

escola. 

4. Os elementos constituintes do júri devem ser os mesmos para todos os avaliados. 

 
Artigo 32° 

Avaliação da PAP 

 
1. A PAP a realizar pelos alunos, deverá responder aos seguintes itens, que se constituem como elementos 

aferidores: 

a) Qualidade e rigor da expressão e exposição escrita e dos suportes materiais que enformam a PAP, 

na perspetiva da sua boa inteligibilidade; 

b) Nível de utilização, integração e aplicação dos saberes e competências adquiridas e desenvolvidas 

ao longo do processo formativo; 

c) Capacidade, convicção, coerência e credibilidade da defesa da PAP; 

d) Nível de articulação da PAP, com a realidade laboral abordada e como mundo do trabalho em geral; 

e) Potencialidade de contribuição da PAP, para uma efetiva melhoria de uma atividade ou sector 

profissional/empresarial ou para a efetiva perspetivação de emprego. 

2. Cada um dos itens acima referenciados, será classificado de 0 a 20 valores, por cada membro do júri, 

achando-se em seguida as médias aritméticas, segundo as seguintes fórmulas: 

a) Avaliação de cada membro do júri = (a+b+c+d+e) / 5; 

b) Avaliação global do júri = (juri1+ juri1+juri1+júri 4) / 4; 
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c) A avaliação sumativa da PAP tem lugar na escala de 0 a 20 valores, considerando‑ se aprovados na 

PAP os alunos com classificação igual ou superior a 10 valores. 

3. O júri reúne para avaliação da PAP, devendo dessa reunião ser lavrada ata, a qual é, depois de assinada 

por todos os elementos do júri, remetida ao órgão de Direção da escola. 

 
Secção VII 

Processo Técnico-Pedagógico 

 
Artigo 33.º 

Conteúdo 

 
1. O conteúdo do processo técnico pedagógico obedece ao estabelecido no artigo 32º, do Decreto 

Regulamentar nº. 84-A/2007, de 10 de dezembro. 

 
Artigo 34.º 

Estrutura dos Dossiês Pedagógicos 

 
1. São disponibilizados, em suporte digital e via email, e da responsabilidade do Coordenador dos Cursos 

Profissionais, os seguintes documentos relativos à Direção de Curso, Orientação de PAP e Orientação de 

FCT. 

Artigo 35.º 

Dossiê Pedagógico 

 
1. O dossiê pedagógico deverá ser organizado de acordo com a legislação em vigor, atualizado 

regularmente e mantido nas instalações da escola. 

2. O dossiê pedagógico é da responsabilidade da Diretor de Curso e deverá ser atualizado, de modo a 

incluir o seguinte material: 

a) Cronograma geral do curso; 

b) Cronograma por disciplina; 

c) Elenco modular por disciplina; 

d) Planificações anuais de cada disciplina; 

e) Planificações específicas de cada módulo por disciplina 

f) Critérios de avaliação; 

g) Pautas modulares por disciplina; 

h) Pautas de frequência por período; 

i) Textos e materiais; 

j) Fichas de trabalho e testes; 

k) Documentos de suporte às reuniões. 

3. Cada professor organizará a secção do dossiê pedagógico correspondente à sua disciplina, que deverá 

conter todo o material fornecido aos alunos: textos, fichas de trabalho, testes, bem como planificação 

anual, planificação específica de cada módulo e critérios de avaliação. Se assim o entender, e para evitar a 

quantidade infinita de fotocópias, sempre que possível, poderá no final do ano letivo, registar tudo num 

CD, que deverá arquivar no seu separador com a identificação de acordo com o modelo (Modelo Conteúdo 

CD): 

a) Tanto quanto possível, os materiais concebidos para os alunos devem ser criados e/ou adaptados 

pelo professor que os disponibiliza; 
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b) Todos os documentos têm de conter os logotipos do Agrupamento, das entidades financiadoras e 

do Ministério da Educação e Ciência, segundo legislação em vigor. 

 
Artigo 36.º 

Dossiê de Coordenação 

1. O dossiê de coordenação é da responsabilidade da Diretor de curso e deverá ser atualizado de modo a 

incluir o seguinte material: 

a) Cronograma das disciplinas; 

b) Planos anuais de cada disciplina; 

c) Conteúdos programáticos; 

d) Relação de alunos; 

e) Registo fotográfico; 

f) Horário da turma; 

g) Horário dos professores da turma; 

h) Cópia das pautas dos módulos; 

i) Pautas dos períodos; 

j) Atas de avaliação; 

k) Convocatórias; 

l) Atas de coordenação de curso; 

m) Documentos de suporte das reuniões; 

n) Legislação; 

o) Registo das horas dadas pelos formadores e horas assistidas pelos alunos; 

p) Relatórios de visitas de estudo e outras atividades formativas e não formativas; 

q) Relatórios de acompanhamento de estágios. 

 
Artigo 37.º 

Dossiê da FCT 

 
1. O dossiê da FCT é da responsabilidade do(s) professor(es) orientador(es) da FCT e deverá estar 

organizado por ano letivo. 

2. Deve estar organizado e incluir os seguintes documentos: 

a) Protocolo estabelecido entre a escola e a empresa/instituição; 

b) Plano de formação; 

c) Folhas de assiduidade; 

d) Avaliação e proposta de classificação do monitor da empresa; 

e) Avaliação do professor orientador da FCT; 

f) Relatório de autoavaliação do aluno; 

g) Relatório do(s) professor(es) orientador(es) da FCT; 

h) Pauta de avaliação; 

i) Outros documentos. 

 
Artigo 38.º 

Dossiê da PAP 

 
1. O dossiê da PAP é da responsabilidade do(s) professor(es) orientador(es) da PAP e deverá organizado da 

seguinte forma: 
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a) Critérios de avaliação; 

b) Anteprojeto; 

c) Ata da apresentação da PAP com as respetivas classificações e nomes dos projetos; 

d) Pauta de avaliação; 

e) Relatório do(s) professor(es) acompanhante(s); 

f) Outros documentos. 

 
CAPÍTULO IV 

Deveres, Regime de Frequência, Assiduidade e Recuperação de Módulos em atraso 

 
Artigo 39.º 

Deveres 

 
1. Para além dos deveres inscritos no Regulamento Interno do Agrupamento, os alunos comprometem-se 

a: 

a) Ser assíduos; 

b) Cumprir o contrato de formação celebrado entre o Agrupamento e o formando; 

c) Durante o ciclo formativo, os alunos não podem usufruir de outros apoios (integração no mercado 

de trabalho com descontos para a segurança Social), sob pena de inviabilizar o recebimento de 

qualquer verba atribuída pelo POCH. 

d) Comunicarem à escola o seu destino após a finalização do curso. 

 
Artigo 40.º 

Regime de Assiduidade 

 
1. Os alunos têm de cumprir 90% da carga horária por módulo/UFCD de cada disciplina e 95% da carga 

horária da FCT. 

2. Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas será considerado o tempo letivo definido 

para as aulas e o segmento de 60 minutos na FCT. 

3. Os motivos que os alunos podem indicar para justificar as suas faltas são os descritos no artigo 16.º, da 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

4. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno formando for devidamente justificada, 

o período da FCT poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas 

estabelecido. 

5. Para todos os efeitos previstos no Estatuto do Aluno, o limiar de assiduidade dos alunos relativamente às 

disciplinas dos Cursos Profissionais é de 90% da carga horária por módulo/UFCD de cada disciplina, 

admitindo-se um limite de 10% de faltas. 

6. Ultrapassado o limiar de assiduidade dos alunos, nas condições enunciadas no número anterior, haverá 

lugar à realização de um plano de Atividades de recuperação (AR) nos termos da legislação em vigor. 

 

 
Artigo 41.º 

Efeitos das Faltas e da Aplicação de Sanções Disciplinares 

 
1. Para além dos efeitos da não validação da frequência, já identificados no presente regulamento, as faltas 

e as sanções disciplinares têm ainda implicações nos subsídios a atribuir aos alunos. 
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2. Os subsídios têm como referência os regulamentos específicos do Programa Operacional Potencial 

Humano (POPH), nomeadamente o da tipologia de intervenção nº 1.2 – “Cursos Profissionais” e são 

determinados pela condição prévia de assiduidade. 

3. Será aplicada a suspensão, por tempo a definir pela Diretor, dos subsídios de alimentação, transporte, 

alojamento e de despesas de papelaria ao aluno que for aplicada uma das medidas disciplinares 

sancionatórias previstas nas alíneas a) e b) do número 2 do artigo 28.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

4. Será aplicada a suspensão, até ao fim do ano letivo em curso, dos subsídios de alimentação, transporte, 

alojamento e de despesas de papelaria ao aluno que: 

a) se encontre na situação do número 10 do artigo 28.º da Lei n.º 51/2012 (Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar); 

b) for aplicada uma das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c), d) e e) do 

número 2do artigo 28.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

5. O Conselho de Turma pode, na reunião do final do 1º ou 2º períodos, ou em reunião extraordinária 

convocada para o efeito, ponderar, sob proposta da Diretor de Curso, a não colocação de um aluno em 

Estágio numa entidade da FCT, tendo em conta o número de módulos em atraso, a assiduidade e o 

empenho do aluno, da seguinte forma: 

a) O aluno não realizará a FCT sempre que apresente no seu registo biográfico reincidência de medidas 

sancionatórias (previstas no artigo 28.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar); 

b) Não reunindo condições para realizar a FCT numa entidade, o aluno cumprirá o plano da FCT no 

Agrupamento. 

6. A distribuição do formando pelas diferentes entidades de Estágio será feita mediante as indicações da 

Diretor de Curso e do Professor Orientador dados os conhecimentos privilegiados que possuem quer do 

formando, quer das entidades promotoras do Estágio e o interesse manifestado pelo aluno, sabendo que 

deverão ser tidos em conta os seguintes critérios: 

a) Adequação do perfil do formando às solicitações das entidades de Estágio; 

b) Médias de curso do formando. 

7. Sendo o aluno maior de idade, a Escola reserva-se ao direito de não renovar a matrícula, em caso de 

grave violação dos deveres do aluno. 

 
Artigo 42.º 

Atividades de Recuperação (AR) 

1. As AR são um processo de recuperação de aprendizagens/conteúdos programáticos em atraso devido à 

existência de excesso de faltas do aluno, de acordo com o estipulado no art.º 20º da Lei nº 51/2012 de 5 de 

setembro; 

2. As AR aplicam-se quando o aluno ultrapassar o limite de 10% de faltas justificadas e injustificadas, em 

cada módulo de uma disciplina, calculado com base no plano curricular de cada curso profissional, sendo 

usado como referência o total da carga horária de cada disciplina por ano letivo; 

3. As AR assumem a forma de um trabalho teórico, prático ou teórico-prático incidindo sobre as 

aprendizagens/ conteúdos programáticos a desenvolver, com definição dos objetivos a atingir, as 

competências a adquirir e os instrumentos de avaliação a aplicar; 

4. A realização com sucesso das AR permitem ao aluno prosseguir a frequência do curso até ao final do ano 

letivo. 

5. Em caso de ineficácia das medidas, decorrentes do incumprimento de aspetos relacionados com a 

assiduidade e das tarefas que constem das AR, o aluno poderá ser sujeito a novas AR à mesma disciplina no 

ano letivo seguinte; 
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6. No caso de reiterar no incumprimento, o aluno será proposto para exclusão ao módulo a que excedeu o 

limite de faltas. 

 
SECÇÃO IX 

Avaliação 

 
Artigo 43.º 

Objeto e Finalidade 

 
1. A avaliação incide: 

a) Sobre as aprendizagens previstas para os módulos das disciplinas de todas as componentes de 

formação e no plano de FCT; 

b) Sobre as competências identificadas no perfil de desempenho à saída do curso. 

2. A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo. 

 
Artigo 44.º 

Avaliação Formativa 

 
1. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, ao 

aluno e ao encarregado de educação obter informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com 

vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 

 
Artigo 45.º 

Avaliação sumativa 

 
1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo‑se na 

formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas pelos 

alunos. 

2. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e o aluno, e, após 

a conclusão do conjunto dos módulos de cada disciplina, em reunião do Conselho de Turma de avaliação, 

incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e integra, no final do 3º ano do ciclo de formação, 

uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

3. Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resultam do acordo entre 

cada aluno ou grupo de alunos e o professor, caso não se chegue a um entendimento, prevalecerá a 

opinião do professor. 

4. Expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a notação formal de cada módulo, 

a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores, isto é, a 

classificação inferior a 10 valores não é publicitada. 

5. Sempre que um módulo esteja concluído, o professor deverá entregar no prazo máximo de cinco dias 

úteis, o registo de avaliação à Diretor de turma. 

6. Em cada reunião de avaliação, as classificações dos módulos realizados com aproveitamento, serão 

lançadas nas pautas e programa informático. 

7. A pauta é verificada e assinada pela Diretor de turma e pela Direção, sendo arquivada uma cópia no 

dossiê de turma do curso respetivo. 
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Artigo 46.º 

Época de Recuperação de Módulos/UFCD 

 
1. Os alunos que não obtiverem aprovação ao longo do ano, em algum módulo e depois de efetuada uma 

prova de recuperação, têm a possibilidade de requerer a avaliação do(s) mesmo(s) na Época de 

Recuperação de Módulos/UFCD mediante pagamento prévio e a requerer nos Serviços Administrativos, a 

realizar em duas fases: março e julho. 

2. Sem prejuízo do ponto anterior, e a título extraordinário para conclusão do 12º ano, os alunos poderão 

solicitar à Diretor, mediante requerimento e pagamento prévio, a realização trabalhos correspondente ao 

número de módulos em falta (até 31 de dezembro do ano letivo). 

3. Os alunos que pretenderem efetuar melhoria de classificação de um determinado módulo, poderão fazê- 

lo mediante inscrição nas datas previstas no ponto anterior, podendo no máximo realizar três melhorias, no 

conjunto das disciplinas. 

4. A inscrição para o exame, é condicionada ao pagamento de um montante fixado anualmente em 

Conselho Administrativo. 

 
Artigo 47.º 

Transferências e Equivalências entre Disciplinas 

 
1. Nos termos do Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro, 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. O aluno que tenha frequentado um curso profissional com aproveitamento em alguns módulos numa 

outra escola e que pretenda a transferência para o AEDAS, deve requerer a concessão de equivalências 

através de requerimento dirigido à Direção, sem prejuízo do disposto no artigo 3º deste Regulamento. 

3. Este pedido deve ser apresentado pelo encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior, até ao 

quinto dia do segundo período. 

4. No requerimento deve constar, de forma clara, a identificação completa do interessado e as habilitações 

académicas de que é detentor. 

5. As habilitações académicas declaradas devem ser acompanhadas por documentos comprovativos dos 

módulos realizados, tais como plano(s) curricular(es) de disciplina(s) ou descrição sumária dos conteúdos 

dos módulos que constituem a(s) disciplina(s) que o aluno realizou. 

6. Ao aluno a quem foi concedida equivalência, é-lhe dada a possibilidade de fazer melhoria de nota aos 

módulos já realizados de acordo com o disposto no ponto 3 do artigo 9º deste anexo. 

7. Para cálculo da classificação final das disciplinas a que forem dadas as equivalências aplicar-se-á o 

disposto na legislação e regulamentação respetiva. 

 
Artigo 48.º 

Conclusão e Certificação 

 
1. Nos termos da Portaria 235-A/2018, de 23 de agosto, a obtenção do diploma de qualificação profissional 

e académica concretiza-se após conclusão do plano curricular e da PAP. 

2. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as 

disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

3. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, 

das classificações obtidas em cada módulo. 
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CFC = 0,22*FSC + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT + 0,23*PAP 

 

 

4. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

Sendo: 

CFC = Classificação final do curso, arredondada às unidades; 

FSC= 

MCD 

Média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas 

que integram o plano de estudos do curso, na componente 

sociocultural, arredondada às décimas; 

 
FC= 

Média aritmética simples das classificações finais de todas 

as disciplinas que integram o plano de estudos do curso, na componente 

cientifica, arredondada às décimas; 

 
FT= 

Média aritmética simples das classificações finais de todas 

as UFCD que integram o plano de estudos do curso, na componente 

tecnológica, arredondada às unidades; 

 
FCT = 

Classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às 

unidades; 

PAP = Classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

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 componente tecnológica 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 componente 

de formação tecnológica, arredondada às décimas. 

5. A certificação para conclusão do curso não necessita, em caso algum, da realização de exames nacionais. 

6. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão cumprir os requisitos que 

forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura. 



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 86 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Visitas de Estudo 

Artigo 49.º 

Definição e Objetivos 

 
1. As visitas de estudo devem ser aprovadas pelo Conselho Pedagógico e/ou Direção e devem constar no 

Plano Anual de Atividades. 

2. Estas atividades constituem estratégias pedagógico-didáticas que, dado o seu carácter mais prático 

podem contribuir para a preparação e sensibilização de conteúdos a lecionar, ou para o aprofundamento e 

reforço de unidades curriculares já lecionadas. 

3. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos previstos 

para o turno da manhã e para o turno da tarde. 

4. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores com aulas no dia da atividade. 

5. Deve procurar-se que não sejam sistematicamente afetados os mesmos professores. Nesta 

impossibilidade, devem ser desencadeados os mecanismos de troca de serviço docente, para reposição das 

aulas. 

6. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é considerada 

equivalente a uma atividade letiva normal. 

 

 
Documento revisto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 21 de maio de 2019 
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Anexo 2 – Organização do ano letivo 
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Organização do ano letivo 

Ano letivo 2020/2021 
 
 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 17 de julho de 2020 

Ratificada/aprovado em Reunião de Conselho Geral de 23 de julho de 2020 

 

A evolução da situação pandémica levou à necessidade da implementação de 

estratégias de que constam do plano de atuação para o ano letivo 2020/2021 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
O Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento D. Afonso Sanches 

operacionaliza o currículo nacional atendendo às especificidades do Agrupamento e às características do 

meio envolvente. 

Pretende ir ao encontro do nosso contexto escolar para que, professores, alunos e demais 

intervenientes da comunidade educativa, se envolvam no processo de ensino e aprendizagem para uma 

melhoria na educação. 

Este documento resulta de um conjunto de decisões partilhadas pela equipa de docentes dos 

diferentes níveis de ensino do Agrupamento, procurando uniformizar procedimentos de atuação, de forma 

coerente, e através da delineação e clarificação das intencionalidades curriculares da escola, tendo 

subjacente as linhas orientadoras do Projeto Educativo do Agrupamento e do Plano de Ação Estratégica de 

Promoção do Sucesso Escolar, tendo sempre por base os recursos materiais e humanos existentes no 

Agrupamento. Acresce ainda a legislação recentemente publicada (Decreto-Lei n.º 55/2018) que define os 

currículos do ensino básico e secundário, por forma a garantir que todos os alunos alcancem as 

competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, e sem prejuízo da 

Autonomia e Flexibilidade Curricular exercido pelo Agrupamento. 

Tendo presente que no centro da atividade da escola estão o currículo e as aprendizagens dos 

alunos e que estes apresentam diversidade de percursos, de interesses e de motivações, é fundamental 

que a escola encontre formas de lidar com esta diferença, adequando os processos de ensino e as 

estratégias, indo de encontro às características e condições individuais de cada aluno. Em simultâneo, 

afasta-se a conceção de que é necessário categorizar para intervir e que o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória seja atingido por todos. Assim, o recentemente publicado Decreto-Lei n.º 

54/2008, de 6 de julho consagra uma abordagem integrada e contínua do percurso escolar de cada aluno. 

O AEDAS partilha esta visão inclusiva do ensino e compreende uma visão holística do ensino. O atual 

documento espelha esta visão e define os princípios orientadores que permitem implementar as medidas 

preconizadas que a transformem em realidade. 

 
 

2 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CURRÍCULO 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches disponibiliza a seguinte oferta educativa e formativa: 

 Ensino Pré-escolar 

 1.º ciclo, 

 2.º ciclo, 

 3.º ciclo 

 Ensino Secundário 

o Cursos Científico – Humanísticos 

o Cursos Profissionais 

 Ensino Articulado de Música 

A organização e a gestão dos currículos seguem os seguintes normativos: 

Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho; Despacho normativo n.º 

5908/2017, de 5 de julho; Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, 

de 10 de julho; Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho; Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro; 

Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril; Despacho normativo n.º 1-H/2016, 15 de abril; Portaria 

n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, com as respetivas alterações; Despacho normativo n.º 10-B/ 2018, de 8 

de julho. 
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2.1. Orientação curricular da Educação Pré-Escolar (EPE) 
 

As novas orientações da Educação Pré-escolar estão homologadas no Despacho n.º 9180/2016, de 

19 de julho, no Ofício circular n.º 17 DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC (gestão do currículo na 

educação pré-escolar) e na Circular n.º 4 DGIDC/DSDC/2011, de 11 de abril. O desenvolvimento curricular é 

da responsabilidade de cada Educador e terá em conta: 

a) os objetivos pedagógicos; 

b) a organização do ambiente educativo; 

c) as áreas de conteúdo; 

d) a continuidade educativa; 

e) a intencionalidade educativa, adequando a prática às necessidades dos alunos. 

As áreas curriculares do Ensino Pré-escolar têm como objetivo a realização de aprendizagens 

significativas, aquisição de competências com vista à formação integral das crianças, através da articulação 

e da contextualização dos saberes. O quadro seguinte (Quadro 1) apresenta a matriz curricular da Educação 

Pré-Escolar. 

 

Quadro 1 - Matriz Curricular, Carga Horária e Horário de Funcionamento da Educação Pré-escolar 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 
Horas 

semanais(60 min) 

 
TR

A
N

SV
ER

SA
LI

D
A

D
E 

E 
IN

TE
G

R
A

Ç
Ã

O
 

ÁREAS  
 
 
 
 
 
 

25 

 
Formação pessoal e social 

Conhecimento de si 

Socialização/Cidadania 

Autonomia 

 
 
 

Expressão e 

comunicação 

 
 

 
Domínios 

Expressão Motora 

Expressão Dramática 

Expressão Plástica 

Expressão Musical 

Linguagem oral e Abordagem à escrita 

Tecnologias de informação e comunicação 

Matemática 

Conhecimento do Mundo Conhecimento do meio 

Ciências experimentais 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 

CONTEMPLA OBJETIVOS 

Antecipação de Horário 

Almoço 

Prolongamento de 

Horário 

 Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à complementaridade de 

horário da componente letiva. 

 Desenvolver a socialização da criança num ambiente de bem-estar, privilegiando a livre 

escolha e satisfação da criança. 

 

Quanto às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) trata-se de um serviço, por inscrição, que 

funciona como uma resposta social fundamental para as crianças e respetivas famílias, permitindo uma 

maior adequação dos tempos de permanência na escola às atuais necessidades das famílias e, em 

simultâneo, permitindo que os períodos extraescolares sejam também eles enriquecedores e 

favorecedores de um desenvolvimento integral das crianças. 

Este complemento de horário permite assegurar o acompanhamento/apoio adequados, durante os 

seguintes períodos: 

- Acolhimento de manhã; 
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- Prolongamento de horário, após o termo das atividades letivas 

São promovidas pela Câmara Municipal de Vila do Conde, Junta de Freguesia e Associação de Pais. 

 
2.2. Currículo do 1.º Ciclo 

 
As orientações para a gestão curricular são definidas de acordo com o anexo I do Decreto-Lei n.º 91/2013 

que, também, define os tempos mínimos semanais para a lecionação dos programas. Apresenta-se, de 

seguida, o Quadro 2 que apresenta a matriz curricular do 1.º ciclo. 

 
Quadro 2 - Matriz Curricular, Carga Horária e Horário de Funcionamento do 1.º Ciclo 

 
 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

Carga Horária Semanal 

1.º ANO 

(Decreto-Lei 

n.º 55/2018) 

2.º ANO 

(Decreto-Lei 

n.º 55/2018) 

3.º ANO 

(Decreto-Lei 

n.º 55/ 2018) 

4.º ANO 

(Decreto-Lei 

n.º 55/2018) 

Português 7h 7h 7h 7h 

Matemática 7h 7h 7h 7h 

Inglês --- --- 2h 2h 

Estudo do Meio 3h 3h 3h 3h 

Educação Artística e Educação Física 5h 5h 5h 5h 

Apoio ao Estudo 1,5h 1,5h 0,5h 0,5h 

Oferta Complementar - Cidadania 

Ativa a) 
1,5h 1,5h 0,5h 0,5h 

Cidadania e Desenvolvimento b) b) b) b) b) 

TIC b) b) b) b) b) 

Intervalos c) c) c) c) 

TEMPO A CUMPRIR 25h 25h 25h 25h 

AEC d) 5h 5h 5h 5h 

Educação Moral e Religiosa e) 1h 1h 1h 1h 

a) De frequência obrigatória 

b) Área de natureza transdisciplinar 

c) A escola gere os tempos constantes na matriz para que o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo 

entre as atividades letivas, exceto o período de almoço. 

d) Atividade de oferta obrigatória e de frequência facultativa 

e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 
 

 
No ano letivo 2020/2021, na Oferta Complementar, será oferecida a componente designada Cidadania 

Ativa. Esta componente é de natureza transdisciplinar, promovendo a formação integral do aluno e de 

frequência obrigatória. 
 

Para preencher as 25 horas letivas do docente titular do 3º e 4ºano, pois a matriz curricular só atribui 23 

horas ao professor titular, as AEC para estes anos são agora de 5 horas semanais. 

 
 

2.2.1. Orientações para as Atividade de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo 
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As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) serão promovidas pela Câmara Municipal de Vila do 

Conde. As áreas são: 

• 1.º e 2.º anos: Atividade Física e Desportiva - 2h; 

• 1.º e 2.º anos: Música - 2h; 

• 1.º e 2.º anos: Teatro - 1h; 

• 3.º e 4.º anos: Atividade Física e Desportiva - 2h; 

• 3.º e 4.º anos: Música -2h; 

• 3.º e 4.º anos: Dança -1h. 

 
Estas AEC apresentam-se, no quadro seguinte: 

 
Quadro 3 – Apresentação das AEC por ano de escolaridade, com a respetiva carga horária 

Ano de escolaridade 1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 

 
 

AEC 

Atividade Física e Desportiva - 2h Atividade Física e Desportiva - 2h 

Música - 2h Música -2h 

Teatro - 1h Dança -1h 

 

2.2.2. Orientações para a Flexibilidade Curricular no 1.º Ciclo 
 

O quadro 4 apresenta o plano curricular de implementação da Flexibilidade Curricular para o 1.º Ciclo. 

Quadro 4 - Plano Curricular de implementação da Flexibilidade Curricular em 2019/ 2020 

 
 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

1.º, 2.º, 3.º e 4º ANOS 

Carga horária semanal sem 

Flexibilidade Curricular - DAC 

Carga horária semanal 

com Flexibilidade 

Curricular - DAC 

 
Total 

Português 6,5 h 0,5 h 7 h 

Matemática 6,5 h 0,5 h 7 h 

Estudo do Meio 2 h 1 h 3 h 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3h 2h 5h 

Ressalta-se a criação de um DAC (Domínio de Autonomia Curricular) de 4 horas letivas, correspondentes a 

16% da carga horária semanal, nos 1.º, 2.º e 3.º anos. Neste DAC serão desenvolvidos projetos que 

envolverão as áreas disciplinares de Português, Matemática, Estudo do Meio e Educação Artística e 

Educação Física. Serão flexibilizadas 4h: 0,5h de Português, 0,5h de Matemática, 1h de Estudo do Meio e 2h 

de Educação Artística e Educação Física. 

No 1.º ciclo, as Provas de aferição que irão decorrer no ano letivo 2020/2021, no 2.º ano, são as seguintes: 

 Português e Estudo Meio 

 Matemática e Estudo do Meio 

 Educação Artística 

 Educação Física 

 
 

2.3. Currículo do 2.º Ciclo 
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A situação de pandemia pelo Covid-19 justificou a organização curricular , sempre que 

possível, em blocos de dois tempos seguidos, para todos o 2.º e 3.º ciclos e ensino 

secundário. 

 
Apresenta-se, no quadro 5, o currículo definido para o 2.º Ciclo. 

 
Quadro 5 - Matriz Curricular, Carga Horária e Horário de Funcionamento do 2.º Ciclo 
 
 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

Carga Horária Semanal 
(1 tempo = 50 min) 

 

 
Total do 

Ciclo 
5.º ano 

(Decreto-Lei n.º 
55/2018) 

 6.º ano 

(Decreto-Lei n.º 
55/2018) 

 

Línguas e Estudos Sociais 10,5  10,5  21 

Português 
4 

(2+1+1) 
 5 

(2+2+1) 
 

9 

Inglês 
3 

(2+1) 
 3 

(2+1) 
 

6 

História e Geografia de Portugal 
3 

(2+1) 
 2 

(1+1) 
 

5 

Cidadania e Desenvolvimento 
b)

 0,5  0,5  1 
      

Matemática e Ciências Naturais 7  7  14 

Matemática 
5 

(2+2+1) 
 5 

(2+2+1) 
 

10 

Ciências Naturais 
2 

(1+1) 
 2 

(1+1) 
 

4 

      

Educação Artística e Tecnológica 6,5  6,5  13 

Educação Visual 2 (2)  2 (2)  4 

Educação Tecnológica 2 (2)  2 (2)  4 

Educação Musical 2 (2)  2 (2)  4 

TIC 
b)

 0,5  0,5  1 
      

Educação Física 
3 

(2+1) 
 

3 (2+1) 
 

6 

TOTAL 
27 

1350 min 
 27 

1350 min 
 54 

2700 min 

Educação Moral e Religiosa 
a)

 1  1  2 

Apoio ao Estudo 
c)

 
CNL

 
2 

Apoio a Port. -1h 
Apoio a Mat/CN -1h 

 2 
Apoio a Port. -1h 

Apoio a Mat/CN -1h 

  

4 

Complemento à Educação Artística 
d)

 1 
Expressões 

 1 
Expressões 

 
2 

 

a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho). 

b) Disciplinas de organização quinzenal, dadas pelo mesmo professor; 

c) Componente de apoio às aprendizagens, de frequência facultativa; 

d) Componente que possibilita a frequência facultativa de outros domínios da área artística. 
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2.4. Currículo do 3.º Ciclo 

Apresenta-se, no Quadro 6, o currículo definido para o 3.º Ciclo. 

Quadro 6 - Matriz Curricular, Carga Horária e Horário de Funcionamento do 3.º Ciclo 
 
 
 

Componentes do currículo 

Carga Horária Semanal 
(1 tempo = 50 min) 

 

 
Total do 

Ciclo 
7.º ano 

(Decreto-Lei n.º 
55/2018) 

8.º ano 
(Decreto-Lei n.º 

55/2018) 

9.º ano 
(Decreto-Lei n.º 

55/2018) 

9.º 
ano 
apoio 

Português 
4 

(2+1+1) 
4 

(2+1+1) 
4 

(2+1+1) 
1 c) 12 

600 min 

Línguas Estrangeiras 5 5 5 
 15 

750 min 

I - Inglês 
2 

(1+1) 
3 

(2+1) 
3 

(2+1) 
 

8 

II – Francês ou Espanhol ou Alemão 
3 

(2+1) 
2 

(1+1) 
2 

(1+1) 
 

7 

Ciências Sociais e Humanas 5,5 4,5 4,5 
 14,5 

725 min 

História 
3 

(2+1) 
2 

(1+1) 
2 

(1+1) 
 

7 

Geografia 
2 

(1+1) 
2 

(1+1) 
2 

(1+1) 
  

6 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 0,5 
  

1,5 

Matemática 
4 

(2+2) 
4 

(2+2) 
4 

(2+2) 

1 c) 
12 

600 min 

Ciências Físico-Naturais 5 6 6 
 17 

850 min 

 

Ciências Naturais 

3 
(4h no docente) b) 

 

2 (1T1+1T2) 

3 
(4h no docente) b) 

 

2 +1T1+1T2) 

3 
(4h no docente) b) 

 

2 (1T1+1T2) 

  

9 

 
Físico-Química 

2 
(3h no docente) b) 

 

1+ (1T1+1T2) 

3 
(4h no docente) b) 

 

(2 + 1T1+1T2) 

3 
(4h no docente) b) 

 

(2 +1T1+1T2) 

  
8 

Educação Artística e Tecnológica 3,5 3,5 
3,5  10,5 

525 min 

Educação Visual 
2 

(2) 
2 

(2) 
2 

(2) 
  

6 

TIC 1 1 1 
  

3 

Complemento à Educação Artística- Edu. 
Tecnológica 

0,5 0,5 0,5 
  

1,5 

Educação Física 
3 

(1+2) 
3 

(1+2) 
3 

(1+2) 
 9 

450min 

TOTAL 
30 

(1500 min) 
30 

(1500 min) 
30 

(1500 min) 
 90 

(4500 min) 

Limites definidos no Decreto-Lei n.º 
55/2018 

1500 min 1500 min 1500 min 
  

Educação Moral e Religiosa 
a)

 1 1 1  3 

a) Disciplina de frequência facultativa; 

b) Número de tempos letivos atribuídos ao professor nas situações em que, ao abrigo da legislação, se verifique o 

desdobramento da turma em turnos. 

c) Deve evitar-se a colocação, no horário, do tempo de apoio adjacente aos tempos atribuídos na carga horária 

normal. Sendo a respetiva carga horária semanal de 25 minutos, as disciplinas de Cidadania e 

Desenvolvimento e Educação Tecnológica serão lecionadas pelo mesmo professor e funcionarão numa 

organização semanal alternada. 
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Os alunos que frequenatm o Ensino Articulado da Música terão a mancha horária das disciplinas do 

Agrupamento em contra horário com a frequência das disciplinas de formação vocacional (Formação 

Musical, Instrumento e Classe de Conjunto), no Conservatório de Música de Vila do Conde. Os alunos estão 

dispensados da frequência das disciplinas de TIC e Educação Tecnológica, sendo a frequência da disciplina 

de Educação Visual, de frequência facultativa, mediante decisão do Encarregado de Educação, a tomar no 

momento de ingresso no curso (no 7.º ano). 

Para os alunos do Ensino Articulado da Música, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é lecionada em 

semanas alternadas, devendo, de preferência, priviligear-se, no horário desta disciplina, os tempos iniciais 

e/ou finais, em cada turno. 

Ensino Artístico Especializado em Regime Articulado - Curso Básico de Música 
Matriz Curricular e Carga Horária do 2.º Ciclo 

(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto) 

 

 
 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

Carga Horária Semanal 

(1 tempo = 50 min) 

 

Total do 

Ciclo 

5.º ano  6.º ano  

Línguas e Estudos Sociais 10,5  10,5 21 

Português 4  5 9 

Inglês 3  3 6 

História e Geografia de Portugal 3  2 5 

Cidadania e Desenvolvimento 
b)

 0,5  0,5 1 

Total 525 min  525 min 1050 min 

Matemática e Ciências Naturais 7  7 14 

Matemática 5  5 10 

Ciências Naturais 2  2 4 

Total 350 min  350 min 700 min 

Educação Visual 2  2 4 

Total 100 min  100 min 200 min 

Educação Física 3  3 6 

Total 150 min  150 min 300 min 

Educação Moral e Religiosa 
a)

 1  1 2 

Total 50 min  50 min 100 min 

 

Formação Artística Especializada 

(Conservatório de Música de Vila do 

Conde) 

Carga Horária Semanal 
(1 tempo = 45 min) 

 

5º ano 
) 6º ano 

Total de 

Ciclo 

7  7 14 

Formação Musical 3  3 270 min 

Classe de Conjunto 2  2 180 min 

Instrumento 2  2 180 min 

Total 315 min  315 min 630 min 

TOTAL GLOBAL 
30,5 

1490 min 
 30,5 

1490 min 
61 

2980 min 

Apoio ao Estudo 
c)

 
2 

Apoio a Port. -1h 
Apoio a Mat/CN -1h 

 2 
Apoio a Port. -1h 

Apoio a Mat/CN -1h 

 

4 

Complemento à Educação Artística 
d)

 
1 

Expressões 

 1 
Expressões 

2 

a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

b) Disciplina de organização quinzenal. 

c) Componente de apoio às aprendizagens, de frequência facultativa; 

d) Componente que possibilita a frequência facultativa de outros domínios da área artística. 
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Matriz Curricular e Carga Horária do 3.º Ciclo 

 
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto) 

 

 

 
Componentes do currículo 

Carga Horária Semanal 

(1 tempo = 50 min) 
Total 

do 

Ciclo 7.º ano 8.º ano 9.º ano 
9. 

apoio 

Português 4 4 4 1 c) 12 

600 min 

Línguas Estrangeiras 5 5 5 
 15 

750 min 

I - Inglês 2 3 3  8 

II – Francês ou Espanhol ou 

Alemão 
3 2 2 

 
7 

 
Ciências Sociais e Humanas 

 
5,5 

 
4,5 

4 

, 

5 

 
14,5 

725 min 

História 3 2 2  7 

Geografia 2 2 2  6 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 0,5  1,5 

Matemática 4 4 4 1 c) 12 

600 min 

Ciências Físico-Naturais 5 6 6 
 17 

850 min 

Ciências Naturais 3 3 3  9 

Físico-Química 2 3 3  8 

Educação Física 3 3 3 
 9 

450min 

Total parcial 
26,5 

1325 min 

26,5 

1325 min 

26,5 

1325 min 

 79,5 

3975 min 

Educação Visual a) 2 2 2 
 6 

300 min 

Educação Moral e Religiosa b
)
 1 1 1 

 3 

150 min 

Formação Artística 

Especializada 

(Conservatório de Música de 

Vila do Conde) 

Carga Horária Semanal 

(1 tempo = 45 min) 

  

7.º ano 8.º ano 9.º ano 
  

Formação Musical 3 3 3 
 9 

405 min 

Classe de Conjunto 2 2 2 
 6 

270 min 

Instrumento 2 2 2 
 6 

270 min 

Total parcial 
7 

315 min 

7 

315 min 

7 

315 min 

 21 

945 min 

      

TOTAL GLOBAL (1640 min) (1640 min) (1640 min)  (4920 min) 

a) Disciplina de frequência facultativa, mediante decisão do encarregado de educação, a tomar no momento de 

ingresso no curso, acrescendo ao total da matriz (3.º ciclo) 

b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, e que acresce ao total da matriz 

c) Apoio para exame, de frequência facultativa. 
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2.5. Orientações para o Apoio ao Estudo no 2.º Ciclo 

O apoio ao estudo no 2.º ciclo é de frequência facultativa para os alunos . 

 
2.6. Orientações para o Complemento à Educação Artística nos 2.º e 3.º Ciclos 

 

O Complemento de Educação Artística, nos 5.º e 6º anos, consiste em 2 tempos semanais de Expressões. 

Este complemento vai ser atribuído ao docente na componente letiva, saindo da bolsa de crédito horário, 

no entanto, se isto não for possível será lecionado na cnl. 

No 3.º Ciclo, funciona nos 7.º, 8.º e 9º anos, consistindo em meio tempo semanal de Educação Tecnológica. 

 
2.7. Orientações para o apoio de Preparação para Provas Finais de Ciclo no 9.º ano 

 

Por decisão do Conselho Pedagógico já em anos anteriores, mantém-se um tempo adicional nas disciplinas 

de Português e Matemática de 9.º ano, sujeitas a prova final. Este tempo é atribuído ao docente, na 

componente letiva, saindo da bolsa de crédito horário. 

 
2.8. Orientações para a Cidadania e Desenvolvimento 

 

No 1.º ciclo do ensino básico, a CD é uma área de natureza transdisciplinar, potenciada pela dimensão 

globalizante do ensino neste ciclo. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a CD, enquanto disciplina, funciona 

numa organização anual. No ensino secundário, a componente de formação de Cidadania e 

Desenvolvimento é desenvolvida com o contributo de todas as disciplinas constantes nas matrizes 

curriculares-base. 

O modelo proposto de operacionalização prevê, deste modo, três vertentes de desenvolvimento desta 

componente, a saber: 

• Transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar (toda a escolaridade); 

• Especificamente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico); 

• Globalmente em projetos de escola (toda a escolaridade). 

 
2.9 . Orientações para a operacionalização da Flexibilidade Curricular 

Dando continuidade ao estabelecido em 2019/2020, pretende-se que, no ano de 2020-2021, se continue a 

perseguir a inevitabilidade da adaptação da escola à gestão integrada do conhecimento e valorização do 

trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. Neste contexto, assumem particular importância a valorização 

da interligação e a interseção de saberes de diferentes áreas disciplinares e disciplinas, numa perspetiva 

horizontal e vertical, a constituição de equipas educativas e uma avaliação contínua e sistemática ao 

serviço das aprendizagens, para além do envolvimento ativo dos alunos no seu processo de aprendizagem 

e a valorização da sua voz no quotidiano da escola. 

No que respeita à organização dos DAC a desenvolver no ano letivo 2020/2021, deverão os coordenadores 

de departamentos curriculares, em articulação com os docentes que lecionarão as disciplinas indicadas, 

apresentar, durante o 1º período do ano letivo 2020/2021, a planificação global dos projetos a 

desenvolver, incluindo as metodologias a priveligiar, os instrumentos de avaliação a utilizar e os critérios de 

avaliação. A planificação específica dos projetos a desenvolver ficará a cargo das equipas de professores 

das disciplinas envolvidas, em cada conselho de turma. 
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2.9. Currículo dos Cursos Científico e Humanísticos do Ensino Secundário 

Quadro 7 - Matriz e Carga Horária do CCH de Ciências e Tecnologias – BIOGEO E FQA 

 
Componentes do Currículo 

10.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

11.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

 

11.º 
Apoio 

12.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

 
12.º 

Apoio 

Fo
rm

aç
ão

 G
e

ra
l 

 

Disciplina Trienal 
Exame no 12.º ano 

 
Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 c)
 

4 
(2+1+1) 
200 min 

4 
(2+1+1) 
200 min 

 
- 

5 
(2+2+1) 
250 min 

1 a) 

 
 

Disciplina 
Bienal 

 
Filosofia 

3 
(2+1) 

150 min 

3 
(2+1) 

150 min 

 
- 

 
- 

 

 

Língua 
Estrangeira 

3 
(2+1) 

150 min 

3 
(2+1) 

150 min 

 
- 

 
- 

 

Disciplina 
Trienal 

 

Educação 
Física 

3 
(2+1) 

150 min 

3 
(2+1) 

150 min 

 
- 

3 
(2+1) 

150 min 

 

Fo
rm

aç
ão

 E
sp

e
ci

fi
ca

 

 

Disciplina Trienal 
Exame no 12.º ano 

 
Matemática A 

6 
(2+2+2) 
300 min 

6 
(2+2+2) 
300 min 

 
- 

6 
(2+2+2) 
300 min 

 
1 a) 

 
 

 
Bienal Opção 
(10.º e 11.º anos) 
Exame nacional no 11.º 
ano – o aluno escolhe 
duas 

 

Biologia e 
Geologia 

 
 
 
Física e 
Química A 

6 b) 

(9 h para o 
docente) 
(2+2+2) 
300 min 

7 b) 

(10 h para o 
docente) 

(2+2+2+1) 
350 min 

 
 

1 a) 

 

 
- 

 

7 b) 

(10 h para o 
docente) 

(2+2+2+1) 

350 min 

6 b) 

(9 h para o 
docente) 
(2+2+2) 

300 min 

 
 

1 a) 

 

 
- 

 

 
 
 

 
Disciplina de Opção 1 e 2 
(12.º ano) 
O aluno escolhe duas, 
sendo uma obrigatória do 
grupo de opção 1 

Opção 1 
Biologia 
/Física 
Geol/Química 

 

Opção 2 
Ap Inf B 
Direito 
Economia C 
Filosofia A 
Geografia C 
L Estrangeira 
Psicologia B 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

3 
(2+1) 

150 min 

 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

3 
(2+1) 

150 min 

 

 
TOTAL 

 

32 
1600 min 

 

32 
1600 min 

2 
(100 
min) 

 

20 
1000 min 

2 
(100 
min) 

Limites definidos na Portaria n.º 226-A/2018 1575 ou 1620 min 
d)

 
 

1035 min 
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Quadro 7 a- Matriz e Carga Horária do CCH de Ciências e Tecnologias – GEO DESC E FQA 
 

 
 

Componentes do Currículo 

 

10.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

 

11.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

 
 

11.º Apoio 

12.º Ano 
(Decreto- 

Lei n.º 
55/2018) 

 
12.º 

Apoio 

Fo
rm

aç
ão

 G
e

ra
l 

Disciplina Trienal  

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 c)
 

4 4  5 1 a) 

Exame no 12.º Português (2+1+1) (2+1+1) - (2+2+1)  

ano  200 min 200 min  250 min  

  3 3    

 Filosofia (2+1) (2+1) - - 
  150 min 150 min   

Disciplina Bienal 
     

     

 
  3 3   

 Língua Estrangeira (2+1) (2+1) - - 

  150 min 150 min   

 

Disciplina Trienal 
 
Educação Física 

3 
(2+1) 

3 
(2+1) 

 
- 

3 
(2+1) 

 

  150 min 150 min  150 min 

Fo
rm

aç
ão

 E
sp

e
ci

fi
ca

 

Disciplina Trienal 
Exame no 12.º 

 
Matemática A 

6 
(2+2+2) 

6 
(2+2+2) 

 
- 

6 
(2+2+2) 

 
1 a) 

ano  300 min 300 min  300 min  

  
Geometria Descritiva A 

5 
(2+2+1) 

5 
(2+2+1) 

 
1 a) 

 
- 

 

Bienal Opção 
 250 min 250 min   

    

 (10.º e 11.º anos)      

Exame nacional  
6 b) 7 b)   

no 11.º ano – o 
aluno escolhe 
duas 

Física e Química A (9 h para o 
docente) 
(2+2+2) 

(10 h para o 
docente) 

(2+2+2+1) 

 

1 a) 
 

- 

  300 min 350 min   

 Opção 1    
3 

 

 

 
Disciplina de 
Opção 1 e 2 
(12.º ano) 
O aluno escolhe 
duas, sendo uma 
obrigatória do 
grupo de opção 1 

Biologia 
Física 
Geologia 
Química 
Opção 2 
Aplicações Informáticas B 
Direito 
Economia C 
Filosofia A 
Geografia C 

- - - (2+1) 
150 min 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

3 
(2+1) 

150 min 

 

 Língua Estrangeira I, II ou     

 III     

 Psicologia B     

 
TOTAL 

 

32 
1600 min 

 

32 
1600 min 

 

2 
(100 min) 

 

20 
1000 min 

2 
(100 
min) 

Limites definidos na Portaria n.º 226- A/2018 1575 ou 1620 min 
d)

 
para cada ano 

  

1035 min 
 

a) Este tempo deve ser atribuído no último tempo da manhã. 
b) Número de tempos letivos atribuídos ao professor nas situações em que, ao abrigo da legislação se verifique o desdobramento 
da turma em turnos. A turma com mais de 20 alunos, para a realização exclusiva de trabalho prático ou experimental, desdobra 3 
tempos em turnos. 
c) Componente desenvolvida com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação. 
d) Quando a opção for Biologia/Geologia com Física e Química A é 1620 min; 
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Quadro 8 - Matriz Curricular do Curso Científico e Humanístico de Línguas e Humanidades 

 
Componentes do Currículo 

10.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

11.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

 

11.º 
Apoio 

12.º Ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

 

12.º 
Apoio 

Fo
rm

aç
ão

 G
e

ra
l 

 

Disciplina Trienal 
Exame no 12º ano 

 
Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 b
)  

4 
(2+1+1) 
200 min 

4 
(2+1+1) 
200 min 

 
- 

5 
(2+2+1) 
250 min 

1 a) 

  
3 3 

   

 Filosofia (2+1) (2+1) - - - 
  150 min 150 min    

Disciplina Bienal 
      

      

  3 3    

 Língua Estrangeira (2+1) (2+1) - - - 
  150 min 150 min    

 

Disciplina Trienal 
 
Educação Física 

3 
(2+1) 

3 
(2+1) 

 
- 

3 
(2+1) 

 
- 

  150 min 150 min  150 min  

Fo
rm

aç
ão

 E
sp

e
ci

fi
ca

 

 

Disciplina Trienal 
Exame no 12.º ano 

 
História A 

5 
(2+2+1) 
250 min 

5 
(2+2+1) 
250 min 

 
- 

6 
(2+2+2) 
300 min 

 
1 a) 

  6 6    

 
Bienal Opção 
(10.º e 11.º anos) 
Exame no 11.º ano - o 
aluno escolhe duas 

Geografia A 
Língua Estrangeira I, 
II, III 
Matemática 
Aplicada às Ciências 
Sociais 

GEO 
 

(2+2+2) 
300 min 

GEO 
 

(2+2+2) 
300 min 

1a) 
- - 

6 
ESP /MACS 

 

(2+2+2) 

6 
ESP /MACS 

 

(2+2+2) 

 
1 a) 

 
 

- 

 
 

- 

  300 min 300 min    

 
opção 1 

   
3 

 

 Filosofia A - - - (2+1) - 

Disciplina de Opção 1 e 
2 

(12.º ano) 
o aluno escolhe duas, 
sendo uma obrigatória 
do grupo de opção 1 

Geografia C 
Línguas Estrangeiras 
I, II ou III 
Psicologia B 
Sociologia 
opção 2 
Aplicações 
Informáticas B 

   150 min  

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

3 
(2+1) 

150 min 

 
 
 
 

- 

 Direito      

 Economia C      

TOTAL 
 

30 
1500 min 

 

30 
1500 min 

2 
(100 
min) 

 

20 
1000 min 

2 
(100 
min) 

Limites definidos na Portaria n.º 226-A/2018 1530 min 1530 min 
 

1035 min 
 

a) Este tempo deve ser atribuído no último tempo da manhã, num dia em que haja aulas de manhã e à tarde. 

b) Componente desenvolvida com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação. 

c) A Língua Estrangeira, da componente específica (Espanhol), se a turma tiver mais de 20 alunos, desdobra 150 minutos. 
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d) Quadro 9 - Matriz Curricular do Curso Científico e Humanístico de Ciências Socioeconómicas 
e) 

 

Componentes do Currículo 
10.º ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

11.º ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

11º 
Apoio 

12.º Ano 
(Decreto-Lei n.º 

55/2018) 

12.º 
Apoio 

Fo
rm

aç
ão

 G
er

al
 

Disciplina Trienal 
Exame no 12º ano 

 
Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

e
n

vo
lv

im
en

to
 b

)  

4 
(2+1+1) 
200 min 

4 
(2+1+1) 
200 min 

 
- 

5 
(2+2+1) 
250 min 

1 a) 

 
 

Disciplina Bienal 

 
Filosofia 

3 
(1+1+1) 
150 min 

3 
(2+1) 

150 min 

 
- 

 
- 

 
- 

Língua 
Estrangeira 

3 
(1+1+1) 
150 min 

3 
(1+1+1) 
150 min 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Disciplina Trienal 

 
Educação Física 

3 
(2+1) 

150 min 

3 
(2+1) 

150 min 

 
- 

3 
(2+1) 

150 min 

 
- 

Fo
rm

aç
ão

 E
sp

e
ci

fi
ca

 

Disciplina Trienal 
Exame nacional no 12.º 
ano 

 
Matemática A 

6 
(2+2+2) 
300 min 

6 
(2+2+2) 
300 min 

 
- 

6 
(2+2+2) 
300 min 

 

1 a) 

 
 

Bienal Opção 
(10.º e 11.º ano) 
Exame nacional no 11.º 
ano - o aluno escolhe duas 

 
 
 

Economia A 
Geografia A 
História B 

6 
GEO 

(2+2+2) 
300 min 

6 
GEO 

(2+2+2) 
300 min 

 

1 a) 

 

- 

 

- 

5 
ECON 

(2+2+1) 
250 min 

5 
ECON 

(2+2+1) 
250 min 

 
1 a) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

 
Disciplina de Opção 1 
e 2 
(12.º ano) 
o aluno escolhe duas, 
sendo uma obrigatória do 
grupo de opção 1 

opção 1 
Economia C 
Geografia C 
Sociologia 

opção 2 
Aplicações 
Informáticas B 
Direito 
Filosofia A 
Língua 
Estrangeira I, II ou 
III 
Psicologia B 

 
- 

 
- 

 
- 

3 
(2+1) 

150 min 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 

 
 

 
3 

(2+1) 
150 min 

 
 
 

 
- 

TOTAL 30 
1500 min 

30 
1500 min 

2 
(100 
min) 

20 
1000 min 

2 
(100 
min) 

Limites definidos na Portaria n.º 226-A/2018 1530 min 1530 min 
 

1035 min 
 

a) Este tempo deve ser atribuído no último tempo da manhã. 

b) Componente desenvolvida com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação. 
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Quadro 10 - Matriz Curricular do Curso Científico e Humanístico de Artes Visuais 
 

 
 

Componentes do Currículo 
10.º ano 

(Decreto-Lei n.º 
55/2018) 

11.º ano 
(Decreto-Lei 
n.º 55/2018) 

11º 
Apoio 

12.º Ano 
(Decreto-Lei n.º 

55/2018) 

12.º 
Apoio 

Fo
rm

aç
ão

 G
er

al
 

 

Disciplina Trienal 
Exame no 12.º ano 

 
Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

e
n

vo
lv

im
en

to
 b

)  

4 
(2+1+1) 
200 min 

4 
(2+1+1) 
200 min 

 
- 

5 
(2+2+1) 

250 min 

1 a) 

  
Filosofia 

3 
(1+1+1) 

3 
(2+1) 

 
- 

 
- 

 
- 

Disciplina Bienal 
 150 min 150 min    

 3 3    

 Língua Estrangeira (1+1+1) (1+1+1) - - - 
  150 min 150 min    

  3 3  3  

Disciplina Trienal Educação Física (2+1) (2+1) - (2+1) - 
  150 min 150 min  150 min  

Fo
rm

aç
ão

 E
sp

e
ci

fi
ca

 

Disciplina Trienal 
Exame no 12º ano 

 
Desenho A 

5 
(2+2+1) 
250 min 

5 
(2+2+1) 
250 min 

 
- 

6 
(2+2+1+1) 

300 min 

 

1 a) 

 

Bienal Opção 
(10.º e 11.º ano) 
Exame no 11.º ano - 
o aluno escolhe duas 

Geometria 
Descritiva A 
Matemática B 
História e Cultura 
das Artes 

6 
(2+2+2) 
300 min 

6 
(2+2+2) 
300 min 

1a)  
- 

 
- 

6 
(2+2+2) 
300 min 

6 
(2+2+2) 
300 min 

1 a)  
- 

 
- 

 opção 1    3  

 Oficina de Artes - - - (2+1) - 
 Oficina de    150 min  

 Multimédia B      

Disciplina de Materiais e      

Opção 1 e 2 Tecnologias      

(12.º ano) opção 2      

o aluno escolhe Aplicações      

duas, sendo uma 
obrigatória do grupo 
de opção 1 

Informáticas B 
Direito 
Economia C 

 

- 
 

- 
 

- 
3 

(2+1) 
150 min 

 

- 

 Filosofia A      

 Geografia C      

 Língua Estrangeira I,      

 II, III      

 Psicologia B      

TOTAL 30 
1500 min 

30 
1500 min 

2 
(100 
min) 

20 
1000 min 

2 
(100 
min) 

Limites definidos na Portaria n.º 226-A/2018 1530 min 1530 min  1035 min  
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2.10. Currículo do Ensino Secundário Qualificante – Cursos Profissionais 

Cursos Profissionais no AEDAS – Ensino Secundário Qualificante 2020/2021 
 

 
Ano letivo 2020/2021 

10.º DESP 

(Desporto) 

11.º DESP 

(Desporto) 

12.º DESP 

(Desporto) 

10.º ESTM 

(Massagem de Estética e 

Bem-Estar) 

11.º ESTM 

(Massagem de Estética e 

Bem-Estar) 

12.º EST 

(Esteticista) 

10.º IA 

(Animação em Turismo) 

11.º IA 

(Animação em Turismo) 

12.º IAT 

(Informação e Animação 

Turística) 

10.º M (*) 

(Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos) 

11.º M (*) 

(Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos) 

12.º MGR 

(Instalação e Gestão de Redes) 

10.º N (**) 

(Restauração - Restaurante-Bar) 

11.º N 

(Restauração - Restaurante-Bar) 
--- 

10.º NC (**) 

(Cozinha-Pastelaria) 
--- 

12.º NC 

(Cozinha-Pastelaria) 

10.º Q (*) 

(Design e Comunicação Gráfica) 

11.º Q (*) 

(Design Gráfico) 
--- 

--- --- 
12.º RE 

(Redes Elétricas) 

(*) ½ Turma que funciona em agregação 
(**) ½ Turma que funciona em agregação 
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Quadro 11- Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Desporto (DESP), iniciado 
em 2020/2021, pelos três anos – 10.º DESP 

 

Componente de 
Formação 

 

Disciplina 
10.º Ano 
2020/21 

11.º Ano 
2021/22 

12.º Ano 
2022/23 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 
 
Científica 

Psicologia 2 2 - 

Estudo do Movimento 2 3 4 

Matemática 2 3 4 

 
 

 
Tecnológica 

Desporto – Introdução a) 3 4 - 

Desportos Coletivos a) 3 2 4 

Desportos Individuais, Aventura e Exploração da 
Natureza a) 

 

3 
 

3 
 

5 

Desportos Individuais, Animação e de Ginásio a) 8 7 7 

TOTAL 39 39 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 12- Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Desporto (DESP), iniciado 
em 2019/2020, pelos três anos – 11.º DESP 

 

Componente de 
Formação 

 

Disciplina 
10.º Ano 
2019/20 

 

12.º Ano 
2021/22 

11.º Ano 
2020/21 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 
 

Científica 

Psicologia 2 2 - 

Estudo do Movimento 2 3 4 

Matemática 2 3 4 

 
 

 
Tecnológica 

Desporto – Introdução a) 3 4 - 

Desportos Coletivos a) 3 2 4 

Desportos Individuais, Aventura e Exploração da 
Natureza a) 

 

3 
 

3 
 

5 

Desportos Individuais, Animação e de Ginásio a) 8 7 7 

TOTAL 39 39 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 13 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Desporto (DESP), 
iniciado em 2018/2019, pelos três anos – 12.º DESP (Turma em parceria com 12.º RE) 

 

Componente de 
Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2018/19 

 

11.º Ano 
2019/20 

 

12.º Ano 
2020/21 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação 5 - - 

 

 
Científica 

Psicologia 2 3 - 

Estudo do Movimento 3 3 4 

Matemática 2 3 4 

 
 
 

 
Tecnológica 

Desporto – Introdução 3 4 - 

Desportos Coletivos 3 3 3 

Desportos Individuais, Aventura e Exploração da 
Natureza 

 

3 
 

3 
 

5 

Desportos Individuais, Animação e de Ginásio 8 5 5 

FCT letiva - 2 2 

TOTAL 43 40 36 
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Componente de 
Formação 

 

Disciplina 
10.º Ano 
2020/21 

11.º Ano 
2021/22 

12º. Ano 
2022/23 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 

 
Científica 

Biologia 2 3 2 

Química b) 2 2 2 

Matemática 2 3 4 

 
 
 

Tecnológica 

Biologia Humana a) 5 5 5 

Marketing e Empreendedorismo a) 3 3 3 

 

Comunicar em Língua não Materna a) 
1 

Inglês 

 

- 
1 

Francês 

Serviços de Massagem e Estética a) 7 8 7 

TOTAL 38 39 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
b) A turma desdobra 1 tempo a partir de 21 alunos 
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Componente de 
Formação 

 

Disciplina 
10.º Ano 
2019/20 

 

12º. Ano 
2021/22 

11.º Ano 
2020/21 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 

 
Científica 

Biologia 2 3 2 

Química b) 2 2 2 

Matemática 2 3 4 

 
 
 

Tecnológica 

Biologia Humana a) 5 5 5 

Marketing e Empreendedorismo a) 3 3 3 

 

Comunicar em Língua não Materna a) 
1 

Inglês 

 

- 
1 

Francês 

Serviços de Massagem e Estética a) 7 8 7 

TOTAL 38 39 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
b) A turma desdobra 1 tempo a partir de 21 alunos 
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C

id
ad

an
ia

 e
 D

e
se

n
vo

lv
im

e
n

to
 

Componente de 
Formação 

 

Disciplina 
10.º Ano 
2018/19 

11.º Ano 
2019/20 

 

12º. Ano 
2020/21 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II- Inglês 3 3 4 

Área de Integração 4 3 4 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 5 - - 

 

 
Científica 

Biologia 2 3 2 

Física e Química b) 2 2 2 

Matemática 2 3 4 

 
 
 

Tecnológica 

Biologia Humana a) 6 4 5 

Gestão e Empreendedorismo a) 2 3 2 

 

Comunicar em Língua não Materna a) 
 

- 
1 

Inglês 
1 

Espanhol 

Serviços de Estética a) 11 9 5 

TOTAL 44 39 36 
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 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2020/21 

 

11.º Ano 
2021/22 

 

12.º Ano 
2022/23 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Francês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 

 
Científica 

História e Cultura das Artes 2 3 4 

Geografia 2 3 4 

Matemática 3 2 - 

 
 

 
Tecnológica 

Segurança e Comunicação a) 3 4 4 

 

Comunicar em Língua Não Materna a) 
2 

Inglês 

 

- 
 

- 

Serviço ao Cliente em Turismo a) 3 2 3 

Técnicas de Animação Turística a) 8 6 5 

 TOTAL 39 35 35 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2019/20 

 

 

12.º Ano 
2021/22 

11.º Ano 
2020/21 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Francês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 

 
Científica 

História e Cultura das Artes 2 3 4 

Geografia 2 3 4 

Matemática 3 2 - 

 
 

 
Tecnológica 

Segurança e Comunicação a) 3 4 4 

 

Comunicar em Língua Não Materna a) 
2 

Inglês 

 

- 
 

- 

Serviço ao Cliente em Turismo a) 2 4 2 

Técnicas de Animação Turística a) 6 7 6 

 TOTAL 36 38 35 

b) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2018/19 

 

11.º Ano 
2019/20 

 

12.º Ano 
2020/21 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 4 

Área de Integração 4 3 4 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 5 - - 

 

 
Científica 

História e Cultura das Artes 2 3 4 

Geografia 2 3 4 

Matemática 3 2 - 

 
 

 
Tecnológica 

Segurança e Comunicação a) 4 - 2 

 

Comunicar em Língua Não Materna a) 
 

- 
2 

Espanhol 
2 

Espanhol 

Geografia do Turismo a) 1 - 2 

Turismo – Informação e Animação Turística a) 13 11 11 

 TOTAL 44 35 40 



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 116 

 

 

 

 

Quadro 20 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos (M), iniciado em 2020/21, pelos três anos – 10.ºM 

 

Turma em parceria com o 10.ºQ 
 

 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2020/21 

 

11.º Ano 
2021/22 

 

12.º Ano 
2022/23 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 
Científica 

Matemática 4 4 5 

Física e Química 4 3 2 

 
 
 

Tecnológica 

Sistemas Operativos 2 2 2 

Arquitetura de Computadores 2 3 2 

Redes de Comunicação 4 4 3 

Programação e Sistemas de Informação 8 9 10 

 TOTAL 40 40 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 21 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos (M), iniciado em 2019/20, pelos três anos – 11.ºM 

 

Turma em parceria com o 11.ºQ 
 

 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2019/20 

 

 

12.º Ano 
2021/22 

11.º Ano 
2020/21 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 
Científica 

Matemática 4 4 5 

Física e Química 4 3 2 

 
 
 

Tecnológica 

Sistemas Operativos 2 2 2 

Arquitetura de Computadores 2 3 2 

Redes de Comunicação 4 4 3 

Programação e Sistemas de Informação 8 9 10 

 TOTAL 40 40 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 22 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação 
e Gestão de Redes (12.ºMGR) pelos três anos, iniciado em 2018/2019 

 
 

 
 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2018/19 

 

11.º Ano 
2019/20 

 

12.º Ano 
2020/21 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 4 

Área de Integração 4 3 4 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 5 - - 

 
Científica 

Matemática 4 5 5 

Física e Química b) 2 3 4 

 
 
 

Tecnológica 

Fundamentos da Informática a) 6 - - 

Sistemas Operativos a) 5 12 - 

Redes a) 9 7 - 

Segurança Informática a) - - 12 

 TOTAL 45 41 36 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
b) A turma desdobra 1 tempo a partir de 21 alunos 
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Quadro 23 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Restauração - Variante 
Restaurante-Bar (10.º N), pelos três anos, iniciado em 2020-2021 

 

Turma em parceria com o 10.º NC 
 

 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

Componente de 
Formação 

 
Disciplina 

10.º Ano 
2020/21 

11.º Ano 
2021/22 

12.º Ano 
2022/23 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 

 
Científica 

Economia 2 3 4 

Matemática 2 3 4 

Psicologia 3 2 -- 

 
 
 
 

Tecnológica 

Tecnologia Alimentar a) 2 1 2 

Gestão e Controlo a) 3 2 1 

 
Comunicar em Língua não Materna a) 

 

-- 
 

2 
Inglês 

2 
Espanhol 

Inglês 

Serviços de Restaurante-Bar a) 11 11 11 

 TOTAL 39 39 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 24 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Restauração - Variante 
Restaurante-Bar (11.º N), pelos três anos, iniciado em 2019-2020 

 
 

 
 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an
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 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

Componente de 
Formação 

 
Disciplina 

10.º Ano 
2019/20 

 

12.º Ano 
2021/22 

11.º Ano 
2020/21 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 

 
Científica 

Economia 4 4 - 

Matemática 2 3 4 

Psicologia - 2 2 

 
 

 
Tecnológica 

Tecnologia Alimentar a) 2 1 2 

Gestão e Controlo a) 2 2 1 

 

Comunicar em Língua não Materna a) 
2 

Espanhol 

2 
Inglês 

 

-- 

Serviços de Restaurante-Bar a) 12 11 11 

 TOTAL 40 40 35 

b) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 25 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Restauração - Variante 
Cozinha-Pastelaria (10.º NC), iniciado em 2020/2021, pelos três anos 

 

Turma em parceria com o 10.º N 
 

 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2020/21 

 

11.º Ano 
2021/22 

 

12.º Ano 
2022/23 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 

 
Científica 

Economia 2 3 4 

Matemática 2 3 4 

Psicologia 2 2 1 

 
 

 
Tecnológica 

Tecnologia Alimentar a) 3 2 1 

Gestão e Controlo a) 3 1 1 

 

Comunicar em Língua não Materna a) 
1 

Espanhol 

2 
Inglês 

1 
Espanhol 

Serviços de Cozinha-Pastelaria a) 12 10 9 

 TOTAL 41 38 36 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 26 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Restauração - Variante 
Cozinha-Pastelaria (12.º NC), iniciado em 2018/2019, pelos três anos 

 
 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2018/19 

 

11.º Ano 
2019/20 

 

 
12.º Ano 
2020/21 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 5 - - 

 

 
Científica 

Economia 2 3 4 

Matemática 2 3 4 

Psicologia 3 2 - 

 
 

 
Tecnológica 

Tecnologia Alimentar a) 2 2 2 

Gestão e Controlo a) 2 2 1 

 

Comunicar em Língua não Materna a) 
2 

Espanhol 

2 
Inglês 

 

- 

Serviços de Cozinha-Pastelaria a) 10 12 10 

 FCT Letiva - - 2 

 TOTAL 42 40 36 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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Quadro 27 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico (Q), 
iniciado em 2020/2021, pelos três anos – 10.ºQ 

 

Turma em parceria com o 10.ºM 
 

 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2020/21 

 

11.º Ano 
2021/22 

 

12.º Ano 
2022/23 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 
 

Científica 

História da Cultura e das Artes 2 3 4 

Matemática 3 2 - 

Geometria Descritiva b) 2 3 4 

 
 
Tecnológica 

Desenho e Comunicação Visual a) 2 3 2 

Design Gráfico a) 7 7 8 

Oficina Gráfica a) 7 7 6 

 TOTAL 39 40 39 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
b) A turma desdobra 1 tempo a partir de 21 alunos 



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 124 

 

 

 

Quadro 28 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico (Q), 
iniciado em 2019/2020, pelos três anos – 11.ºQ 

 

Turma em parceria com o 11.ºM 
 

 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente 
de Formação 

 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2019/20 

 

 

12.º Ano 
2021/22 

 
11.º Ano 
2020/21 

 
 
 
 

Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II - Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 2 1 2 

 
 

Científica 

História da Cultura e das Artes 2 3 4 

Matemática 3 2 - 

Geometria Descritiva b) 2 3 4 

 
 
Tecnológica 

Desenho e Comunicação Visual a) 2 3 2 

Design Gráfico a) 7 8 7 

Oficina Gráfica a) 7 7 6 

 TOTAL 39 41 38 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
b) A turma desdobra 1 tempo a partir de 21 alunos 
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Quadro 29 - Distribuição dos tempos letivos do Curso Profissional de Técnico de Redes Elétricas (RE) , 

iniciado em 2018/19, pelos três anos – 12.ºRE 

 
 

Turma em parceria com o 12.ºDESP 
 

 Tempos Letivos Semanais 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
e

se
n

vo
lv

im
e

n
to

 

 

Componente de 
Formação 

 
Disciplina 

 

10.º Ano 
2018/19 

 

11.º Ano 
2019/20 

 

12.º Ano 
2020/21 

 
 
 

 
Sociocultural 

Português 5 5 5 

Língua Estrangeira I ou II – Inglês 3 3 3 

Área de Integração 4 3 3 

Educação Física 2 3 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação a) 5 - - 

 
Científica 

Matemática 4 5 5 

Física e Química 2 3 4 

 
 
 

Tecnológica 

Redes - 10 10 

Tecnologias 4 3 - 

Eletrotecnia 8 - - 

Organização Empresarial 1 3 5 

FCT letiva 3 2 - 

 TOTAL 41 40 37 

a) A turma desdobra a partir de 15 alunos 
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3 – PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

 
3.1. Atividades de Apoio Educativo 

 
3.1.1. Diferenciação Pedagógica na Sala de Aula 

 
No AEDAS, a heterogeneidade dos alunos é uma realidade há muito considerada na definição de estratégias de sala de 

aula e, concomitantemente, na organização curricular, pois não há dois alunos que: 

 
a) progridam à mesma velocidade; 

b) estejam prontos a aprender ao mesmo tempo; 

c) utilizem as mesmas técnicas de estudo; 

d) resolvam os problemas exatamente da mesma maneira; 

e) possuam o mesmo repertório de comportamentos; 

f) possuam o mesmo perfil de interesses; 

g) estejam motivados para atingir os mesmos fins. 

 
Uma prática diferenciadora deve tomar em consideração o aluno como um indivíduo, as suas contribuições culturais, 

as suas representações, os seus modos de expressão, os seus problemas materiais, mas também, em termos de 

aprendizagem, as suas necessidades e os seus modos de compreensão. 

Assim, deve contemplar não só estratégias de diferenciação na sala de aula, mas também diferenciar os conteúdos 

curriculares definidos pelo professor para o seu grupo-turma, para um grupo mais reduzido dentro desta, ou mesmo 

para um só aluno. Querer diferenciar os conteúdos de aprendizagem implica interessar-se pelo que os alunos 

aprendem e como o fazem. Trata-se de adaptar e de propor conteúdos de aprendizagem em função das 

características de um aluno ou de um grupo de alunos. Para tal, não é caso de reduzir as exigências relativas aos 

saberes e competências disciplinares espectáveis, mas sim de definir as aprendizagens consideradas essenciais, as 

questões às quais poderão responder os alunos que assimilaram essas aprendizagens e também os conhecimentos 

experimentais ou prévios da disciplina em questão. Esta abordagem por competências dá lugar a uma diversidade de 

cenários para levar os alunos à aquisição de conhecimentos e competências. Trata-se, por exemplo, de diversificar as 

práticas de leitura, interrogar-se sobre a oportunidade de se demorar mais tempo numa questão vocabular ou certos 

itens gramaticais, escolher uma formulação adequada aos alunos a que se dirige. 

 
3.1.2. Apoio ao Estudo 

O Apoio ao Estudo no 1.º e 2.º ciclos funciona de acordo com as orientações descritas nos pontos 2.2. e 2.7 deste 

documento. 

 
3.1.3. Coadjuvação 

Sempre que possível, são disponibilizadas parcerias em sala de aula para: 

a) apoiar aluno(s) com necessidades educativas especiais (DL n.º 3/2012) ou pequeno grupo de alunos no sentido de 

ultrapassar as suas dificuldades (DN n.º 24-A/2012); 

b) reforçar disciplinas com menor sucesso escolar através de estratégias de apoio; 

c) coadjuvação à ação do professor titular no âmbito do 1.º ciclo; 

d) turmas com comportamento problemático. 
 

3.1.4. Apoio às disciplinas de exame nacional/ prova final 

Conforme explicitado nas matrizes do 3.º ciclo, em relação ao 9.º ano e nas matrizes do ensino secundário, 

relativamente ao 11.º e 12.º anos, as disciplinas sujeitas a exame nacional ou prova final, têm uma hora semanal 
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adicional de apoio, que sai da componente letiva, para complementar o trabalho de preparação para estes momentos 

de avaliação externa. 

 
3.1.5. Tempo de reunião 

O trabalho colaborativo, designado tempo de reunião, corresponde ao trabalho em conjunto entre dois ou 

mais professores e pressupõe a partilha de experiências, conhecimentos e saberes-fazer. Esta forma de 

trabalho pode constituir um contexto favorável à promoção do sucesso escolar, já que promove mais 

reflexão e mais discussão entre os professores, e conduz, muitas vezes, à introdução de mudanças com o 

objetivo da melhoria da escola. 
 

3.1.6. Apoio Tutorial Específico 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, no seu art.º 12.º, prevê a implementação da medida de Apoio Tutorial 

Específico que acresce às medidas já implementadas pelas escolas. Constitui-se como um recurso adicional, visando a 

diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e consequentemente, a promoção do sucesso educativo. 

A tutoria é uma medida de proximidade com os alunos, destinada aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico que, 

ao longo do seu percurso escolar, acumulem duas ou mais retenções. Tem como objetivo incrementar o envolvimento 

dos alunos nas atividades educativas, nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do seu processo 

de aprendizagem. 

No AEDAS, o lançamento das quatro horas letivas da componente docente, destinadas a grupos de alunos que se 

enquadram no perfil, são lançadas em contra horário da turma. 

3.1.7. Gabinete de Integração e Mediação Escolar (GIEM) 

A função prioritária do GIEM é receber alunos com comportamentos desajustados na sala de aula, e na escola em 

geral, no sentido de os ouvir e fazer refletir sobre as causas e as consequências da sua atuação, tentando resolver 

e/ou evitar conflitos e favorecer a integração plena no meio escolar. Tem como principais objetivos: 

a) Prevenir e diminuir as situações de indisciplina na sala de aula e fora dela; 

b) Cumprir e fazer cumprir os valores constantes do Projeto Educativo do AEDAS; 

c) Desenvolver mecanismos que assegurem a disciplina, a segurança e o bem-estar de toda a comunidade 

escolar; 

d) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola, a adoção de 

estratégias específicas destinadas a minimizar a reincidência de infrações; 

e) Dar prioridade ao diálogo entre professor/aluno para promover uma mudança positiva; 

f) Procurar construir um relacionamento empático, assertivo, acolhedor e de confiança no sentido de 

proporcionar ao aluno o estabelecimento de um vínculo afectivo, no sentido de desenvolver competências 

pessoais e sociais; 

g) Transmitir serenidade para diminuir o nervosismo e o sentimento de injustiça; 

h) Promover um ambiente calmo e de respeito, para facilitar a interiorização de regras de convivência e de 

civismo; 

i) Promover uma reflexão no aluno sobre o que ocorreu na sala de aula; 

j) Sensibilizar os alunos e suas famílias para a importância da escola na construção de um projeto de vida. 

Para tal foram criadas duas equipas, uma em cada escola, coordenadas por um só Coordenador, com formas de 

atuação similares concertadas, nas reuniões periódicas, que estas equipas realizam. 

3.1.8. Projetos 

No AEDAS a oferta extracurricular é de extrema importância, não só porque corresponde a uma forma de enriquecer 

o currículo do aluno, mas porque constitui uma forma de ocupar os alunos em caso de ausência de docente. Assim, 

constituem projetos dinamizados na escola os seguintes: 

Clube de Cerâmica, Clube de Artes Performativas, 

Desporto Escolar ( a definir ) 2020/2021 Jornal Escolar “Impressões”. 2020/2021 

Clube de Programação e Robótica, ensino básico 2020/2021 , Clube “Sou + In” 

Projeto Matemática AEDAS, Plano Nacional de Cinema 
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3.2- PLANO DE MENTORIA – os alunos que são mentores terão uma majoração das classificações ao 

longo do ano letivo, nas disciplinares/áreas disciplinares nas quais ele é mentor de outros alunos. 

 1º ciclo- na disciplina terá uma majoração da classificação – do conhecimento do aluno e EE 

 2º ciclo e 3º ciclo – na disciplina terá uma majoração da classificação – do conhecimento do aluno e EE 

 Secundário – 1 valor na classificação final - do conhecimento do aluno e EE. 

A participação como aluno mentor é registada no registo individual do aluno. 
 

 

Introdução 

Programa Mentoria Interpares : MENTOR AEDAS! 

 

No quadro das orientações emanadas pela DGEsTE, relativas à organização do ano letivo 2020/2021, que 
referem, nos pontos 9 a 14 que “as escolas devem criar um programa de mentoria que estimule o 
relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos” e que “Este programa identifica os alunos que, 
em cada escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, designadamente, no 
desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para 
os momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares”, 
apresentam-se as linhas gerais do Plano de Mentoria do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, 
elaborado pelo Conselho Pedagógico. 

 

Objetivos Gerais do Programa 

Objetivos Instrumentos de monitorização 

 Potenciar a qualidade das aprendizagens dos 
alunos 

 Avaliação qualitativa /quantitativa do final 
do período 

 Desenvolver relações positivas entre o 
grupo-turma; 

 Desenvolver, nos alunos, estratégias de 
interajuda e de superação conjunta de 
dificuldades; 

 Promover o sentimento de pertença e 
aquisição de valores/missão institucional; 

 
 

 Inquérito de satisfação a alunos e E.E. 

Responsabilidades 
Estrutura Ações Calendarização 

Coordenador dos  Coordenação e acompanhamento global do Programa.   julho e ao 
longo do ano 

letivo 
Diretores de Turma/  

Coordenador do  

Conselho Docentes  Criação dos documentos modelos do Programa: 
- autorização E.E: 
- certificados para os alunos mentores; 

 

  julho 
Coordenador dos  

Diretores de Turma Planifica com a aluno mentor as atividades a desenvolver: 
O professor da disciplina e o DT definem objetivos a 

atingir; 

 Identifica os alunos que entendem a mentoria e que se 
voluntariam para tal; 

 Identifica os alunos que irão ser mentorados; 

Obtém as autorizações dos alunos e seus E.E, 

  Cria os pares de alunos mentor/mentorado; 
Avalia, trimestralmente, a relação de mentoria e decide 

pela sua continuidade/descontinuidade. 

 

Diretor de Turma, em  

articulação com o  

Conselho de Turma  

(O Professor Titular/ 
Diretor de Turma será 
sempre o Professor 

 setembro e ao 
longo do ano 

letivo 

tutor)  
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3.3- Plano de Recuperação de aprendizagens 

 
Documento de registo das aprendizagens não concretizadas pelos alunos nas diferentes turmas. – 

documento preenchido pelo Diretor de Turma/Professor Titular…- entregue na direção- irá acompanhar as 

turmas no próxima ano- integrar no PCT- estratégias de recuperação . 

Flexibidade em disciplinas que iniciam o ano sem precedências 

Citando o documento de orientação da DGEstE: 

“4. No ano letivo de 2020/2021, as primeiras cinco semanas destinam-se à recuperação e 

consolidação das aprendizagens, identificadas em função do trabalho realizado com cada aluno no ano 

letivo 2019/2020. 

5. Cada escola deve elaborar um plano de atuação que potencie o desenvolvimento, de forma 

contínua, destas atividades, identificando os alunos abrangidos, designadamente aqueles que tiveram 

maiores dificuldades de contacto e de acompanhamento das atividades promovidas pela escola no ano 

letivo 2019/2020. 

6. No ano letivo 2020/2021, o Apoio Tutorial Específico será alargado aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico e do ensino secundário que não transitaram em 2019/2020. 

7. O modo de funcionamento das tutorias é definido pela escola, sendo o acompanhamento dos 

alunos realizado pelo professor tutor, em estreita ligação com o respetivo conselho de turma, em 

articulação com o programa de mentorias. 

8. A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias é efetuado pelo 

conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor tutor proceder à entrega de um relatório 

trimestral sobre as atividades desenvolvidas. 

9. Todas as escolas devem criar um programa de mentoria que estimule o relacionamento 

interpessoal e a cooperação entre alunos. Este programa identifica os alunos que, em cada escola, se 

disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento das 

aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de 

avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares. 

10. A seleção dos alunos mentores e mentorandos é efetuada de acordo com os critérios definidos 

no programa de mentoria, competindo às escolas disponibilizar os meios necessários à realização das 

atividades, incluindo o apoio logístico. 

11. A participação como aluno mentor é registada no certificado do aluno, podendo ser valorizada 

na sua classificação final. 

12. Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o programa de mentoria 

elaborado pelo conselho pedagógico. 

13. A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa de mentoria é 

efetuado pelo conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do trabalho realizado. 

14. A coordenação e acompanhamento do programa mentoria é efetuado pelo coordenador dos 

diretores de turma. Cabe ao coordenador do programa mentoria em articulação com cada diretor de 

turma: 

a) Proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o acompanhamento da sua 

execução; 

b) Apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente na criação de 

hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; 
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c) Promover a interligação com os diretores de turma e com o professor tutor, quando aplicável, 

informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no âmbito do programa; 

d) Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

e) Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa. 

 
15. Especificamente no que respeita ao acompanhamento das crianças e jovens em situação de 

risco devem as escolas sensibilizar os docentes e, em particular, os diretores de turma, para a identificação 

precoce deste tipo de situações, devendo, em articulação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

territorialmente competente, organizar dinâmicas de integração e de trabalho escolar, através da EMAEI, 

de modo a proporcionar aos alunos os meios e as condições necessárias à sua segurança, 

formação,educação, bem-estar e desenvolvimento integral. 
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4 - ORIENTAÇÕES ORGANIZACIONAIS 

 
Os princípios organizativos do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches incluem o regime e horários de 

funcionamento dos diferentes níveis de ensino, critérios de constituição de turmas, critérios de elaboração de 

horários semanais dos alunos e dos docentes e os critérios de distribuição da componente não letiva dos docentes em 

consonância com a lei em vigor. 

 

4.1. Matrículas e Renovação 
Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula na Educação Pré-escolar, de acordo com o Despacho 

Normativo n.º 5/2020: 

 
1. Na educação pré-escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para matrícula ou renovação 

de matrícula, são preenchidas de acordo com as seguintes prioridades: 

1. ª - Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de dezembro, sucessivamente pela 

ordem indicada; 

2. ª - Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro; 

3. ª - Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

2. No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de desempate em situação de 

igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

1. ª - Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 27º e 36º do Decreto-Lei 

nº54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei nº116/2018, de 13 de setembro; 

2. ª - Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 90/2001, de 20 de 

agosto, na redação conferida pela Lei nº 60/2007, de 1 de agosto; 

3. ª - Crianças com irmãos, ou com outras crianças e jovens, qie comprovadamente pertençam ao mesmo 

agregado familiar, a frequentar o estabelecimento de educação pretendido, nos termos previsto no n.º4 do 

artigo 2.º; 

4. ª - Crianças beneficiárias de ASE, cujos Encarregados de Educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação pretendido; 

5. ª - Crianças beneficiárias de ASE, cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido; 

6. ª - Crianças cujos Encarregados de Educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação pretendido; 

7. ª - Crianças mais velhas, contando -se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e dias; 

8. ª - Crianças cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na 

área de influência do estabelecimento de educação pretendido; 

9. ª - Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no Regulamento Interno do estabelecimento de 

educação e de ensino. 

3. Na renovação de matrícula na educação pré-escolar é dada prioridade às crianças que frequentaram no ano 

anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar, aplicando -se sucessivamente as prioridades 

definidas nos números anteriores. 

 
Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino básico 

1. No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação de 

matrícula são preenchidas dando -se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

1. ª - Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 27º e 36º do Decreto-Lei 

nº54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei nº116/2018, de 13 de setembro; 

2. ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico no mesmo 

agrupamento de escolas; 

3. ª - Crianças com irmãos, ou com outras crianças e jovens, qie comprovadamente pertençam ao mesmo agregado 

familiar, a frequentar o estabelecimento de educação pretendido, nos termos previsto no n.º4 do artigo 2.º; 
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4. ª - Beneficiários de ASE, cujos Encarregados de Educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

5. ª- Beneficiários de ASE, cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

6. ª - Cujos Encarregados de Educação residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação e de ensino, dando-se prioridade de entre estes aos alunos que no ano letivo anterior tenham 

frequentado um estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas; 

7. ª – Que, no ano letivo anterior, tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições particulares de 

solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino ou num estabelecimento de educação e de 

ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do 

estabelecimento educação e de ensino escolhido; 

8. ª - Cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de ensino; 

9. ª - Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à exceção de 

alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento de educação e de ensino. 

2. Relativamente ao critério de desempate aplicado pelo Agrupamento para a aplicação da prioridade da residência da 

área de influência do estabelecimento de ensino é utilizada a ferramenta Google Maps para determinar a distância 

mais próxima entre a residência do encarregado de educação e o estabelecimento de ensino, conforme o previsto na 

9ª prioridade do n.º 2 do artigo 10.º, nº 2 do artigo 11.º e n.º 2 do artigo 12.º do Despacho Normativo nº 6 /2018, de 

12 de abril. 

Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino secundário 

 
1. No ensino secundário, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação de 

matrícula são preenchidas dando -se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

1. ª - Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de acessibilidade 

específicas ou repostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de educação, conforme o previsto 

nos n.
os

 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do diploma 

sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder; 

2. ª - Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos pelas condições referidas na 

prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme definido no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do diploma sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder; 

3. ª - Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

4. ª - Beneficiários de ASE, cujos Encarregados de Educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

5. ª - Beneficiários de ASE, cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

6. ª Que frequentaram o mesmo estabelecimento de ensino no ano letivo anterior; 

7. ª - Que comprovadamente residam ou cujos Encarregados de Educação comprovadamente residam na área de 

influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

8. ª - Que frequentaram um estabelecimento de ensino do mesmo Agrupamento de escolas, no ano letivo anterior; 

9.ª - Que desenvolvam ou cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade profissional na área de 

influência do estabelecimento de educação e de ensino. 

2. Relativamente ao critério de desempate aplicado pelo Agrupamento para a aplicação da prioridade da residência da 

área de influência do estabelecimento de ensino é utilizada a ferramenta Google Maps para determinar a distância 

mais próxima entre a residência do encarregado de educação e o estabelecimento de ensino, conforme o previsto na 

9ª prioridade do n.º 2 do artigo 10.º, nº 2 do artigo 11.º e n.º 2 do artigo 12.º do Despacho Normativo n.º 6 /2018, de 

12 de abril. 

3. No ensino profissional constitui critério de desempate o resultado obtido na entrevista realizada pela psicóloga do 

SPO. 



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 133 

 

 

 

 

4.2. Critério para a constituição das turmas 

 
A organização das turmas obedece à legislação em vigor e às orientações emanadas superiormente, devendo 

prevalecer critérios de natureza pedagógica, tendo em conta as recomendações específicas provenientes dos 

Conselhos de Docentes e do Conselho Pedagógico. 

Sendo competência da Diretor superintender na constituição de turmas, deve este processo respeitar, sempre que 

possível, os seguintes princípios e critérios gerais qualitativos: 

 
1. No ensino Pré-escolar, a organização das turmas segue as orientações dadas nas Orientações Curriculares da 

Educação Pré-escolar quanto à formação de grupos heterogéneos, criando grupos equilibrados em género e idade; 

 
2. No 1.º Ciclo: 

a) No primeiro ano de escolaridade, procurar, em primeiro lugar, manter o grupo proveniente do pré-escolar; 

b) A constituição das turmas deve respeitar, sempre que possível, a heterogeneidade (idade, género e 

elegibilidade para o apoio da Ação Social Escolar); 

c) Nos restantes anos de escolaridade, as turmas são constituídas de tal maneira que o aluno, sempre que 

possível, permaneça no mesmo grupo até ao final de ciclo; 

d) Um aluno retido integrará uma turma do ano de escolaridade em que se encontra, podendo apenas integrar 

a turma a que pertencia por decisão da Diretor, sob proposta do professor titular de turma, ouvido o 

conselho de docentes quando exista. 

 
3. Nos 2.º e 3.º Ciclos: 

a) Manter a constituição de grupos / turmas do ano anterior; 

b) A constituição das turmas deve respeitar, sempre que possível, a heterogeneidade (idade, género e 

elegibilidade para o apoio da Ação Social Escolar); 

c) Os alunos retidos devem ser distribuídos de forma equilibrada pelas turmas; 

d) Na EBJSD, as turmas devem ter horário, predominantemente, no turno da manhã. As turmas com o ensino 

articulado da música devem ter um horário adequado à frequência do Conservatório de Música de Vila de 

Conde. 

 
4. No Ensino Secundário: 

a) A constituição das turmas deve respeitar, sempre que possível, a heterogeneidade (idade, género e 

elegibilidade para o apoio da Ação Social Escolar). 

b) Cumprimento, sempre que possível, dos pareceres dos conselhos de turma a que os alunos pertenceram no 

ano escolar anterior. 

c) O local de residência também deve ser tido em consideração na formação das turmas. 

d) As turmas do 12º ano devem ser organizadas por áreas, mantendo na mesma turma os alunos que optam 

pelo mesmo currículo, os quais no ato de matrícula indicam 3 disciplinas de opção por ordem de preferência; 

e) As turmas dos anos sequenciais, bem como as disciplinas de continuidade obrigatória, podem funcionar com 

um número inferior ao previsto para a constituição da turma, desde que se trate de assegurar o 

prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram a escola com 

aproveitamento; 

f) A seleção dos alunos para os Cursos Profissionais e a constituição de turmas obedece ao definido no ponto 

5.1 deste documento; 

5. Distribuir os alunos retidos pelas turmas tendo em conta uma distribuição equilibrada. 

6. Alunos provenientes de turmas com escolaridade irregular ou vindos de países estrangeiros devem ser agrupados 

de forma a possibilitar o apoio pedagógico necessário. 

7. Os alunos federados ou que integrem a modalidade de ensino articulado serão, sempre que possível, colocados 

numa turma com horário compatível com a atividade desenvolvida. 
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4.3. Normas de elaboração dos horários dos docentes 

 
A distribuição do serviço docente é feita pela Diretor (Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, artigo 20.º, ponto 4, 

alínea d), procurando articular com os coordenadores dos Departamentos Curriculares, com base nos critérios 

aprovados pelo Conselho Pedagógico e nas orientações e princípios determinados na Lei: 

 
1. A constituição das turmas, distribuição de serviço docente, elaboração e organização dos horários obedece, 

primordialmente, a critérios de ordem pedagógica respeitando os normativos legais; 

2. O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de 35 horas semanais de serviço nas 

componentes letiva, não letiva e componente de trabalho individual; 

3. O horário semanal dos docentes integra uma componente letiva e uma componente não letiva e desenvolve-se em 

cinco dias de trabalho; 

4. No horário de trabalho do pessoal docente é obrigatoriamente registada a totalidade das horas correspondentes à 

duração da respetiva prestação semanal de trabalho efetivo na escola; 

5. Para além das 25 horas de componente letiva dos docentes da Educação Pré-Escolar e docentes do 1.º Ciclo, 

constam no horário 2,5 horas de componente não letiva de estabelecimento (CNL); 

6. As atividades letivas no 1º Ciclo organizam-se em blocos de 60 minutos e nos 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e no 

ensino secundário organizam-se em blocos de 50 e 100 minutos; 

7. Para além dos 1100 minutos de componente letiva dos docentes, nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, constam 

do horário 3 tempos de componente não letiva de estabelecimento (CNL). Os tempos correspondentes às reduções ao 

abrigo do artigo 79.º do ECD constam também dos horários dos docentes, determinando o acréscimo correspondente 

à componente não letiva de estabelecimento (ponto 6, do art.º 79.º do ECD); 

8. A distribuição de serviço da componente não letiva é da responsabilidade da Diretor, de acordo com o estipulado 

em normativos legais em vigor, dando prioridade respetivamente. às necessidades dos alunos, cargos e coordenações; 

9. Sempre que possível, dar-se-á continuidade pedagógica dos educadores e docentes; 

10. Deve-se considerar a constituição, sempre que possível, de equipas educativas; 

11. Aos professores, sempre que possível, não deverão ser atribuídos mais de três níveis de lecionação, ressalvando a 

variedade de disciplinas dos Cursos Profissionais; 

12. No horário dos docentes serão previstos 50 minutos para reuniões; 
 

 
4.3.      Normas de elaboração dos horários dos alunos 

 
1. Os horários são elaborados sob a supervisão da Diretor. 

2. A distribuição dos tempos letivos, das diferentes disciplinas, sempre que possível segue as orientações definidas 

em Conselho Pedagógico pelos Coordenadores dos departamentos Curriculares. 

3. Na Educação pré-escolar as atividades educativas decorrem das 9 horas às 15h30. 

4. A Atividade de Animação e de Apoio à Família na educação pré-escolar (AAAF) desenvolve-se entre as 7h30 e as 

9h, das 15h30 e às 19h de acordo com o protocolo estabelecido entre o Agrupamento, a Câmara Municipal de Vila do 

Conde, Juntas de Freguesia e/ou Associações de Pais. 

5. Quanto aos horários do 1.º ciclo as aulas letivas são de manhã e de tarde, regime normal, das 9h às 17h30. 

6. As atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar e das atividades de enriquecimento 

curricular/componente de apoio à família no 1º ciclo decorrem, preferencialmente, depois do período diário das 

atividades educativas e curriculares. 

7. A Componente de Apoio à Família (CAF) desenvolve-se em algumas escolas do Agrupamento e abrange alunos do 

1.º ciclo, de acordo com o protocolo estabelecido entre o Agrupamento, a Câmara Municipal de Vila do Conde e as 

Associações de Pais. Os horários são definidos de acordo com as necessidades de cada estabelecimento de ensino. 

8. As atividades letivas do 1.º ciclo devem decorrer, preferencialmente, no turno da manhã para a lecionação das 

áreas curriculares de Português e Matemática. 

9. A disciplina de Inglês deve, sempre que possível, ser lecionada em dias alternados e em períodos de 60 minutos. 
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10. A disciplina de Expressões Físico-motoras, sempre que possível, não deve ser lecionada em dias seguidos e estas 

aulas só deverão iniciar-se 2h após o almoço. 

11. Sem prejuízo do disposto anteriormente, devem ser também observadas as seguintes normas relativas à 

elaboração dos horários das turmas dos 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário: 

12. As turmas têm as suas atividades letivas, preferencialmente, durante a manhã; o intervalo entre o turno da manhã 

e da tarde deve ser no mínimo 1h, ressalvando se aula for de Educação Física, que deverá ser no mínimo 2h. 

a) As turmas dos Cursos Profissionais, atendendo ao elevado número de horas curriculares, terão as aulas 

distribuídas de acordo com uma gestão sustentável dos recursos. 

b) As horas letivas serão distribuídas ao longo de 5 dias úteis, com exceção do último bloco de quarta-feira, 

reservado para trabalho colaborativo/reuniões. 

c) A distribuição dos tempos letivos de cada disciplina deve ser equilibrada ao longo da semana, devendo os 

turnos, preferencialmente, ser colocados no mesmo dia da semana. Se os dois turnos forem marcados em 

dias diferentes, não deve ocorrer nenhuma aula comum a toda a turma entre esses dois turnos. 

d) Recomenda-se que o bloco ocupado por uma disciplina não seja sempre o mesmo nos diferentes dias da 

semana, especialmente no último bloco de cada turno. 

e) As disciplinas de Línguas Estrangeiras e de Educação Física, sempre que possível, não devem ser lecionadas 

em dias seguidos. 

f) As aulas de disciplinas com instalações específicas devem ocorrer nessas salas, pelo menos uma vez por 

semana. Os laboratórios e instalações afins, devem ser utilizados no sentido da rentabilização dos recursos 

materiais para as disciplinas do departamento curricular. 

g) Nos dias com maior número de aulas e sempre que possível, os horários deverão ter uma distribuição onde 

se integram disciplinas de carácter teórico, predominantemente no período da manhã, e disciplinas de 

carácter prático, predominantemente de tarde. 

h) Não deverão ocorrer tempos desocupados (furos) em cada um dos turnos. 

i) Em função dos espaços de prática de Educação Física, não é possível estarem em simultâneo mais de três 

turmas. 

j) No agrupamento, a componente de Cidadania e Desenvolvimento no ensino secundário, é implementada no 

âmbito das diferentes disciplinas da matriz, dos temas e projetos, sob coordenação de um dos professores da 

turma. 

 

4.5. Regimes e horários de funcionamento 

Horário de Funcionamento da Educação Pré-escolar 

 
Horário de funcionamento da Componente letiva na EPE 

INÍCIO FIM 

9:00 12.30 

14:00 15:30 

 
Horário de funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família no EPE 

 
Período da manhã Período da tarde 

7:30-9:00 15:30-19:00 

 
 
 
 
 
 

Horário de Funcionamento 

 
Quanto aos horários do 1.º ciclo, e fazendo cumprir a Portaria n.º 644-A/2015, ponto 2 do artigo 2.º, as aulas letivas 
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são de manhã e de tarde, em regime normal. 

Horário de Funcionamento do 1.º ciclo 

PERÍODO INÍCIO INTERVALOS FIM 

Manhã 9:00 10:30 - 11:00 12.30 

Almoço 12:30 às 14:30 

Tarde 14:30 16:00 – 16:30 17:30 

 

 
Os horários das Atividades de Enriquecimento Curricular contemplam, em regra, os horários na parte da tarde, pois o 

que se verifica é que várias atividades do Plano Anual de Atividades, momentos de avaliação e testes comuns são 

realizados no período da manhã, levando a que muitas das aulas de AEC não sejam lecionadas. As AEC que impliquem 

actividade física, contemplam aulas da parte da manha (11h30-12h30), para fazer cumprir o ponto 5 do artigo 8º do 

Despacho Normativo nº10-A/2018, de 19 de junho. 

 
Horário de funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo 

 
INÍCIO FIM 

11:30 12:30 

14h30 15h30 

16:30 17:30 

 
Horário de funcionamento o 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Secundário 

 
INÍCIO FIM 

08:30 09:20 

09:25 10:15 

10:30 11:20 

11.30 12:20 

12:25 13:15 

13:30 14:20 

14:25 15:15 

15:30 16:20 

16:25 17:15 

17:20 18:10 

 
A evolução da situação pandémica levou às alterações dos intervalos de acordo com o plano de 

atuação para o ano letivo 2020/2021. 

 
 

4.6 -Organização e funcionamento das ativadades em situação de pandemia (orientações do ME) 
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Orientações previstas no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, publicado no Diário da República n.º 129/2018, 1º 

Suplemento, Série II de 2018-07-06, com as especificidades constantes da presente resolução. 
 

1. Todos os estabelecimentos de educação e ensino deverão considerar o regime presencial, como regime regra, e os 

regime misto e não presencial como exceção. 

 

2. Os regimes misto e não presencial aplicam-se quando necessário, e preferencialmente, aos alunos a frequentar o 

3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, 

em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19. 

 

3. As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria escola para os 

alunos: 

• Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola, isto é, os alunos do escalão A e B; 

• Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

• Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial. 
 
 

4. Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o dever de 

assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o 

respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de 

participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas. 

 

5. Compete ao conselho pedagógico da escola ou ao órgão legalmente equivalente definir as regras de registo de 

assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. 

 
6. Cada estabelecimento de educação e ensino deve elaborar um plano que preveja o protocolo e os mecanismos de 

ação necessários à implementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e eventual 

necessidade de transição entre os mesmos, durante o ano letivo. (MICROSOFT TEAMS, o ME está a tratar deste 

assunto, para que a plataforma seja gratuita). 

 

7. A transição entre os regimes previstos na presente resolução é solicitada à DireçãoGeral dos Estabelecimentos 

Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

 

Para cada regime de ensino e aprendizagem estabelecem-se, em seguida, orientações quanto à organização e 

funcionamento das atividades letivas e formativas e das atividades docentes: 

 
 
 
 

REGIME PRESENCIAL – segue a organização semelhante ao ano anterior 
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1. Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação inclusiva, devem ser 

desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, podendo, caso seja necessário, ser implementadas regras específicas 

com vista ao cumprimento das orientações das autoridades de saúde; 

2. Sempre que se revele necessário, as escolas podem promover a reorganização dos horários escolares, 

designadamente o funcionamento das turmas em turnos de meio dia, de forma a acomodar a carga horária da matriz 

curricular. 

 
REGIME MISTO – Tendo o AEDAS@ON! preparado o regime misto contempla o horário do aluno e do docente, 

ficando o docente na escola com os alunos citados no ponto 3, interagindo com os restantes alunos em casa, via 

plataforma TEAMS. Nesta altura, os computadores disponibilizados pelo ME aos docentes serão usados para a 

comunicação pela Internet. 

1. Há lugar à adoção do regime misto quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela doença 

COVID-19, a impossibilidade de as escolas manterem as turmas em regime presencial e não seja possível ou suficiente 

a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à reorganização dos horários escolares e à gestão dos 

espaços escolares. 

 

2. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas no regime misto: 

a. As atividades letivas e formativas devem ser realizadas com recurso às metodologias que cada escola 

considere as mais adequadas, de acordo com as orientações da área governativa da educação, tendo por 

referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais; 

 
b. O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo; 

 

c. Cabe às escolas proceder à revisão e ajustamento do planeamento curricular, a que se refere o artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

 

d. Cabe, ainda, às escolas adequar a organização e funcionamento do regime misto à carga horária semanal de 

cada disciplina ou Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD), tendo por base, na definição dos horários 

dos alunos, designadamente, os seguintes pressupostos: 

i. Privilegiar a interação direta entre os alunos e o professor; 

ii. Repartir a carga horária de cada disciplina ou UFCD entre atividades presenciais, sessões síncronas e 

trabalho autónomo; 

iii. Alternar as atividades presenciais com o trabalho autónomo. 
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e. O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos docentes das respetivas disciplinas 

ou UFCD, podendo eventualmente ser coadjuvado por uma equipa de docentes constituída para esse efeito, 

sendo realizado com recurso, entre outros, a ferramentas e recursos digitais. 

 

3. O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob coordenação do respetivo diretor, devem adaptar o 

planeamento e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, com as necessárias adaptações, as medidas de 

apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos; 

 
4. Os docentes devem fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das 

sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da participação dos alunos tendo em conta as 

estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno; 

 

5. O diretor de turma deve garantir a articulação eficaz entre os docentes da turma, tendo em vista o 

acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, promovendo a utilização proficiente dos 

recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens. 

 

REGIME NÃO PRESENCIAL - Já elaborado no AEDAS@ON! . 

1. Nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas, as aprendizagens são 

desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e assíncronas, devendo cada escola adotar as 

metodologias que considere mais adequadas, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 

2. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas no regime não presencial: 

a) Todas as escolas devem elaborar e implementar, sob orientação e apoio dos serviços competentes da área 
governativa da educação, um plano de ensino a distância, adequado ao contexto de cada comunidade 
educativa, podendo ainda articular-se com entidades que se constituam como parceiras; 
b) A implementação, acompanhamento e monitorização do plano de ensino a distância deve ser assegurado 
pelo conselho pedagógico ou órgão legalmente equivalente; 
c) Cabe à escola adequar a organização e funcionamento do regime não presencial, fazendo repercutir a carga 
horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das sessões síncronas e assíncronas; 
d) As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, 
promovendo a flexibilidade na execução das tarefas a realizar; 
e) O conselho de turma deve adequar as opções curriculares, as estratégias de trabalho, o trabalho 
interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de alunos, às especificidades 
do regime não presencial. 

 

3. O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob coordenação do diretor de turma, adaptam o 

planeamento e execução das atividades letivas e formativas ao regime não presencial, incluindo, com as devidas 

adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos. 

4. Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas nas 

sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os 

recursos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno. 
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5. O diretor de turma deve promover a articulação entre os docentes da turma, tendo em vista o acompanhamento e 

a coordenação do trabalho a realizar pelos alunos, visando uma utilização proficiente dos recursos e ferramentas 

digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens. 

 
 

APOIO AOS ALUNOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

1. No âmbito dos regimes misto e não presencial, o apoio aos alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas 

e adicionais, de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI), em articulação com o diretor de turma ou o professor titular de turma do aluno, deve ser 

assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

 

2. Devem também ser assegurados presencialmente os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem, na 

valência de unidade especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os 

quais foram mobilizadas medidas adicionais. 

 

3. Devem ainda assegurar-se em regime presencial as respostas especializadas das escolas de referência no domínio 

da visão e da educação bilingue dos estabelecimentos de educação especial e os apoios prestados no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. 

 

4. A EMAEI assegura, em articulação com o Centro de Recursos TIC (CRTIC), o acompanhamento aos docentes, com 

vista a uma adequada utilização pelos alunos das ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das 

adaptações curriculares e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico 

Pedagógico. 

 

OFERTAS PROFISSIONALIZANTES, CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS E CIENTÍFICOTECNOLÓGICOS 
 

1. No âmbito dos regimes misto e não presencial, relativamente aos ciclos formativos das ofertas profissionalizantes 

de nível básico e secundário, a formação prática ou a formação em contexto de trabalho, previstas nas matrizes 

curriculares dos respetivos cursos, podem ser realizadas através de prática simulada. 

 

2. Nos anos terminais dos cursos profissionais, cursos de educação e formação, cursos artísticos especializados e 

cursos científico-tecnológicos, quando não seja possível cumprir a totalidade das horas previstas nos respetivos 

referenciais de formação em regime presencial cabe aos órgãos próprios de cada escola decidir sobre a avaliação final 

de cada aluno e correspondente conclusão e certificação do curso. 

 

3. Na avaliação final, as escolas têm por referência o nível de competências evidenciado pelos alunos face ao perfil de 

competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

4. Têm lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, as 

disciplinas ou UFCD de natureza prática e a formação em contexto de trabalho que não possam ter lugar em regime 

misto ou não presencial, por requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos. 



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

AE D. Afonso Sanches, escolas em que cada aluno é único! Página 141 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 3 - Critérios de avaliação 
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Critérios de avaliação 

Atualização em função das disposições nas portarias nº 223-A/2018 de 3 de agosto e Portaria nº 226- 

A/2018 de 7 de agosto 

 
INTRODUÇÃO 

De acordo com a legislação em vigor, a saber, Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho; Aprendizagens Essenciais (AE), aprovadas pelo Despacho n.º6944- 

A/2018, de 19 de julho e Despacho n.º8476-A/2018, de 31 de agosto; Decreto – Lei n.º55/2018, de 6 de 

julho; Decreto-Lei n.º54/2018, de 6 de julho; Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto; Portaria n.º226- 

A/2018, de 7 de agosto; Portaria n.º229-A/2018; Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania (ENEC), 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2017; Despacho normativo n.º1-F/2016, de 5 de 

abril (Ensino Básico); Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho; Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto 

(ensino secundário); Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro (ensino profissional); Portaria n.º 59- 

C/2014, de 7 de março (ensino profissional) e Portaria n.º 165-B/2015, de 3 de junho (ensino profissional); 

Circular n.º 1/ANQEP/2017; e demais documentos orientadores, o Conselho Pedagógico definiu os critérios 

gerais de avaliação dos alunos que frequentam o Agrupamento, de acordo com as orientações do currículo 

nacional, para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos Departamentos Curriculares. 

Estes critérios de avaliação constituem-se como referenciais comuns no Agrupamento, sendo a sua 

operacionalização da responsabilidade, no ensino pré-escolar, da equipa pedagógica; no 1.º ciclo, do 

professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da turma; nos 2.º e 3.º ciclos e 

ensino secundário, do Conselho de Turma, sob proposta dos professores de cada disciplina e, em todas as 

situações, dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica do 

Agrupamento. 

 
1. Domínios da Avaliação e Ponderações 

 
1.1. Educação Pré-Escolar 

 
Na Educação Pré-Escolar, a avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, pois trata-se, 

essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos processos do que 

pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando 

consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. A Educação 

Pré-Escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, assegurando à criança condições para 

abordar com sucesso o 1.º Ciclo. 

Para avaliar o progresso das aprendizagens das crianças, consideram-se como dimensões fundamentais: 

1. As Áreas de Conteúdo (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, Ministério da 

Educação, 2016); 

2. Os domínios e subdomínios previstos para cada Área Curricular; 

3. As prioridades estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento; 

4. As prioridades estabelecidas no Plano Curricular de Grupo; 

5. As prioridades estabelecidas no Documento de “Mobilização e Aplicação de Medidas Universais”, 

no caso de crianças que usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

especificamente as abrangidas por Medidas Universais, no âmbito do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho; 
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6. As prioridades estabelecidas no Documento “Relatório Técnico-Pedagógico”, no caso de crianças que 

usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, especificamente as abrangidas por Medidas 

Seletivas, no âmbito do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, podendo ser inclusive uma 

abordagem multinível e usufruir simultaneamente de Medidas Universais e Seletivas; 

7. As prioridades estabelecidas no Documento “Programa Educativo Individual”, no caso de crianças que 

usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, especificamente as abrangidas por Medidas 

Adicionais, no âmbito do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, podendo ser inclusive uma 

abordagem multinível e usufruir simultaneamente de Medidas Universais, Seletivas e Adicionais. 

 
Na Educação Pré-Escolar, a avaliação é qualitativa, cabendo a cada educador avaliar os processos 

educativos, o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo, considerando o nível de 

desenvolvimento das competências a atingir em idade pré-escolar. Existem parâmetros de avaliação 

específicos para cada uma das áreas curriculares – Formação Pessoal e Social; Expressões e Comunicação e 

Conhecimento do Mundo - mas a sua leitura tem de ser feita de forma globalizante e contextualizada. 

Assim, o quadro seguinte estabelece para cada Área de Conteúdo, os respetivos Domínios e Subdomínios 

(quando aplicável) e os respetivos Parâmetros de Avaliação. 

 
Quadro 1 – Áreas de Conteúdo da Educação Pré-Escolar e respetivos Parâmetros de Avaliação. 

 

ÁREAS DE 

CONTEÚDO 

DOMÍNIOS 

/SUBDOMÍNIOS 
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

 
 

Formação 

Pessoal e Social 

  Construção da Identidade e da autoestima/ Independência e 

autonomia 

 Consciência de si como aprendente / Convivência democrática e 

cidadania 

 Solidariedade / Respeito pela diferença 

 
 
 
 
 
 
 

 
Expressões e 

Comunicação 

Expressão 

Artística, 

Artes Visuais, 

Dramatização, 

Música, Dança 

 Capacidade de expressão e comunicação em variadas linguagens 

 Desenvolvimento da criatividade e sentido estético 

 
Expressão Motora 

 Consciência e domínio do corpo / Exploração do espaço e do 

movimento 

 Domínio do espaço e dos materiais/ Coordenação 

 Controlo voluntário do movimento 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita 

 Comunicação Oral / Consciência linguística 

 Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto 

 Identificação de convenções da escrita 

 Prazer e motivação para ler e escrever 

 
Matemática 

 Números e Operações / Organização e tratamento de Dados 

 Geometria e Medida 

 Interesses e Curiosidade pela Matemática 

Conhecimento 

do Mundo 

  Introdução à Metodologia Cientifica 

 Abordagem às Ciências/ Mundo tecnológico e Utilização das 

Tecnologias 

 
Tendo como principal função a melhoria da qualidade das aprendizagens, a avaliação implica, no quadro 

da relação entre o jardim-de-infância, a família e a escola, uma construção partilhada que passa pelo 
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diálogo, pela comunicação de processos e de resultados, tendo em vista a criação de contextos facilitadores 

de um percurso educativo e formativo de sucesso (O.C.E.P.E, 2016). 

Os registos programados e outros materiais de suporte a esta avaliação são apresentados sob a forma 

de um dossiê, adaptados às características de cada criança e do grupo. Estes registos acompanham a 

criança durante o ano letivo, sendo organizado com a sua participação e com conhecimento dos 

Encarregados de Educação. Dando ainda cumprimento ao estipulado na Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, 

no final de cada período será entregue uma ficha de observação/avaliação descritiva aos Encarregados de 

Educação sobre as aprendizagens e os progressos de cada criança. Relativamente às crianças a usufruir de 

medidas de suporte à aprendizagem, a aplicação destas é monitorizada e acompanhada pela Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Inclusão. 

Na transição para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, os registos de observação/avaliação individuais realizados 

durante a frequência no pré-escolar e outros instrumentos considerados pertinentes, constarão do 

processo individual do aluno que o deverá acompanhar até ao final do seu percurso escolar. 
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1.2. Ensino Básico e Secundário 

No ensino básico e secundário, nas diferentes modalidades, estabelece-se que a avaliação incide sobre os 
Domínios, Áreas de Competências inscritas no Perfil do Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 
Indicadores, como se pode observar no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Domínios e Indicadores definidos para o Ensino Básico e Secundário 

 

DOMÍNIOS 
ÁREAS DE 

COMPETÊNCIAS 
INDICADORES 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S/
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

Linguagens e textos  

 CONHECIMENTOS 

Informação e 

comunicação 

 

 CAPACIDADES 

Raciocínio e resolução 

de problemas 

 
Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

 

[A serem definidos em sede de Departamento Curricular de acordo com os 

referenciais em vigor, para cada disciplina. (em relação aos 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 7.º, 

8.º, 10.º e 11.º anos estes indicadores devem ser definidos de acordo com o 

estabelecido nas aprendizagens essenciais de cada disciplina, em articulação 

com o Perfil do Aluno)]. 

  
A

TI
TU

D
ES

 

Relacionamento 

interpessoal 

 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 Cooperação 

 Mediação de Conflitos 

 Solidariedade 

PARTICIPAÇÃO 

 Interesse/empenho 

 Atenção/concentração 

 Autonomia na realização de tarefas 

 Tipo de intervenções na aula 

 Capacidade de Iniciativa 

RESPONSABILIDADE 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 Realização de tarefas em tempo útil 

 Posse e utilização adequada do material obrigatório na sala de aula 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

Bem-estar, saúde e 

ambiente 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, 

técnico e tecnológico 

Consciência e domínio 

do corpo 

 
Relativamente às ponderações, há variações pelo que se explicitam as mesmas nos Quadros 3 (Ensino 

Básico) e 4 (Ensino Secundário) 

 

Quadro 3 – Ponderações por domínio, no Ensino Básico 
 

 
Domínios 

1.º Ciclo do Ensino Básico 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

1.º 
Ano 

2.º 
Ano 

3.º 
Ano 

4.º 
Ano 

5.º 
Ano 

6.º 
Ano 

7.º 
Ano 

8.º 
Ano 

9.º 
Ano 

CONHECIMENTOS/ 
CAPACIDADES 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 80% 

 

ATITUDES 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 
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Quadro 4 – Ponderações por domínio, no Ensino Secundário 

 

 
Domínios 

Ensino Secundário Regular Ensino Secundário Profissional 

10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

CONHECIMENTOS/ 

CAPACIDADES 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
65% 

 
65% 

 
65% 

 

ATITUDES 15% 15% 15% 35% 35% 35% 

 
Caberá a cada área disciplinar e/ou disciplina definir os respetivos critérios específicos de avaliação, de 

acordo com a sua natureza e especificidade e o enquadramento normativo aplicável. Os critérios 

específicos serão aprovados em sede de Departamento Curricular e, posteriormente, em reunião de 

Conselho Pedagógico, de preferência antes do início do ano letivo. 

 

 
1.2.1. Avaliação de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 

No caso de alunos a usufruir de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho, deve ainda ser considerado o seguinte: 

1. As prioridades estabelecidas no Documento de “Mobilização e Aplicação de Medidas Universais”, no 

caso de alunos que usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, especificamente as 

abrangidas por Medidas Universais, no âmbito do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 

2. As prioridades estabelecidas no Documento “Relatório Técnico-Pedagógico”, no caso de alunos que 

usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, especificamente as abrangidas por Medidas 

Seletivas, no âmbito do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, podendo ser inclusive uma 

abordagem multinível e usufruir simultaneamente de Medidas Universais e Seletivas; 

3. As prioridades e critérios estabelecidos no Documento “Programa Educativo Individual”, no caso de 

alunos que usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, especificamente as abrangidas 

por Medidas Adicionais, no âmbito do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, podendo ser 

inclusive uma abordagem multinível e usufruir simultaneamente de Medidas Universais, Seletivas e 

Adicionais. 

4. As adaptações ao processo de avaliação constantes no Documento “Adaptações ao Processo de 

Avaliação”, elaborado para alunos que delas necessitem, quer em momentos de avaliação interna, quer 

externa, consignadas no art.º 28º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

 

 
1.2.2. Avaliação oral 

Nos cursos científico-humanísticos, são obrigatórios momentos formais de avaliação da oralidade ou da 

dimensão prática ou experimental, integrados no processo de ensino/aprendizagem: 

 Português – peso de 20 % (dos 85% dos Conhecimentos e Capacidades) da componente oral 

integrada na avaliação de cada final de período e formalizada nas reuniões de avaliação de 

Conselho de Turma; 

 Língua Estrangeira – peso de 30% (dos 85% dos Conhecimentos e Capacidades) da componente oral 

integrada na avaliação de cada final de período e formalizada nas reuniões de avaliação de 

Conselho de Turma. 
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 Física e Química A e Biologia/Geologia, Biologia, Física, Geologia e Química - peso mínimo de 30% 

(dos 85% dos Conhecimentos e Capacidades) na componente prática e/ou experimental. 

 

 
1.2.3. Cálculo da classificação sumativa final 

A fórmula de cálculo das classificações a atribuir aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

do ensino secundário regular, no final dos períodos letivos, será a seguinte: 

 Em cada período, será atribuída, ao aluno, a classificação obtida a partir da média resultante da 

ponderação de todos os resultados obtidos nos instrumentos de avaliação contínua aplicados até esse 

momento de avaliação, de acordo com os critérios gerais e os critérios específicos de avaliação, definidos 

em sede de departamento e aprovados em Conselho Pedagógico. 

A decisão final quanto à classificação a atribuir, por disciplina, aos alunos, é da competência do Conselho de 

Turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por cada professor(a), as informações 

justificativas da mesma e a situação global do aluno, numa perspetiva de valorização da evolução do aluno, 

nomeadamente, no ensino básico, ao longo de cada ciclo. 

 
 

 
1.2.4. Cidadania e Desenvolvimento 

A avaliação deve integrar e refletir as competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, 

desenvolvidas e demonstradas através de evidências e promover a participação dos alunos nas atividades 

na escola e na comunidade, tendo em conta o documento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

No 1.º ciclo, a avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa (Insuficiente, 

Suficiente, Bom e Muito Bom), de acordo com o definido no quadro abaixo. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a avaliação sumativa materializa-se na atribuição de um nível, numa escala de 1 a 

5, acompanhado de uma apreciação descritiva. 

No ensino secundário, não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação de cada aluno nas 

atividades/ projetos desenvolvidos objeto de registo anual no certificado do aluno. 

 
Os domínios a avaliar, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, materializar-se-ão, tendo em conta o disposto no quadro 5. 
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Quadro 5 – Ponderações por domínio e respetivos descritores, para Cidadania e Desenvolvimento, no 
Ensino Básico 

 
Domínios Ponderação Descritores 

  
A

TI
TU

D
ES

 

 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

Relacionamento interpessoal- 20% 

a) Cooperação 

b) Mediação de Conflitos 

c) Solidariedade 

Participação – 20% 

d) Interesse/empenho 

e) Atenção/concentração 

f) Autonomia na realização de tarefas 

g) Tipo de intervenções na aula 

h) Capacidade de Iniciativa 

Responsabilidade -20% 

i) Assiduidade 

j) Pontualidade 

k) Realização de tarefas em tempo útil 

l) Posse e utilização adequada do material obrigatório na sala de aula 

  

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S/
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 

 
 
 
 
 

 
40% 

Conhecimentos – 20% 

(A especificar de acordo com o tema a desenvolver, tendo por base o estabelecido 

nas aprendizagens essenciais, em articulação com o perfil do aluno.) 

Capacidades – 20% 

a) Utiliza instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 

mobilizar informação, de forma crítica e autónoma; 

b) Interpreta informação, planear e conduzir pesquisas; 

c) Pensa de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, 

analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a 

critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada; 

d) Compreende processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de 

decisão e a participação em fóruns de cidadania 

 

 
2. Modalidades de Avaliação 

 
2.1. Avaliação Formativa 

 
A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e de 

aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. Esta assume carácter contínuo e sistemático, 

recorre a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação adequados 

às finalidades que lhes presidem, diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em 

que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas, obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista 

ao reajustamento de práticas educativas, orientando-as para a promoção do sucesso educativo. 

A avaliação formativa deve ser expressa segundo o explicitado no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Menções a atribuir, nos diversos níveis de ensino, nos momentos de avaliação formativa 
 

Ensino básico – 

1.º ciclo 

Menção Qualitativa 

 Ensino básico - 

2.º e 3.º ciclos 

(%) 

Menção 

Qualitativa 

 Ensino 

secundário 

(valores) 

Menção 

Qualitativa 

0 a 19 Fraco 0 a 6,4 Fraco 

Insuficiente 20 a 49 Não Satisfaz 6,5 a 9,4 Não Satisfaz 

Suficiente 50 a 69 Satisfaz 9,5 a 13,4 Satisfaz 

Bom 70 a 89 Bom 13,5 a 17,4 Bom 

Muito Bom 90 a 100 Muito Bom 17,5 a 20 Muito Bom 

 
 

2.2. Avaliação Sumativa 
 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos. 

No ensino básico, dá origem a uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição, no final de cada ano não terminal de cada ciclo; 

b) Aprovação ou não aprovação, no final de cada ciclo; 

c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 

e) No ensino secundário, a avaliação sumativa tem as seguintes finalidades: 

f) Apreciação global das aprendizagens desenvolvidas pelo aluno e do seu aproveitamento ao longo 

do ano; 

g) Atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de classificação final 

nas disciplinas; 

h) Decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas ou 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. 

 

2.2.1. Avaliação Sumativa Interna do Ensino Básico 

 
A avaliação sumativa interna é realizada pelo professor titular, no 1.º ciclo, e pelo Conselho de Turma, 

nos restantes ciclos, no final de cada período letivo. 

No 1.º ciclo – assume, nos três períodos letivos, a atribuição de uma menção, sendo acompanhada de 

uma apreciação descritiva em todas as áreas curriculares sobre a evolução das aprendizagens do aluno, 

com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável. A componente de Tecnologias 

de Informação e Comunicação não é objetivo de avaliação sumativa. 

Nos 2.º e 3.º ciclos – expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e nos três períodos 

letivos, devendo ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva 

sobre a evolução das aprendizagens do aluno, com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre 

que aplicável. 

 

2.2.1.1 Condições de transição e de aprovação no Ensino Básico 

 
No ensino básico, a avaliação sumativa dá origem a tomadas de decisão sobre a progressão ou a 

retenção do aluno, expressa através das menções Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e de 
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Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

1. As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para o ciclo 

subsequente revestem caráter pedagógico, e são tomadas sempre que o professor titular, no 1.º ciclo, e o 

Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem: 

a) Nos anos terminais de ciclo, que o aluno adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as capacidades 

necessárias para progredir com sucesso os seus estudos no ciclo subsequente; 

b) Nos anos não terminais de ciclo, que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e 

desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte. 

2. Sendo a retenção considerada excecional, só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico 

do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 

3. No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas. 

4. Nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, a decisão de progressão/retenção será tomada de acordo com a 

legislação em vigor, que a seguir se transcreve: 

“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) No 1.º ciclo, tiver obtido: 

i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 

ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

b) Nos 2.º e 3 º. ciclos, tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.” 

5. Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as capacidades definidas 

para o ano de escolaridade que frequenta, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o Conselho de 

Turma, nos 2.º e 3.º ciclos, deve propor medidas necessárias à promoção do sucesso escolar que 

contribuam para colmatar as deficiências detetadas no percurso escolar do aluno. 

6. Compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos, 

identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as quais 

devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano da turma em que o referido aluno venha a ser 

integrado no ano escolar subsequente. 

7. Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por 

decisão da Diretor, sob proposta do professor titular de turma. 
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2.2.2. Avaliação Sumativa Interna no Ensino Secundário 

Em todas as disciplinas constantes dos planos de estudo, a avaliação expressa-se na atribuição de uma 

classificação na escala de 0 a 20 valores. 

1. No 10.º ano e, no final do 3.º período, depois de devidamente analisada e ponderada a situação de cada 

aluno e, se se concluir pela sua não aprovação, o Conselho de Turma deverá discutir apenas o caso dos 

alunos cuja progressão possa resultar da alteração somente de um valor na classificação de frequência de 

uma das disciplinas, quando entender estarem reunidas condições que suportem a sua decisão e daí 

resulte um benefício pedagógico para o aluno. 

2. Nos 11.º e 12.º anos, depois de devidamente analisada e ponderada a situação de cada aluno e, se se 

verificar a sua não aprovação, o Conselho de Turma deverá discutir apenas os casos dos alunos cuja 

aprovação esteja dependente da alteração de um valor a uma só disciplina. 

 
 

2.2.2.1- Condições de transição e de aprovação no Ensino Secundário 

 
A decisão de aprovação, transição e progressão dos alunos do ensino secundário, dos cursos científico- 

humanísticos, será tomada de acordo com a legislação em vigor. 

 

3. Instrumentos de registo da Avaliação 

 
A avaliação deve ser estruturada através de diversas formas de registos ou instrumentos de avaliação. 

Estes instrumentos devem, por um lado, permitir aos professores o apoio na planificação do ensino, 

fornecer informações sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos e contribuir para a tomada de 

decisões; por outro lado, devem apoiar os alunos, os Encarregados de Educação e os restantes 

intervenientes, na identificação dos seus progressos e dificuldades. A avaliação serve para a orientação 

educativa, para a regulação dos alunos e professores, para a reformulação das metodologias e a melhoria 

do processo de ensino e de aprendizagem, para dar indicadores – onde se situam face aos conhecimentos e 

às capacidades a adquirir. 
 

3.1. Instrumentos de registo na Educação Pré-Escolar 

 
Cada educador utiliza técnicas e instrumentos de observação e registo, criados em Departamento 

Curricular, ou próprios, tais como observação direta, entrevistas/questionários, abordagens narrativas, 

fotografias, gravações áudio e vídeo, registos de autoavaliação, dossiês. 

O educador procede à planificação mensal e registo da avaliação das aprendizagens de cada criança, 

em documento próprio. 
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3.2. Instrumentos de registo no Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
Cada disciplina/área disciplinar deverá selecionar, de entre os listados nos dois quadros abaixo, os 

diferentes instrumentos de avaliação adequados à sua especificidade, discriminando-os nos critérios 

específicos de avaliação da disciplina e indicando-os nos documentos de planificação das atividades letivas. 

 

 
Quadro 7 - Conjuntos A e B de Instrumentos de registo de avaliação que implicam preparação prévia por 

parte dos alunos 

 
 

Conjunto A- Instrumentos de avaliação 

 
Prova de avaliação escrita Questão aula 

Teste comum  

 
Conjunto B- Outros instrumentos de avaliação 

 Prova de avaliação oral  Registo de observação de aula 

 

 Portefólios de evidências de 
aprendizagem individual 

 Trabalhos práticos 
 laboratoriais /experimentais /de campo 
 artísticos 
 tarefas físicas e desportivas 
 de pesquisa e de projeto 

 Fichas de trabalho: individuais, de 
grupo 

 Relatórios 

 Registos de verificação dos 
trabalhos de casa 

 Outros, a serem definidas por cada área disciplinar 

 
4. Procedimentos de Avaliação a Adotar 

 
Os instrumentos de avaliação a aplicar, em contexto de sala de aula, em cada período (a serem 

definidos e aferidos pelo departamento/ grupo disciplinar/conselho de ano e submetidos à aprovação do 

Conselho Pedagógico) como parte integrante da planificação das atividades letivas, são os explanados no 

Quadro 8. 
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Quadro 8 – Procedimentos de Avaliação, nos diferentes níveis de ensino, n.º de instrumentos e tipos de 

instrumentos de avaliação a aplicar 

Área disciplinar/ 

Disciplina 

Nível de 

ensino 

Período 

letivo 

N.º de instrumentos de 

avaliação por período 

(mínimo) 

 
Tipo de instrumento 

 

Todas as áreas 

disciplinares 

 

 
1.º Ciclo 

1P 3 1 Prova de avaliação 

Escrita (no mínimo) + 

1 outro instrumento de avaliação 

(aplicado em contexto de sala de 

aula) +1 Questão aula 

2P 3 

 

3P 
 

2 

 

Educação Física 

2.º e 3.º 

Ciclos 

Ensino 

Secundário 

1P 3  

Prova prática 
2P 3 

3P 3 

Educação Visual / 

Educação 

Tecnológica 

 
 

2.º Ciclo 

1P 2  
1 Prova prática + 

1 Portefólio 
2P 2 

3P 2 

 
 

Educação Musical 

 
 

2.º Ciclo 

1P 3 1 Prova escrita + 

2 Provas práticas 2P 3 

 
3P 

 
2 

1 Prova escrita + 

1 Prova prática 

 
Educação 

Tecnológica 

 

3.º Ciclo 

1P 2  
Prova prática/ portefólio/ relatório/ 

projeto 
2P 2 

3P 1 

 

 
Educação Visual 

 

 
3.º Ciclo 

1P 2  

1 Prova prática + 

1 portefólio 
2P 2 

 

3P 
 

2 

 
 
 
 

Todas as restantes 

disciplinas 

 
 

 
2.º Ciclo 

3.º Ciclo 

Ensino 

Secundário 

1P 3 2 Prova de avaliação 

Escrita + 

1 outro instrumento de avaliação 

(aplicado em contexto de sala de 

aula) 

 

2P 

 

3 

 

 
3P 

 

 
2 

1 Prova de avaliação 

Escrita (no mínimo) + 

1 outro instrumento de avaliação 

(aplicado em contexto de sala de 

aula) 
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4.1. Marcação de momentos de avaliação que impliquem preparação prévia 

Antes do início de cada período letivo, a Diretor de Turma assegura a marcação dos instrumentos de 

avaliação que impliquem preparação prévia, por parte do aluno, (em documento próprio e no INOVAR), 

devendo respeitar estritamente os critérios que a seguir se definem: 

 Não poderão realizar-se dois instrumentos de avaliação que impliquem preparação prévia, no 

mesmo dia. 

 Os instrumentos de avaliação que impliquem preparação prévia deverão ser marcados ao longo de 

todas as semanas do período, com exceção da última, em dias alternados, não podendo existir 

períodos de grande concentração. 

 Em cada semana, deverão, preferencialmente, ser apenas marcados, no máximo, dois instrumentos 

de avaliação que impliquem preparação prévia. 

 Na mesma semana, não podem aplicar-se dois instrumentos de avaliação que implicam preparação 

prévia, por parte dos alunos, nas disciplinas sujeitas a exame nacional. (Exemplo: na mesma 

semana, não pode ser marcada uma prova de avaliação escrita de Matemática A e outra de Física e 

Química A, no entanto, poderão ser marcadas duas provas de avaliação escrita, uma de 

Matemática A e outra de Inglês) 

 Na impossibilidade de um momento formal de avaliação se realizar, por motivo imputado ao 

professor ou ao Agrupamento, o seu reagendamento deve respeitar as regras anteriores. 

 Em caso de falta de alunos a momentos formais de avaliação, a Diretor de Turma deverá proceder à 

averiguação dos motivos da mesma, articulando, com o docente e o encarregado de educação, a 

estratégia mais adequada à situação. 

 Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e nos cursos regulares do ensino secundário, deverá ser elaborada a 

informação-prova de cada prova escrita com indicação dos conteúdos, estrutura (tipologia de 

questões, cotações e critérios de correção). Nas disciplinas sujeitas a exame nacional, a informação- 

prova deve refletir a estrutura da prova final de ciclo/exame nacional. 

 Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, no enunciado dos instrumentos de 

avaliação devem constar, obrigatoriamente, as cotações das respetivas questões. 

 Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de reflexão e de 

autorregulação, em todas as disciplinas/áreas disciplinares. 

 

4.2. Divulgação dos critérios de avaliação aos alunos e pais e Encarregados de Educação 

 
No início do ano letivo, o Diretor de Turma dá a conhecer aos Encarregados de Educação e aos alunos os 

critérios gerais de avaliação relativos ao ano da sua turma e informa do sítio da página eletrónica do 

Agrupamento. 

Cada docente dá a conhecer aos alunos, as planificações anuais resumidas e critérios específicos de 

avaliação da sua disciplina, registando esta informação no sumário da aula. 

Os critérios gerais de avaliação são divulgados na página do Agrupamento. 
 

4.3. Testes Comuns a Nível de Escola 

A realização de testes comuns a nível de escola tem como finalidade a aferição dos conhecimentos e 

aprendizagens realizadas e respetiva monitorização, por forma a permitir a reorientação de estratégias 

pedagógicas e didáticas, com vista à promoção do sucesso educativo dos alunos. 

Serão realizados testes comuns nas disciplinas/áreas disciplinares, de acordo a determinação do 

Conselho Pedagógico. 
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Deverá ser disponibilizada aos alunos a informação-prova do teste comum das várias disciplinas, na qual 

constem os conteúdos a avaliar, a estrutura da prova, as respetivas cotações e critérios de correção. 

Para a realização do teste comum, os alunos deverão ser portadores do cartão de cidadão ou bilhete de 

identidade e do material necessário, de acordo com os procedimentos dos exames nacionais. 

 

 

A. 1º ciclo 
TESTES COMUNS 2020/2021 

 

1. Duração - 90 minutos (repartidos em dois períodos de 45 minutos, com um intervalo de 30 minutos 
(exceção – Inglês, 1º ciclo – 60 minutos); 

2. Modelo da informação prova (com ajustes necessários relativos à duração) ; 
3. Elaboração - (informação prova/ prova/ critérios de correção) - docentes que lecionam o mesmo 

ano, em todos os estabelecimentos de ensino; 
4. Entrega – Os enunciados serão fotocopiados na escola sede e levantados pelo Coordenador de 

Estabelecimento no dia anterior ao da realização da prova. 
5. Correção – Será realizada entre os docentes do mesmo estabelecimento de ensino e que que 

lecionam o mesmo ano ( 2º ou 4º anos). A Adjunta da Direção elabora uma escala de correção das 
provas com o Coordenador de Departamento. 

6. O tratamento estatístico é elaborado pelos docentes elaboradores/corretores e enviado pelo 
coordenador de departamento (em pdf) à assessora Maria Jorge Faria. 

 

B. 5º ano até 12º ano 

1. Duração – 90 minutos (= 2 blocos de aulas) 
2. Elaboração (informação prova/ prova/ critérios de correção) - docentes que lecionam cada uma das 

disciplinas. 
3. Modelo da informação prova (com ajustes necessários relativos à duração) 

 Prova de aferição (modelo do 6º ano é o da prova de aferição de 5º; o modelo do 7º ano é 
o da prova de aferição do 8º). 

 Prova final de ciclo, para o 9º ano. 

 Exame Nacional, para o ensino secundário. 
4. Entrega - O coordenador de departamento deve entregar a informação prova (em formato digital), 

os enunciados dos testes em papel) com os respetivos critérios de correção (em papel), 15 dias 
antes da realização dos testes. 

 2º/3º ciclos, entrega-se na Direção à assessora Maria Jorge Faria 

 Secundário, entrega-se ao responsável pela equipa de exames, Joaquim Lavrador. 
5. Vigilância – realizada pelo docente que na hora do teste comum está a lecionar na turma. Na 

situação de mudança de professor (bloco com duas disciplinas diferentes), o 1º docente deve 
aguardar até à chegada do professor seguinte. 

6. Divulgação aos alunos da informação prova – realizada pelo docente da disciplina junto dos alunos 
da turma. 

7. Publicação das informações prova - na página do Agrupamento. 
8. Procedimento 

 O docente tem que estar na sala 5 minutos antes da hora do toque de entrada e assegurar 
que a mesma está devidamente preparada para a realização do teste comum. 

 O teste comum será entregue na sala ao docente por um elemento da equipa do 
secretariado de exames, no período de 5 minutos que antecede a hora de início da prova. 

 Após término da prova os testes comuns devem ser entregues na seguinte forma: 
o na EBJSD – na coordenação. 
o na ESDAS – na sala de exames (111). 
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9- Correção dos testes comuns – O Coordenador de Departamento elabora uma escala de correção das 
provas entre os docentes do grupo de recrutamento. O tratamento estatístico é elaborado pelos 
docentes elaboradores/corretores e entregue pelo coordenador de departamento (em pdf) à 
assessora Maria Jorge Faria (até ao 9º ano de escolaridade) e ao Joaquim Lavrador (do 10º ano até 12º 
ano). 

C. Alunos com Necessidades Educativas Especiais 
 Medidas seletivas e alunos com dislexia - o docente deve realizar a informação-prova adaptada ao 

seu aluno, respeitando as medidas preconizadas no RTP do aluno. A informação prova deve ser 
entregue em papel ao aluno e enviada com antecedência ao encarregado de educação (não irá 
constar na página do agrupamento). 

 Medidas Adicionais – não realizam o teste comum. 
 Medidas universais - fazem o mesmo teste comum que os restantes alunos da turma (não têm 

teste adaptado). 

D. Calendarização 
 

Ano Disciplina Data 
 

2º 
Português / Estudo do Meio 10-05-2021 (2ªf) 

Matemática / Estudo do Meio 17-05-2021 (2ªf) 

Expressões 31-05-2021 (2ªf) 

 

 
4º 

Português 17-05-2021 (2ªf) 

Matemática 24-05-2021 (2ªf) 

Estudo do Meio 31-05-2021 (2ªf) 

Inglês 7 a 11-06-2021 
 

5º 
Português 09 – 03 – 2021 (3ªf) 

Inglês 13 – 04 – 2021 (3ªf) 

Matemática 21 – 04 – 2021 (4ªf) 

 

6º 

Português 27 – 01 – 2021 (4ªf) 

Matemática 17 – 03 – 2021 (4ªf) 

Ciências Naturais 13 – 05 – 2021 (5ªf) 

 
7º 

Matemática 04 - 03 – 2021 (5ªf) 

Físico-Química 29-04-2021 (5ªf) 

Português/PLNM 11 - 05 – 2021 (3ªf) 

 

8º 

Matemática 11 - 02 – 2021 (5ªf) 

Português / PLNM 03- 03 - 2021 (4ªf) 

Inglês 14-04-2021 (4ªf) 

 

9º 

Francês 10 - 02 - 2021 (4ªf) 

Português/ PLNM 22 - 04 – 2021 (5ªf) 

Matemática 13-05-2020 (5ªf) 

 
 
 

 
10º 

Específica 1 (Biologia e Geologia, Geografia A e G. 

Descritiva 
02 - 03 – 2021 (3ªf) 

Específica 2 (F. Química A, Economia, MACS e 

Espanhol) HCA 

 
16 - 03 – 2021 (3ªf) 

Português 22-04-2021 (5ªf) 

Matemática / História/Desenho A 06- 05 – 2021 (4ªf) 

 
 

 
11º 

Português 28 - 01 – 2021 (5ªf) 

Matemática / História 10 - 03 – 2021 (4ªf) 

Específica 1 (Biologia e Geologia, 
Geografia A e G. Descritiva) 

15 - 04 – 2021 (5ªf) 

Filosofia 18-05-2021 (3ªf) 

Específica 2 F. Química A, Economia, MACS e Espanhol) 28-04-2021 (4ªf) 

 
12º 

Português 27-04-2021(3ªf) 

Matemática / História 12-05-2021 (4ªf) 
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5. Avaliação dos Alunos dos Cursos Profissionais 

 
A avaliação dos alunos incide sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no 

âmbito das disciplinas das diferentes componentes, de acordo com os critérios e ponderações atrás 

definidas e com os específicos de cada disciplina e, conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no 

perfil profissional de cada curso. 

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, da responsabilidade do 

professor, e conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do Conselho de Turma, e 

expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 

A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor, sendo os momentos de 

realização da mesma no final de cada módulo acordados entre o professor e o aluno ou grupo de alunos, 

tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos. 

O aluno pode requerer, nas condições fixadas no Regulamento Interno, a avaliação dos módulos não 

realizados. 

A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no final 

do último ano do ciclo de formação, uma PAP (Prova de Aptidão Profissional). 

Estes critérios integram o Regulamento Interno do Agrupamento. 

No caso de alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, aplica-se o 

preconizado no ponto 1.2.1. deste documento. 

 
5.2. Disposições finais 

 
Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da Diretor, ouvido, sempre que possível, o 

Conselho Pedagógico. 

Os critérios gerais de avaliação serão cumpridos por todos os Departamentos Curriculares e, depois de 

aprovados, entrarão em vigor no ano letivo 2020/20210, podendo ser revistos sempre que haja alterações 

na legislação. 

Os critérios gerais de avaliação deverão ser do conhecimento de todos os intervenientes no processo 

de avaliação: professores, alunos, Encarregados de Educação e psicóloga do Agrupamento. 
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Anexo 4 – Código de Conduta do AEDAS 
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Na construção de um clima escolar harmonioso e favorável ao processo de aprendizagem, formação e 

sucesso do aluno, assumem particular importância os papéis dos diversos intervenientes no mesmo, pelo 

que se definem, nos quadros seguintes, algumas das condutas a serem seguidas pela comunidade AEDAS. 

 
 
 
 
 
 
 

Professor 

 Ser pontual. 
 Ser o primeiro a entrar e o último a sair em qualquer recinto onde decorram 

atividades letivas. 

 Planificar a aula cuidadosamente. 

 Promover a concentração dos alunos. 

 Diversificar estratégias. 
 Optar por metodologia/atividades potenciadoras do sucesso escolar. 

 Reduzir, tanto quanto possível, os momentos expositivos e fomentar o trabalho 
autónomo e colaborativo. 

 Motivar, estimular e desafiar as capacidades dos alunos. 
 Apoiar os alunos com dificuldades e atribuir tarefas adicionais aos alunos mais 

rápidos. 

 Desenvolver a autonomia dos alunos. 
 Favorecer o desenvolvimento da autoestima e autoconfiança. 

 
 
 
 

Pessoal 
não 

Docente 

 Orientar o exercício das suas funções pelo princípio do rigor, da isenção, da justiça 
e da equidade. 

 Tratar todos os elementos da comunidade educativa com cortesia e consideração.  

 Respeitar as hierarquias. 

 Participar nas atividades do Agrupamento. 
 Manter o sigilo relativamente a questões relacionadas com os alunos, professores 

ou outros agentes do Agrupamento, não as expondo publicamente, mas nos locais e 
órgãos próprios. 

 Desempenhar um papel interventivo do ponto de vista pedagógico junto dos alunos. 

 Garantir o silêncio nos espaços escolares (pavilhões/corredores…) durante o período 
de aulas. 

 Vigiar, acompanhar e zelar pela segurança dos alunos. 
 Garantir a permanência no local específico que lhe está atribuído. 

 Comunicar superiormente sempre que algo não esteja a correr de acordo com o 
previsto. 

 

Pais e 
Encarrega 

dos de 
Educação 

 Acompanhar o processo educativo do seu educando. 
 Conhecer as normas e regras e dá-las a conhecer aos seus educandos. 

 Ser responsável pelos deveres dos educandos quanto à assiduidade, pontualidade e 
disciplina. 

 Participar ativamente na gestão dos problemas de disciplina dos seus educandos, em 
conjunto com a Diretor de turma/professor titular de turma/educador de infância. 

 Apoiar a escola e os seus agentes, tendo em vista o sucesso das medidas definidas. 

 Comparecer na escola com regularidade, de forma a acompanhar o percurso escolar 
do aluno e sempre que a sua presença seja solicitada. 

 Participar nas atividades propostas pelo Agrupamento. 
 Respeitar as normas/regras estabelecidas pelo Agrupamento. 

 
 

 
Alunos 

 Conhecer as normas e regras e cumpri-las. 
 Respeitar as instruções/orientações dos professores e pessoal não docente; 

 Respeitar os colegas, professores, pessoal não docente e todos os elementos da 
comunidade educativa. 

 Promover um bom ambiente de trabalho e estudo. 

 Ser pró-ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, esforçando-se por se superar. 
 Preservar os espaços, materiais e os equipamentos. 
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Nos quadros seguintes, elencam-se alguns tipos de comportamentos/infrações a serem acautelados pelos 

alunos do Agrupamento, seus efeitos em caso de ocorrência e procedimentos/sanções/medidas corretivas, 

no âmbito do Regulamento Interno do Agrupamento e do Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei n.º51/2012 

de 5 de setembro). 

1. Ensino Pré-Escolar 

Relativamente ao ensino Pré-Escolar e atendendo à sua especificidade, optou-se por se apresentar uma 

elencagem particular. 

Comportamento Efeitos Procedimento 

 
 

Faltar 
sistematicamente ao 

Jardim de Infância 

 
 
 

Prejudica a aprendizagem e a 
avaliação. 

Relembrar/Comunicar ao Encarregado de Educação 

(EE) que deve cumprir as normas estipuladas no 

Regulamento Interno. 
 

Sensibilizar    o    EE    para    a    importância    da 

assiduidade no período pré-escolar, uma vez que 

é fundamental para  a   avaliação  e   para  a 

 
Chegar 

sistematicamente 
atrasado(a) ao Jardim 

de Infância 

Prejudica a aprendizagem e a 
avaliação. 
 
Destabiliza a aula; interrompe 
a aula. 

Preenchimento do registo de atrasos pela 

educadora de infância. 

Relembrar/Comunicar o EE de que deve cumprir as 

normas estipuladas no Regulamento Interno do 

Agrupamento. 

 

 
Não cumprir as rotinas 

e regras 

Prejudica a aprendizagem e a 
avaliação. 
 
Desestabiliza a aula; 
interrompe a aula. 

 

Chamada de atenção. 

Correção do comportamento. 

Comunicação ao EE. 

 

2. 1º ciclo do Ensino Básico 

O quadro constante do ponto seguinte, aplica-se aos alunos do 1º ciclo, com as exceções indicadas. 

Os encarregados de educação têm o dever do cumprimento da pontualidade por parte do seu educando. 

O atraso reiterado às aulas no 1º ciclo exige o preenchimento do documento do “Registo do Atraso e 

Respetiva Justificação”. 
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3. Ensino Básico e Ensino Secundário 
Comportamentos/infrações Efeitos Procedimentos/sanções/medidas corretivas e/ou sancionatórias 

 

Chegar atrasado à aula. 

 

Reduz o tempo de aula para os colegas e para si. 
(nota: uma aula são 50 minutos) 

 

O aluno atrasado mais do que 5 minutos terá que justificar pessoalmente o motivo do seu 
atraso na Direção (ESDAS)/ Coordenação de estabelecimento (EBJSD). 

 

Entrar atrasado na sala de aula – falta de 
pontualidade 

 
 

Desestabiliza a aula; interrompe a aula. 

Advertência – registo pelo professor da disciplina/professor titular (PT) 
Reincidência comunicar aa Diretor de Turma (DT)/PT 
DT/PT comunica EE 
Marcação de falta quando informado o DT/PT e EE (três vezes consecutivas / cinco vezes 
interpolada e seguintes) 

Entrar/sair de forma desordeira da sala de 
aula. 

Perturba a aula; provoca perda de tempo, barulho 
e confusão. 

Advertência1 

Informação ao DT/PT e EE e marcação de falta (eventual) 

Mascar pastilha elástica durante a aula. Interrompe, perturba a aula. Advertência2 

 
 

Não trazer o material necessário para as aulas. 

 

 
Não acompanhamento da atividade da aula; não 
realização das tarefas; atraso nas aprendizagens. 

Advertência2– comunicação pelo professor/DT/PT ao EE 
Ao atingir 2 faltas de material na mesma disciplina ---- comunicar ao DT – DT comunica EE --- 
2 + 1 – falta de presença 1 

Ao atingir 3 faltas de material no conjunto das disciplinas - --- 3 + 1 --- falta de presença na 
disciplina 1 

Marcação de falta quando informado o DT e EE (três vezes)1 

Não trazer assinadas as comunicações 
enviadas para o EE. 

Prejudica a avaliação; o EE não recebe as 
informações; denota falta de responsabilidade. Advertência2 

Não trazer a caderneta escolar. 
Denota falta de responsabilidade; dificulta a 
comunicação entre a escola-família. Advertência2 

 
Atirar objetos/material escolar pelo ar. 

Interrompe a aula; dificulta a aprendizagem; 
provoca desatenção e distração; provoca atraso 
na lecionação; pode causar danos físicos e/ou 
materiais. 

 
Advertência2 

Intervir na aula despropositadamente. Interrompe a aula; dificulta a aprendizagem; 
provoca desatenção e distração; provoca atraso 
na lecionação. 

Advertência2 

Conversar/brincar com os colegas durante as 
aulas. 

Interrompe a aula; dificulta a aprendizagem; 
provoca desatenção e distração; provoca atraso 
na lecionação. 

Advertência2 

Levantar-se sem autorização. Interrompe a aula; dificulta a aprendizagem; 
provoca desatenção e distração; provoca atraso 
na lecionação. 

Advertência2 

 

1 
O professor deverá atuar de acordo com a gravidade do comportamento/infração. 
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Falar pela janela para o exterior da sala de 
aula. 

Interrompe a aula; dificulta a aprendizagem; 
provoca desatenção e distração; provoca atraso 
na lecionação. 

Advertência2 
 

Falar/correr/jogar no exterior das salas de aula. Perturba as aulas a decorrer; dificulta a 
aprendizagem; provoca desatenção e distração 
nos alunos em aula; provoca atraso na 
lecionação. 

Advertência2 

Sentar-se no chão, seja nos corredores, 
escadas ou átrios ou em qualquer outro espaço 
em que perturbem a passagem. 

Denota falta de respeito pelas regras socialmente 
aceites. 

Advertência2 

Usar chapéu, boné ou capuz na sala de aula e 
na biblioteca. 

Denota falta de respeito pelas regras socialmente 
aceites; pode ser cobiçado por colega(s) e 
provocar distúrbios. 

Advertência2 

Sentar-se de forma incorreta, na sala de aula. Denota falta de respeito pelas regras socialmente 
aceites; interfere com o espaço do colega. 

Advertência2 

Criticar a atuação de colegas da turma, de 
professores, ou outros agentes educativos. 

Denota falta de respeito e de civismo; prejudica o 
clima de sala de aula. 

Advertência2 

Pedir frequentemente para ir à casa de banho. Interrompe a aula; provoca distração. Advertência2 

Recusar fazer as tarefas propostas pelo 
professor ou pelo grupo de trabalho. 

Prejudica a aprendizagem e a avaliação. Advertência2 

Utilizar telemóveis ou quaisquer equipamentos 
tecnológicos em sala de aula. 
(exceto se necessários às atividades a 
desenvolver e como recurso pedagógico 
expressamente autorizados pelo professor). 

Interfere com a aprendizagem; provoca 
desatenção e distração; pode interferir com o 
direito à privacidade dos outros. 

Professor comunica ao DT/PT; DT/PT comunica ao EE. 

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. 

Reincidência - Ordem de saída da sala de aula – GIEM 1; o DT deve convocar o EE 

Usar linguagem imprópria (palavrões). Prejudica as relações interpessoais; desestabiliza 
a aula; revela falta de educação e de civismo. 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
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. 
Ordem de saída da sala de aula. 

Usar/incitar o uso de linguagem ameaçadora, 
humilhante ou intimidatória para outra pessoa 
(Bullying) 

Prejudica as relações interpessoais; desestabiliza 
a aula; revela falta de educação e de civismo. 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Ordem de saída da sala de aula. 

Escrever, rabiscar, desenhar nas paredes ou 
mobiliário ou destruir material escolar. 

Danifica os materiais escolares e/ou o espaço 
escolar. 

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. 
Pagamento, pelo aluno, dos objetos danificados. 

Não zelar pela preservação, conservação e 
asseio das instalações, material didático, 
mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo 
mau uso dos mesmos. 

Provoca danos nos materiais e no espaço escolar. Advertência 
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. 
- DT/PT – Conhecimento ao EE; 
Medidas Disciplinares Corretivas e Sancionatórias previstas pelo Estatuto do Aluno e RI – 
Realização de tarefas e atividades de integração escolar 
Pagamento, pelo aluno, dos objetos danificados. 
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Desrespeitar a autoridade do docente ou 
pessoal não docente. 

Prejudica as relações interpessoais; revela falta 
de respeito, civismo e educação. 

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. 
Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Ordem de saída da sala de aula; 
Encaminhamento para o GIEM. 

 

Usar gestos indecorosos ou agressivos. Prejudica as relações interpessoais; revela falta 
de respeito, civismo e educação. Prejudica as 
relações interpessoais. 

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. 
Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Ordem de saída da sala de aula. 
Encaminhamento para o GIEM. 

Recusar-se a ir para o GIEM, quando lhe for 
dada ordem de saída da sala de aula.1 

Revela falta de respeito. 
Perturba a aula e causa perda de tempo. 

Realização de tarefas e atividades de integração na escola. 
Contacto imediato com o EE, que deverá vir buscar o aluno à escola. 
Agravamento da sanção/medida disciplinar aplicada. 

Não cumprir as indicações dadas no GIEM.1 Revela falta de respeito, civismo e educação. Realização de tarefas e atividades de integração na escola e comunicação ao EE. 
Agravamento da sanção/medida disciplinar aplicada 

Usar meios fraudulentos nas provas de 
avaliação. 

Revela falta de respeito, civismo e educação. 
Revela falta de respeito pelas regras escolares. 

Anulação da prova de avaliação. 

Destruir propositadamente o 
material/equipamento escolar. 

Revela falta de respeito, civismo e educação. 
Revela falta de respeito pelas regras escolares. 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
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; Reposição do 
material danificado. 
Pagar o material. 

Consumir substâncias aditivas-drogas, tabaco 
e bebidas alcoólicas ou promover qualquer 
forma de tráfico, facilitação e consumo das 
mesmas. 

Perturba gravemente o ambiente escolar, origina 
problemas pessoais e sociais graves. 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar. 

Difundir, na escola ou fora dela, via Internet ou 
através de outros meios de comunicação, sons 
ou imagens captados nos momentos letivos e 
não letivos, sem autorização do professor ou 
da Diretor da escola. 

Perturba gravemente o ambiente escolar, origina 
problemas pessoais e sociais graves. 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Suspensão até 12 dias, mediante procedimento disciplinar. 

Ameaçar colegas/docentes/pessoal não 
docente. 

Perturba gravemente o ambiente escolar, origina 
problemas pessoais e sociais graves. 

Ordem de saída da sala de aula e encaminhamento para o GIEM, implicando falta injustificada 
e participação ao DT e deste ao EE. 1 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Participação do assistente operacional se for fora da sala de aula. 
Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade; 
Repreensão registada; 
Suspensão até 3 dias, no 1ºciclo, e até 12 dias, nos restantes ciclos, mediante procedimento 
disciplinar. 

Recorrer ao insulto/violência. Perturba gravemente o ambiente escolar. Ordem de saída da sala de aula e encaminhamento para o GIEM, implicando falta injustificada 
e participação ao DT e deste ao EE. 1 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Participação do assistente operacional se for fora da sala de aula. 
Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade. 
Repreensão registada. 
Suspensão até 3 dias, no 1ºciclo, e até 12 dias, nos restantes ciclos, mediante procedimento 
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  disciplinar. 
 Agredir fisicamente qualquer elemento da 

comunidade educativa. 
Perturba gravemente o ambiente escolar. Ordem de saída da sala de aula e encaminhamento para o GIEM, implicando falta injustificada 

e participação ao DT e deste ao EE. 1 

Registo da ocorrência/participação disciplinar ao DT/PT e ao EE. 
Participação do assistente operacional se for fora da sala de aula. 
Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade; 
Repreensão registada; 
Suspensão até 3 dias, no 1ºciclo, e até 12 dias, nos restantes ciclos, mediante procedimento 
disciplinar. 

 
 

Documento revisto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 17 de junho de 2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 5 -Regulamento das Visitas de Estudo e Aulas 
no Exterior 
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1- REGULAMENTO DAS VISITAS DE ESTUDO 

  Regulamento de Visitas de Estudo, Passeio Escolar e Aulas no Exterior  

Entende-se por Visita de Estudo toda a atividade letiva organizada no contexto de uma instituição de 

ensino, em que um grupo de estudantes se desloca, sob a orientação de um ou mais professores, a 

determinado local exterior ao espaço escolar para fins pedagógicos. 

As Visitas de Estudo só se podem realizar após a sua introdução no Plano Anual de Atividades. 

Todas as Visitas de Estudo e Passeios Escolares têm que ser aprovadas em Conselho Pedagógico e Conselho 

Geral. 

Apenas em situações excecionais, devidamente justificadas, pelos proponentes: 

o A aprovação da atividade poderá ser feita pela Diretor, numa primeira fase. 

o Seguida da ratificação do Conselho Geral. 

A Escola Básica Júlio Saúl Dias e a Escola Secundária D. Afonso Sanches consideram-se para estes efeitos um 

único estabelecimento de ensino. 

Todas as visitas de estudo devem contribuir para a concretização do currículo e responder ao objetivo de 

articulação das várias disciplinas que o integram fazendo a sua articulação com a vida real. 

Uma visita de estudo obedece a um plano/projeto que deve envolver a totalidade da turma e respetivos 

professores. 

1. A não participação de um(a) aluno(a) neste tipo de atividade deverá ser assumida e fundamentada por 

escrito pelo encarregado de educação; 

2. Os alunos participam com autorização escrita dos respetivos Encarregados de Educação; 

3. Os Encarregados de Educação deverão informar osprofessoresresponsáveis de qualquer necessidade 

especial do aluno. 

4. Osprofessoresdinamizadores e acompanhantes devem ser professoresda(s) turma(s) na proporção de 

1 para cada 10/15 alunos, sempre que possível dos dois sexos. 

O(s) professore(s) dinamizador(es) deve(m) elaborar um plano/projeto, em impresso próprio, a submeter à 

aprovação do Conselho Pedagógico ou, na impossibilidade, da Diretor. 

1. Do plano devem constar os seguintes dados: Objetivo (s) da visita; Turma(s) envolvida(s); Itinerário e 

data (s); Transporte e alojamento; Custos devidamente discriminados; Apoio e subsídios; Regime de 

avaliação dos alunos e do projeto; Professor (es) responsável(eis) eprofessor(es) acompanhante(s). 

2. Apresentação de um plano de ocupação ou proposta de atividades de substituição, elaboradopelos 

respetivosprofessoresparaosalunosnãoparticipantesnavisitaoucujoprofessorseencontreintegrado 

na mesma. 

3. Os contactos para efetivação do plano são da responsabilidade dos professores dinamizadores. 

4. Compete ao professor responsável informar o(s) Diretor(es) de Turma/Professor Titular e restantes 

professores da(s) turma(s) envolvida(s) do(s) dia(s) de visita e lista de alunos participantes e docentes 

acompanhantes, através do email institucional destes, coma antecedênciamínimade 5 diasúteis. 

5. O conteúdo deste email deve ser entregue e, suporte papel na direção, com a antecedência mínima de 

5 dias úteis. 

6. Os professores acompanhantes da visita de estudo devem numerar a lição não realizada na escola 
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2- REGULAMENTO DO PASSEIO ESCOLAR 

3- REGULAMENTO DAS AULAS NO EXTERIOR 

sumariar “Visita de estudo no âmbito da disciplina.” 

7. As Visitas de Estudo ao estrangeiro devem seguir as orientações referidas na lei. 
 
 

Durante a visita de estudo: 

1. Nenhumalunopodeafastar‑sedogruposemautorizaçãopréviadosprofessores responsáveis. 

2. Todos os alunos que saem em visita de estudo devem levar identificação do AEDAS, constando o 

contacto do telefone e do telemóvel da escola. 

3. É proibida a ingestão de qualquer bebida alcoólica, estimulantes edrogas; 

4. É obrigatório o rigoroso cumprimento dos horários estabelecidos pelos professores 

responsáveis em cada momento da visita; 

5. O AEDAS não se responsabiliza por quaisquer danos motivados pela falta de cumprimento das 

regras estabelecidas. 

 
Depois da visita de estudo deverá ser elaborado um relatório síntese e comentário pelos professores 

responsáveis, descrevendo os pontos importantes e expressando uma opinião crítica sobre a mesma, com 

base nos relatóriosindividuais elaborados pelos alunos e entreguesaosprofessoresresponsáveis no prazo de 

oito dias. O relatório deverá ser dado a conhecer ao conselho de turma e ao Departamento Curricular. 

A avaliação da atividade terá que ser introduzida na plataforma do Plano Anual de Atividades. 

Outras questões não contempladas nesta norma serão pontualmente regulamentadas pelos professores 

responsáveis pela visita. 

 

 

Aplica-se o mesmo regulamento das visitas de estudo 
 
 

1. Entenda‑se por aula no exterior, a aula que se desenrola fora sala de aula, mas dentro do recinto do 

estabelecimento no tempo previsto no horário letivo. 

2. A planificação, organização e realização da aula no exterior é da responsabilidade do professor 

responsável. Este deverá entregar na Direção/ Coordenação de Estabelecimento, com a antecedência 

de 48h úteis, o pedido de autorização para a realizar da mesma. 

3. A Direção /Coordenador de Estabelecimento deverá pronunciar-se sobre a autorização da mesma. 

4. Após a realização da aula no exterior o coordenador de estabelecimento deve enviar ao gestor do ciclo, na 

direção, a cópia do documento referido no ponto 2. 
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Anexo 6 -Regulamento do Quadro de Excelência 

Regulamento do Quadro de Valor 
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Compete à Escola garantir o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade do indivíduo e criar 

condições de promoção do sucesso escolar e educativo, valorizando a dimensão humana do trabalho 

escolar. Deste modo, a escola deverá ter preocupações, dentro da sua autonomia, de reconhecer os alunos 

que se distingam pelo valor das suas competências cognitivas e de aplicação escolar e, também, aqueles 

que pelas suas atitudes de serviço aos outros e à comunidade se salientem pela excelência do seu 

comportamento. 

Assim, deverão ser criados mecanismos que sirvam para estimular e premiar as competências e valores já 

referidos. O AEDAS, de acordo com a legislação em vigor, decidiu instituir o Quadro de Excelência e o 

Quadro de Valor destinado a reconhecer os alunos que revelem capacidades e atitudes exemplares e/ou 

que alcancem excelentes resultados escolares. 

 
1-  OBJETIVOS 

Constituem objetivos gerais consignados nos Quadros: 

a) Promover o sucesso educativo de todos os alunos que frequentam as Escolas do Agrupamento, 

elevando os seus níveis de desempenho; 

b) Valorizar o mérito no âmbito dos saberes; 

c) Apoiar ações que consubstanciem a educação para uma cidadania ativa; 

d) Promover o desenvolvimento integral dos jovens. 
 
 

 
2. - PROPOSTAS DOS CANDIDATOS DOS QUADROS 

a) As propostas emanadas do Conselho de Turma serão ratificadas pela Diretor do Agrupamento. 

b) As listas dos respetivos Quadros serão organizadas e divulgadas até ao final do ano letivo. 
c) Os Diretores de Turma/ Professores Titulares informam os encarregados de educação dos alunos 
do reconhecimento atribuído. 

d) Os Diretores de Turma/ Professores Titulares registam o mérito atribuído no registo biográfico do 
aluno. 

Regulamento do Quadro de Excelência (QE) 

Regulamento do Quadro de Valor (QV) 
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Regulamento do Quadro de Excelência (QE) 
 
 

1 O Quadro de Excelência destina-se a todos os alunos. 

2. O Quadro de Excelência será organizado por ordem alfabética e nele constarão o nome do aluno e o ano. 
3. O Quadro de Excelência (QE) reconhece os alunos que revelem resultados escolares na avaliação final 
interna, de acordo com os pontos que se seguem, e será organizado por ano letivo e ano de escolaridade. 
3.1 - 1ºciclo 

a) Obter média de Muito Bom, em todas as áreas disciplinares; 

b) Obter no mínimo a menção qualitativa de Bom, nas áreas não disciplinares. 

 
3.2 - 2º ciclo e 3º ciclos do ensino básico: 

a) Obter uma média aritmética simples arredondada às décimas de 4,5 na classificação interna, nas 

disciplinas de caráter obrigatório. 

 
3.3 - Ensino Secundário: 

a) Frequentar todas as disciplinas que constituem o plano de estudos do ano. 

b) Obter, no mínimo, uma média aritmética simples arredondada às décimas de 16,5 valores na 

classificação de frequência para os alunos do ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos). 

 
 
 

Regulamento do Quadro de Valor (QV) 

1 – As propostas para o acesso ao Quadro de Valor deverão ser devidamente fundamentadas em ata de 

Conselho de Turma / Conselho de Docentes sendo propostas do Professor Titular /Conselho de Turma. 
 

2- São critérios de acesso ao Quadro de Valor, no ano em apreciação: 
 

a) A participação em atividades artísticas, desportivas, culturais, científicas, ou outras que contribuam para 

dignificar o/os aluno/s e o agrupamento de forma exemplar, bem como a atribuição de prémios resultantes 

da participação nas mesmas, em nome do Agrupamento. 

b) O esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de dificuldades, apesar de limitações de 

natureza física, económica, social, ou outras, independentemente dos resultados escolares obtidos; 

c) O desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de benefício social ou comunitário, na escola ou 

fora dela; 

d) A realização de ações espontâneas que venham a ser julgadas de grande valor, abnegação ou altruísmo. 
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Anexo 7 – Cuidados de higiene e saúde 
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a) As doenças infectocontagiosas como – varicela, sarampo, rubéola, papeira, tosse convulsa, 

tuberculose, etc…, - as crianças deverão permanecer em casa o período estipulado por lei, 

conforme o Decreto-Lei n.º 3/95 de 27 de janeiro. 

b) Em caso de doença contagiosa (herpes, conjuntivite, amigdalite…) as crianças e alunos não devem 

permanecer no estabelecimento de ensino do AEDAS, durante o período de contágio. 

c) Se a situação de doença for detetada nos estabelecimentos de ensino, o encarregado de educação 

será informado para que tome as medidas necessárias aos cuidados de saúde do seu educando. 

d) Quando se verifique uma ausência prolongada por motivos de doença infectocontagiosa, o 

regresso da criança/aluno só será aceite com a apresentação de uma declaração médica, onde 

conste que já se encontra apto para frequentar o estabelecimento de ensino. 

e) Em especial nos jardins de infância, sempre que uma criança/ aluno, durante a permanência no 

estabelecimento de ensino apresente sinais de doença (febre, vómitos…), os Encarregados de 

Educação serão informados. 

f) Em caso de acidente nos estabelecimentos de ensino, os pais serão informados, para os contactos 

disponibilizados e constantes do programa de gestão de alunos (daí decorre a necessidade de 

responsabilização dos encarregados de educação para manterem os dados atualizados). 

g) As crianças e alunos do AEDAS deverão possuir hábitos de higiene, sendo da responsabilidade dos 

Encarregados de Educação. 

h) O uso diário de bata nos Jardins de Infância é obrigatório. 

i) Especialmente, no Jardim de Infância e no primeiro ciclo do ensino básico o vestuário deve ser 

prático. As batas, chapéus, casacos, guarda-chuvas, e demais objetos que trazem para o 

estabelecimento de ensino devem ser identificados com o nome da criança/aluno. O AEDAS não se 

responsabiliza pelos materiais pessoais do aluno. 

j) Não será permitida a entrada de crianças/alunos portadores de parasitas (ex: piolhos…), com 

particular gravidade os casos em que os Encarregados de Educação tenham sido advertidos para tal 

situação. 

k) No Jardim de Infância as crianças devem trazer uma muda de roupa, na sua mochila. 

Cuidados de Higiene e Saúde no AEDAS 
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Anexo 8 – Centro Educativo de Santa Clara 

Parceria com o Ministério da Justiça 
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O AEDAS tem uma acordo de cooperação com a Direção–Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), 

enquadrado nos dispositivos legais em vigor, nomeadamente no Despacho Conjunto nº 23038/2009 de 20 de 

outubro, dos Ministérios da Justiça, do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação. 

 

O Centro Protocolar Profissional para o Setor da Justiça (CPJ) é a entidade promotora dos Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) existentes nos Centros Educativos, competindo-lhe a colocação dos formadores para a 

componente tecnológica. Compete ao Ministério da Educação através da Escola associada a colocação dos professores 

para a componente da formação de base. 

 

Centro Educativo de Santa Clara são ministrados em permanência dois Cursos de Educação e Formação de Adultos 

(EFA), de acordo com o Despacho nº 11 203/2007. 

 

 
Operador de manutenção e 

Hotelaria (nível B3) 

- Linguagem e Comunicação / Linguagem e Comunicação Inglês – 25h 

- Cidadania e Empregabilidade – 25h 

- Matemática para a vida – 26h 

- Tecnologias da Informação e Comunicação – 26h 

- Educação Física + Mediação – 26h 

- Artes Plásticas – 10h 

- Música – 10h 

 
Cabeleireiro (nível B3) 

 

 
Documento revisto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 17 de julho de 2020 
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Anexo 9– Diretor 
Artigo 1.º 

Diretor 

1. O Diretor é, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, o órgão de 
administração e gestão do AEDAS. 

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

 
Artigo 2.º 

Subdiretor e Adjuntos do Diretor 
1. O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por um ou mais 

adjuntos. 

2. O número de adjuntos do diretor está de acordo com o despacho do membro do governo 

responsável pela área da educação que estabelece os critérios de fixação do número de adjuntos do 

diretor nos estabelecimentos de ensino públicos. 

3. 

Artigo 3.º 

Competências do Diretor 

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

2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: (i) as alterações ao RI; (ii) os planos anual e 

plurianual de atividades; (iii) o relatório anual de atividades; e (iv) as propostas de celebração de 

contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do corpo docente e dos assistentes técnicos e 

operacionais, devendo ser ouvido também, no caso destes últimos, o município. 

3. No ato de apresentação ao Conselho Geral, o Diretor faz acompanhar os documentos referidos na 

alínea 

a) do número anterior dos pareceres do Conselho Pedagógico. 

4. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao Diretor, 

em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do AEDAS; 

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

Conselho 

Geral; 
 

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

d) Distribuir o serviço docente e o dos assistentes técnicos e operacionais; 

e) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular, nos termos definidos no 

nº 

5 do artigo 43º do DL nº 137/2012, de 2 de julho, e designar os Diretores de turma; 
 

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

com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

g) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 
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h) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e 

instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos 

pelo Conselho Geral nos termos da lei5; 

i) Proceder à seleção e recrutamento do corpo docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 

j) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do pessoal docente e 

não docente, nos termos da lei; 

k) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico‑ pedagógicos. 

5. Compete ainda ao Diretor: 

a) a) Representar o AEDAS; 

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

c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

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

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

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

câmara municipal. 

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

números anteriores, com exceção da prevista na alínea d) do número 5. 

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

 
 
 
 

1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral. 

Artigo 4.º Recrutamento do 

Diretor 

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 da carreira do 

ensino público ou professores 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.º do Estatuto da Carreira Docente 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 no Decreto‑ Lei nº 137/2012, de 2 de julho, ou no 

Decreto‑ Lei n.º 115 ‑ A/98, de 4 de Maio, alterado, pelo Decreto‑ Lei nº 375/2008, de 22 de abril, 

pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, no 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. 
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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 nº 5 do artigo 22º do DL nº 

75/2008, com as alterações introduzidas pelo DL nº 137/2012. 

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. 

6. O subdiretor e os adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre docentes da carreira que contem pelo 

menos cinco anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada. 

 

 
Artigo 5.º 

Procedimento Concursal 

1. Em cada escola o procedimento concursal para preenchimento do cargo de Diretor é obrigatório, 
urgente e de interesse público. 

2. O procedimento concursal é aberto em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, por aviso 

publicitado do seguinte modo: 

a) Em local apropriado das instalações de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 

b) Na página eletrónica do AEDAS e na da direção regional de educação respetiva; 

c) Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República e divulgado em órgão de imprensa de 

expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário da República em que o 

referido aviso se encontra publicado. 

3. O aviso de abertura do procedimento contém, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

A escola para que é aberto o procedimento concursal; 
 

Os requisitos de admissão ao procedimento concursal fixados; 
 

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; 

Os métodos utilizados para a avaliação da candidatura. 
 

4. No ato de apresentação da sua candidatura os candidatos fazem entrega do seu curriculum vitae, e de 

um projeto de intervenção no AEDAS. 

5. Com o objetivo de proceder à apreciação das candidaturas, o Conselho Geral 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 no AEDAS; 

c) O resultado de entrevista individual realizada com o candidato. 

 
 

Artigo 6.º 
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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. 

 
Artigo 7.º 

Avaliação da Candidatura 

1. As candidaturas são apreciadas pela comissão permanente do Conselho Geral ou pela comissão 
especialmente designada para o efeito por aquele órgão. 

2. Os métodos utilizados para a avaliação das candidaturas são aprovados pelo Conselho Geral, sob 

proposta da sua comissão permanente ou da comissão especialmente designada para 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.º do Código do Procedimento Administrativo. 

4. Das decisões de exclusão da comissão de apreciação das candidaturas cabe recurso, com efeito 

suspensivo, a interpor para o Conselho Geral, 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 Conselho Geral, 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. Após a entrega do relatório de avaliação ao Conselho Geral, 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 

Conselho Geral, 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 8.º 

Eleição do Diretor 

1. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o Conselho Geral 
procede à eleição do Diretor, considerando‑ se eleito o candidato que obtenha maioria absoluta dos 

votos dos membros do Conselho Geral em efetividade de funções. 

2. No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair vencedor, nos termos do número anterior, o 

Conselho Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo 

escrutínio, 

ao qual são apenas admitidos ou consoante o caso, o candidato único, os dois candidatos mais votados 

na primeira eleição, sendo considerado eleito aquele que obtiver maior número de votos favoráveis, 

em número não inferior a um terço dos membros do Conselho Geral 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 fato comunicado ao serviço competente do Ministério da Educação e Ciência para os efeitos previstos 

na lei. 

4. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor Geral de Administração Escolar nos 10 dias 

úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente do Conselho Geral, 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 9.º 

Posse do Diretor 

1. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à homologação dos 
resultados eleitorais pelo Diretor Geral da Administração Escolar de Educação. 

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 10.º Mandato do 

Diretor 

1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos. 

2. Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o Conselho Geral 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 Conselho Geral 

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 14.º 
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6. O mandato do Diretor pode cessar: 

a) O 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 Conselho Geral aprovada por maioria de dois terços dos 

membros em efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respetiva gestão, 

fundada em fatos comprovados e informações, devidamente fundamentadas, apresentados por 

qualquer membro do Conselho Geral; 

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 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 da escola até à tomada de posse do novo Diretor, devendo o respetivo processo de 

recrutamento estar concluído no prazo máximo de 90 dias. 

10.O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada do 

diretor. 

 
Artigo 11.º 

Regime de Exercício de Funções do Diretor 
1. O Diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço. 

2. O exercício das funções de 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 corpo docente; 

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. 

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 12.º 
Direitos do Diretor 

1. O Diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais reconhecidos aos 

docentes do Agrupamento em que exerça funções. 
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2. O Diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por que está abrangido, 

não podendo ser prejudicado 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 13.º 

Direitos Específicos do Diretor do Subdiretor e dos Adjuntos do Diretor 
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 da lei. 

 

 
Artigo 14.º 

Deveres Específicos do Diretor do Subdiretor e dos Adjuntos do Diretor 
Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública aplicáveis ao corpo 

docente, o Diretor, o Subdiretor 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 15.º 

Assessores do Diretor 

1. Para apoio à atividade do Diretor, e mediante proposta deste último, o Conselho Geral pode autorizar a 

constituição de assessorias técnico‑ pedagógicas, para as quais serão designados docentes em exercício 

efetivo de funções no AEDAS; 

2. A proposta, referida no n.º 1 do presente artigo, deverá ser devidamente fundamentada, respeitando 

os seguintes critérios: (i) competência técnico‑ pedagógica no âmbito das tarefas designadas; e (ii) 

capacidade de trabalho e reconhecido empenho pessoal na vida escolar. 

3. Os Assessores do Diretor exercem funções de informação, formação, planeamento, organização, 

coordenação e controlo nas áreas para as quais forem designados, competindo‑ lhes nomeadamente: a) 

Analisar e recomendar medidas a implementar ao nível do Agrupamento. 

b) Elaborar estudos, relatórios e informações sobre todas as questões de ordem técnica e pedagógica. 

c) Colaborar com o Diretor na elaboração e avaliação do plano de atividades e do projeto educativo. 

d) Coordenar projetos e atividades a desenvolver no Agrupamento e/ou pelo Agrupamento. 

e) Levantar, inventariar e avaliar os recursos e meios disponíveis e/ou a disponibilizar para o 

desenvolvimento das atividades e projetos. 

f) Coordenar grupos de trabalho, constituídos pelo Diretor, sempre que este delegue essa coordenação. 

g) Exercer as demais competências que lhes forem cometidas pelo Diretor, de âmbito técnico e 

pedagógico. 
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Anexo 10– Conselho Geral 

Artigo 1.º 

Conselho Geral 

O Conselho Geral é o órgão colegial de direção estratégica que assegura, no seu campo de ação — a 

definição das linhas orientadores da atividade do AEDAS —, a participação e representação da comunidade 

educativa. 

 
Artigo 2.º 

Composição do Conselho Geral 

1. O Conselho Geral tem a seguinte composição: (i) sete representantes do corpo docente; (ii) dois 
representantes dos assistentes técnicos e operacionais; (iii) cinco representantes dos pais e 

encarregados de educação; (iv) um representante dos alunos; (v) três representantes do município; e 

(vi) três representantes da comunidade local. 

2. O número de representantes dos pais e encarregados de educação corresponde à totalidade dos níveis 

e ciclos de ensino do AEDAS, devendo existir entre uns e outros uma correspondência biunívoca. 

3. Os docentes que sejam membros do Conselho Geral devem usufruir, tendo em vista o exercício das suas 

funções, de dois tempos não letivos do respetivo horário semanal ou, em alternativa, e desde que não 

haja impedimento legal, de uma redução horária correspondente a dois tempos letivos. 

4. No caso de o Presidente do Conselho Geral ser um docente, não deve acumular o cargo com funções de 

coordenação educativa e/ou supervisão pedagógica, cabendo‑ lhe, para o exercício do mesmo, o crédito 

horário correspondente à sua componente não letiva (excetuando‑ se os tempos legalmente previstos 

para a realização de reuniões e trabalho individual). 

5. Sem prejuízo do disposto no n.º anterior, e sempre que se trate de um docente, o Presidente do 

Conselho Geral pode usufruir, para o exercício das suas funções, e desde que não haja impedimento 

legal, de uma redução de horário letivo correspondente a dois tempos. 

 
Artigo 3.º 

Competências do Conselho Geral 

1. Em conformidade com o RAGE, ao Conselho Geral compete: 

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

b) Eleger o Diretor, nos termos da lei; 
 

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

d) Aprovar o RI do AEDAS; 

e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 

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

atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

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

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio 

da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

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



Regulamento Interno do AE D. Afonso Sanches 

Agrupamento de escola, em que cada aluno é único! Página 19 

 

 

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

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

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

desportivas; 

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

e o cumprimento do plano anual de atividades; 

q)  Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do 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 Conselho Geral em efetividade de 

funções. 

3. Os restantes órgãos devem facultar ao Conselho Geral todas as informações necessárias para este 

realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do AEDAS. 

 
Artigo 4.º 

Comissão Permanente do Conselho Geral 
1. O Conselho Geral constitui no seu seio uma Comissão Permanente, nela delegando, entre as suas 

reuniões ordinárias, as competências de acompanhamento da atividade do AEDAS. 

2. A comissão a que se refere o n.º anterior constitui‑ se como uma fração do Conselho Geral, respeitada a 

proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

3. Sem prejuízo do disposto no n.º anterior, a Comissão Permanente tem a seguinte composição: (i) três 

representantes do corpo docente; (ii) um representante dos assistentes técnicos e operacionais; (iii) 

dois representantes dos pais e encarregados de educação; (iv) um representante dos alunos; (v) um 

representante do município; (vi) um representante da comunidade local; e (vii), por inerência do cargo, 

o Presidente do Conselho Geral, subtraindo‑ se‑ lhe, consequentemente, o lugar que, no quadro dos 

corpos supracitados, seja o seu. 

 
Artigo 5.º 

Competências do Presidente do Conselho Geral 
1. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Geral. 

2. Desencadear o processo relativo à eleição e designação dos representantes do Conselho Geral. 

3. Presidir às reuniões plenárias do Conselho Geral. 

4. Presidir às reuniões da Comissão Permanente. 

5. Pôr à discussão e votação as matérias que são da competência do Conselho Geral. 

6. Assegurar o cumprimento do Regimento e das deliberações do Conselho Geral. 

7. Representar o Conselho Geral. 

8. Exercer as demais competências que legal e regulamentarmente lhe sejam atribuídas. 

 
Artigo 6.º 

Regime de Funcionamento do Conselho Geral 
1. Nos primeiros trinta dias do seu mandato, o Conselho Geral elabora o seu Regimento Interno. 

2. O Conselho Geral reúne‑ se ordinariamente, pelo menos, uma vez por trimestre, e por iniciativa do seu 

Presidente. 
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3. O Conselho Geral reúne‑ se extraordinariamente a partir do requerimento de um terço dos seus 

membros ou por solicitação do Diretor do AEDAS. 

4. As reuniões plenárias do Conselho Geral devem ser marcadas num horário que permita a participação 

de todos os seus membros. 

5. O Diretor do AEDAS, ainda que sem direito a voto, participa nas reuniões plenárias do Conselho Geral. 

 
Artigo 7.º 

Designação e Eleição de Representantes do Conselho Geral 
1. Os representantes dos alunos, dos docentes e dos assistentes técnicos e operacionais são eleitos 

separadamente, em conformidade com listas próprias, pelos respetivos corpos. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos pela respetiva Assembleia Geral, 

sob proposta das suas organizações representativas, a qual deve contemplar os vários níveis e ciclos de 

ensino do Agrupamento. 

3. Os representantes da autarquia são designados pela Câmara Municipal. 

4. O cumprimento do disposto nos anteriores números 2 e 3 é função (em conformidade com o prazo a 

que se refere o n.º 5 do presente artigo) de uma solicitação prévia do Presidente do Conselho Geral. 

5. Os representantes da comunidade local serão objeto de cooptação pelos restantes membros do 

Conselho Geral, quando se reunirem pela primeira vez. 

6. As eleições para o Conselho Geral realizar‑ se‑ ão até 30 de outubro do ano em que terminar o respetivo 

mandato. 

7. A convocatória das Assembleias Eleitorais far‑ se‑ á entre os sessenta e trinta dias imediatamente 

anteriores à realização do ato eleitoral. 

8. A convocatória a que se refere o n.º anterior far‑ se‑ á acompanhar pelo Regulamento Eleitoral. 

 

 
Artigo 8.º 

Comissão de Acompanhamento do Processo Eleitoral do Conselho Geral 
1. Em todo o processo eleitoral, o Presidente do Conselho Geral será coadjuvado pela Direção e por uma 

Comissão que, para o efeito, há de ser constituída, cabendo‑ lhe as seguintes tarefas: (i) verificar o 

cumprimento, por parte de todas as candidaturas, dos requisitos legais e regulamentares 

(designadamente, os que se prendem com o disposto no art.º 50.º do RAGE) e (ii) garantir a 

normalidade do ato eleitoral. 

2. A comissão a que se refere o número anterior será constituída por dois elementos — um docente e um 

assistente técnico (a designar pelo Diretor) —, cabendo‑ lhe a elaboração de um relatório cujo objeto se 

cinja à sucinta descrição das circunstâncias do ato eleitoral. 

3. O relatório a que se refere o n.º anterior deve ser entregue, num prazo máximo de vinte e quatro horas 

após o fecho das urnas, ao Presidente do Conselho Geral. 

 
 
 

Artigo 9.º 

Cadernos Eleitorais 

1. Os cadernos eleitorais serão mandados elaborar pelo Diretor, estando prevista a sua afixação, em 
relação à data das Assembleias Eleitorais, com uma antecedência mínima de cinco dias úteis. 

2. Até ao quinto dia útil seguinte à afixação supracitada, qualquer eleitor poderá dirigir à Diretor, por 

escrito, uma eventual reclamação relativa a qualquer irregularidade patente nos cadernos eleitorais. 
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3. Findo o prazo a que se refere o número anterior, e não havendo reclamações, os cadernos eleitorais 

passarão a ser definitivos. 

4. Os cadernos eleitorais serão divulgados — através dos meios habituais — em todas as escolas do 

Agrupamento. 

 
Artigo 10.º 

Receção, Aceitação e Divulgação das Listas 
1. As listas de candidatos à eleição para membros do Conselho Geral devem ser dirigidas ao Presidente do 

Conselho Geral, sendo entregues — através de envelope fechado — nos Serviços de Administração 

Escolar do AEDAS, no quadro do horário do seu funcionamento. 

2. A entrega a que se refere o número anterior deve fazer‑ se (em conformidade com um modelo 

especialmente concebido para o efeito) entre o 15.º e o 10.º dia útil anterior à realização das 

Assembleias Eleitorais. 

3. O modelo a que se refere o número anterior será disponibilizado pela página eletrónica da sede do 

Agrupamento. 

4. Após a verificação, por parte da Comissão do Conselho Geral, dos requisitos relativos à constituição das 

listas, com a consequente informação dos seus representantes, decorrerá um prazo, para reclamações, 

de dois dias úteis. 

5. Findo o prazo a que se refere o número anterior, e não havendo reclamações, as listas serão rubricadas 

pelo Presidente do Conselho Geral e afixar‑ se‑ ão na sede do Agrupamento. 

6. As listas serão identificadas por uma letra, cuja atribuição, em conformidade com a sequência 

alfabética, há de ser o reflexo da respetiva ordem de entrada nos serviços administrativos. 

7. Findo o prazo a que se refere o n.º 2 do presente artigo, e não havendo registo de entrada de listas, o 

Presidente do Conselho Geral, no dia útil seguinte à data em questão, fará afixar a respetiva 

informação, concedendo, para a consumação de candidaturas, um período suplementar de cinco dias 

úteis. 

 

Artigo 11.º 

Composição das Listas 

1. Todas as listas devem conter os itens que se seguem: (i) o nome completo dos candidatos e o seu 
número de identificação (o do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão); (ii) a assinatura de cada 

um deles (em conformidade com o documento de identificação), sendo a mesma determinante para a 

aceitação da candidatura; (iii) a indicação dos candidatos a membros efetivos em número igual ao dos 

respetivos representantes no Conselho Geral, bem como um número igual de suplentes; e (iv) a 

identificação dos delegados que vão acompanhar o processo eleitoral (num máximo de dois, sendo um 

efetivo e o outro, necessariamente, suplente). 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do RAGE, as listas do corpo docente serão constituídas 

por professores em exercício efetivo de funções no Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, 

devendo identificar o Grupo de Docência de cada candidato e assegurar a representação dos diferentes 

níveis e ciclos de ensino (designadamente, os representantes dos educadores de infância e dos 

docentes do 1.º Ciclo). 

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do art.º 50.º do RAGE, as listas dos alunos devem ser constituídas por 

discentes — do Ensino Secundário — do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, devendo 

identificar o curso, o ano, o número e a turma de cada candidato. 

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do art.º 50.º do RAGE, as listas dos assistentes técnicos e operacionais 

devem ser constituídas por elementos do quadro e pessoal contratado em exercício efetivo de funções 
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no Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, devendo identificar o setor de trabalho de cada 

candidato. 

5. Os candidatos a membros efetivos e a membros suplentes apenas podem integrar uma das listas 

apresentadas. 

 
Artigo 12.º 

Assembleias Eleitorais 

1. As Assembleias Eleitorais são convocadas pelo Presidente do Conselho Geral. 
2. Compõem cada uma das Assembleias Eleitorais os elementos que constam dos respetivos cadernos, de 

acordo com o que se estipula no art.º 13.º do presente RI. 

3. Têm direito de voto todos os docentes e assistentes técnicos e operacionais, qualquer que seja o seu 

vínculo contratual, em exercício efetivo de funções no AEDAS, e os alunos do Ensino Secundário que 

nele estejam matriculados. 

 
Artigo 13.º 

Mesa das Assembleias Eleitorais 
1. A mesa das Assembleias Eleitorais terá três membros efetivos: um presidente e dois vogais, cabendo a 

um deles o exercício da função de secretário. 

2. Os membros a que se refere o número anterior serão um docente, um assistente técnico ou operacional 

e um aluno do Ensino Secundário. 

3. O número de membros suplentes será igual ao dos efetivos. 

4. O Presidente da Mesa das Assembleias Eleitorais será um docente. 

5. A designação dos membros supracitados caberá, de acordo com delegação de poderes e competências, 

ao Diretor. 

6. A constituição da mesa a que se refere o n.º 1 deste artigo será divulgada com uma antecedência 

mínima, relativamente ao ato eleitoral, de 72 horas. 

7. Após a divulgação a que se refere o número anterior, decorrerá um prazo, para eventuais reclamações, 

de 48 horas. 

8. Findo o prazo a que se refere o número anterior, será definitiva a constituição da Mesa das Assembleias 

Eleitorais. 

Artigo 14.º 

Competências da Mesa das Assembleias Eleitorais 
1. Receber do Presidente do Conselho Geral (i) os cadernos eleitorais definitivos, (ii) os boletins de voto 

(cuja cor será diferenciada em conformidade com as distintas Assembleias Eleitorais), (iii) as urnas para 

o lançamento de votos e (iv) os impressos relativos à ata do ato eleitoral. 

2. Proceder à abertura e encerramento das urnas. 

3. Efetuar os escrutínios e apurar os resultados. 

4. Lavrar a ata das Assembleias Eleitorais, na qual devem constar necessariamente os seguintes 

elementos: (i) o número de eleitores; (ii) o número de votantes; (iii) o número de votos nulos; (iv) o 

número de votos brancos; (v) o número de votos de cada lista e (vi) a identificação e ordenação dos 

eleitos, de acordo com o que se estipula no n.º 4 do art.º 15.º do RAGE. 

5. Entregar ao Presidente do Conselho Geral a ata a que se refere o número anterior, a qual deverá ser 

assinada pelos membros da mesa, pelos representantes das listas concorrentes e pelos restantes 

membros da assembleia que assim o queiram. 
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Artigo 15.º 

Votação 

1. No dia previsto para o efeito, a votação decorrerá entre as 9h30 e as 17h30. 
2. As urnas mantêm‑ se abertas durante oito horas, a menos que tenham votado todos os eleitores 

inscritos. 

3. O processo eleitoral realiza‑ se por sufrágio direto, secreto e presencial. 

4. Sempre que haja dúvidas, por parte de um dos membros da mesa das Assembleias Eleitorais, em 

relação à identidade de qualquer votante, poderá ser exigida a sua identificação através de um 

documento atualizado que contenha fotografia. 

 
 

Artigo 16.º 

Escrutínios 

1. Se os votos admitidos nas urnas representarem mais de cinquenta por cento dos eleitores, 
considerar‑ se‑ á válido o primeiro escrutínio. 

2. Realizar‑ se‑ á um segundo escrutínio se o primeiro, à luz dos termos do número anterior, não for 

validado. 

3. O escrutínio a que se refere o número anterior realizar‑ se‑ á num prazo máximo de cinco dias úteis, 

sendo o mesmo, independentemente do número de votos expressos, necessariamente válido. 

4. A conversão dos votos em mandatos faz‑ se de acordo com o método de representação proporcional da 

média mais alta de Hondt. 

 
Artigo 17.º 

Anúncio dos Resultados 

1. Caberá ao Presidente do Conselho Geral o anúncio dos resultados, cuja divulgação se fará, num prazo 
de vinte e quatro horas, através de edital afixado e publicitado pelos meios habituais. 

2. O edital a que se refere o número anterior será assinado pelo Presidente do Conselho Geral. 

3. A ata do escrutínio válido será enviada ao Diretor‑ geral da Administração Escolar. 

4. A ata supracitada será acompanhada pelo regulamento a que se refere o n.º 7 do art.º 14.º. 

5. A impugnação do ato eleitoral deverá ser feita até três dias úteis após a abertura das urnas. 

 

 
Artigo 18.º 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 
1. Sempre que as Associações de Pais e Encarregados de Educação não designarem, por vacatura dos seus 

órgãos dirigentes ou por outros motivos (designadamente, ausência de consenso ou de uma lista 

conjunta), os respetivos representantes, o Presidente do Conselho Geral convocará (em conformidade 

com o prazo a que se refere o n.º 5 do artigo 14.º) a assembleia dos representantes dos pais e 

encarregados 

de educação de cada turma, à qual há de caber a responsabilidade de eleger, de entre os seus 

membros, os respetivos representantes no Conselho Geral. 

2. Se persistir, por qualquer motivo, a impossibilidade de eleição, o Presidente do Conselho Geral 

convocará, através da página eletrónica da sede do Agrupamento e dos órgãos de comunicação social 
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da região, os pais e encarregados de educação para, em Assembleia Geral, procederem à eleição dos 

respetivos representantes. 

3. Caso se mantenha a vacatura, será o Conselho Geral, na sua primeira reunião, que há de designar, por 

cooptação, cinco pais e encarregados de educação. 

 

 
Artigo 19.º 

Representantes dos Alunos 

Sempre que não se apresentem listas de alunos, devem os representantes deste corpo ser eleitos em 

Assembleia de Delegados de Turma. 
 
 

Artigo 20.º 

Mandato dos Membros do Conselho Geral 
1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto 

nos números seguintes. 

2. O mandato dos representantes dos encarregados de educação tem a duração de dois anos. 

3. O mandato do representante dos alunos tem a duração de dois anos. 

4. Se perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação, os membros do Conselho 

Geral serão substituídos. 

5. Em relação aos docentes e aos assistentes técnicos e operacionais, as vagas serão preenchidas pelo 

primeiro candidato que não tenha sido eleito, segundo a respetiva ordem de precedência inerente à 

lista do titular do mandato, de forma a garantir o quórum e a máxima participação nas reuniões do 

Conselho Geral 

 

Artigo 21.º 

Produção de Efeitos 

1. Os resultados do processo eleitoral para o Conselho Geral produzem efeitos imediatamente após a sua 
comunicação ao Diretor‑ geral da Administração Escolar, a qual deverá acontecer, relativamente à data 

do escrutínio, num prazo de cinco dias úteis. 

2. Num prazo máximo de trinta dias — subsequentes ao envio da comunicação supracitada —, o 

Presidente do Conselho Geral procede à tomada de posse dos elementos eleitos ou designados e 

convoca a primeira reunião do órgão (com a nova composição). 


