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1 - PREÂMBULO

À escola, mediadora entre a família e o mundo, cabe a preparação intelectual, científica,

profissional e cívica inicial dos jovens para uma integração social em que o seu contributo para o bem

comum ocorre a par e passo da sua realização como pessoas. A escola, lugar onde o saber e a

criatividade interagem de forma estruturante, deve promover o exercício de uma vigilância crítica nas

relações entre pessoas e entre estas e o mundo, preparando os indivíduos para a autonomia como

condição de humanidade e felicidade.

Estas funções da escola não podem ser realizadas sem a participação responsável dos jovens e das

famílias. Por um lado, é necessário que os jovens se empenhem, pois para que o ensino se traduza em

aprendizagem e os jovens façam progressos efetivos, é necessária a sua própria aplicação pessoal. Por

outro lado, os primeiros elementos de formação e de conhecimento que são da responsabilidade da

família não podem ser negligenciados sob pena de se tornar impossível, pela persistência da rudeza, da

insubordinação e da desordem, a realização das funções inerentes à escola.

A mobilização da comunidade para este processo deve revelar-se no reconhecimento pelos jovens

dos laços que os unem ao todo social que integram e deve ser, ao mesmo tempo, expressão de

liberdade e traço identificador da realização dos jovens como cidadãos. Para isso, na medida em que é

incontornável a evidência de que as expectativas dos indivíduos são condicionadas social e

culturalmente, a comunidade deve ser justa no reconhecimento do trabalho e do mérito dos indivíduos

que nela interagem, sendo ainda desejável que a comunidade reúna condições para ser eleita por cada

um como o lugar da realização dos seus projetos.
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2 - OFERTA EDUCATIVA

1 - Em cada ano, o Ministério da Educação define a rede escolar.

2 - A oferta educativa do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita concretiza-se na seguinte

estrutura curricular:

PRÉ-ESCOLAR

ENSINO BÁSICO

1º Ciclo

2º Ciclo (5º e 6º anos)

3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos)

Cursos Vocacionais

ENSINO SECUNDÁRIO
Cursos Científico-Humanísticos

Cursos Vocacionais

ENSINO PROFISSIONAL Cursos Profissionais (nível 4)



Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita Regulamento Interno 2015/2019

Página 11 de 113

CAPÍTULO I - DISPOSÇÕES INICIAIS

Artigo 1º - Objeto

1 – Este documento serve a regulação do funcionamento do Agrupamento de Escolas Augusto

Cabrita em conformidade com o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, fixado pela Lei.

2 – Este documento deriva de pressupostos que agora se enunciam:

a) Preservação de valores como justiça, competência e transparência.

b) Garantia do primado da pedagogia.

c) Manutenção da autonomia, que deve revelar-se principalmente no plano da

regulamentação, mas também na organização pedagógica e curricular do Agrupamento, podendo

naturalmente afirmar-se noutros domínios como a formação e gestão dos recursos humanos.

Artigo 2º - Princípios Orientadores

Sem prejuízo do disposto na lei, o Agrupamento pretende construir:

1 – Uma escola em que o esforço, empenho e perseverança sejam as fontes do mérito a

reconhecer e a premiar.

2 – Uma Escola em que a inteligência produtiva e crítica e a criatividade sejam distinguidas e

promovidas.

3 – Uma Escola com regras e práticas democráticas que viabilizem o respeito pelas pessoas e

pelos seus direitos.

Artigo 3º - Finalidade

Existindo como condição necessária à realização de um projeto educativo, este documento tem a

finalidade de regular o funcionamento dos órgãos de direção, administração e gestão deste

Agrupamento de Escolas, bem como a ação das pessoas que nele exercem funções ou que com este

Agrupamento de Escolas mantêm relações, garantindo que a participação e a representação da

comunidade educativa se exerçam de forma racional, livre e responsável e se salvaguarda na prática o

respeito pelas regras democráticas.
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Artigo 4º - Revisão

Este regulamento pode ser revisto e reformulado anualmente, antes do início de cada ano letivo

ou sempre que o enquadramento legal o determine.

CAPÍTULO II - ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS, REGRAS DE FUNCIONAMENTO E PROTOCOLOS

Artigo 5º - Descrição do Agrupamento

O Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita é uma unidade organizacional, dotada de órgãos

próprios de administração e gestão onde a educação ocorre em todos os níveis de escolaridade até ao

12º ano e em todas as modalidades aprovadas pelo Ministério da Educação.

Este Agrupamento de Escolas engloba os seguintes estabelecimentos:

 Escola Secundária Augusto Cabrita (SEDE)

 Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Padre Abílio Mendes

 Escola Básica do 1º Ciclo com jardim de infância Nº5 de Barreiro

 Escola Básica do 1º Ciclo Nº 6 de Barreiro

 Escola Básica do 1º Ciclo Nº 8 de Barreiro

 Jardim de Infância Nº 1 de Alto do Seixalinho

 Jardim de Infância Nº 3 de Alto do Seixalinho

 Jardim de Infância – Bairro das Palmeiras.

Artigo 6º- Projetos do Agrupamento

1 - Grupo do calhau.

2 - Centro de estudos de cultura popular.

3 - Clube de fotografia.

4 - Desporto escolar.

5 - Ecoescolas.

6 - Erasmus.

7 - Gabinete de promoção para a cidadania.

8 - Percursos e saberes

9 - Do texto ao palco.

10 - Oficina de escrita.

11 - Turma mais

12 - Xadrez.
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Artigo 7º - Acesso

Têm acesso aos vários recintos escolares deste Agrupamento de Escolas, todas as pessoas que

desenvolvem a sua atividade no espaço e instalações deste Agrupamento de Escolas ou que, na sua ação,

o representam ou ainda os que com ele mantêm relações, desde que devidamente identificadas e

autorizadas.

Artigo 8º - Horários

1 - Os horários de funcionamento dos vários setores nos estabelecimentos deste Agrupamento

de Escolas, elaborados de acordo com o projeto educativo, são revistos no início de cada ano letivo e

são oportunamente divulgados à comunidade escolar.

2 - Nos horários letivos dos segundo e terceiro ciclos e ensino secundário os intervalos entre

aulas devem ter, no mínimo, 10 (dez) minutos e no intervalo grande, no máximo, 20 (vinte) minutos.

3 - O tempo para almoço deve ser igual ou superior a 60 minutos.

4 - No 1º ciclo existe uma tolerância à entrada, ao primeiro tempo da manhã e ao primeiro

tempo da tarde, de quinze minutos. Tolerância à saída, ao último tempo, de trinta minutos (os alunos

deverão sair da escola até às dezoito horas, ultrapassada esta hora e sem aviso do encarregado de

educação, as assistentes operacionais deverão comunicar com a “Escola Segura”).

5 - No ensino pré-escolar os horário é das 9:00 às 15: 30.

6 - Os horários serão cumpridos escrupulosamente nos seguintes moldes:

a) Professores e alunos devem dirigir-se às salas de aula à hora marcada no horário, admitindo-

se uma tolerância máxima de 10 minutos no primeiro tempo de cada turno e 5 minutos nos

restantes casos após a qual será registada a respetiva falta;

b) À ausência do aluno da sala de aula durante o tempo previsto para o decurso da aula, por

qualquer motivo, corresponderá sempre a marcação da respetiva falta;

c) O relógio da escola é elemento de referência e instrumento de verificação do cumprimento

dos horários.

Artigo 9º - Calendário escolar

O calendário escolar é afixado em tempo útil e em locais de fácil acesso e boa visibilidade, no

início de cada ano letivo.
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Artigo 10º - Processo de admissão e matrícula de alunos

Cabe ao Diretor organizar o serviço de matrículas e compete-lhe também autorizar as

transferências e a anulação de matrículas.

Artigo 11º - Sistema de Comunicação

1 – Toda a comunidade educativa tem direito a ser informada dos assuntos que justificadamente

lhe digam respeito.

2 – A informação oral e escrita deve ser clara, rigorosa e deve circular com a maior brevidade

possível em todas as escolas do Agrupamento.

3 – A afixação de qualquer documento informativo deve ser do conhecimento do órgão de gestão,

executando a informação adstrita a setores específicos.

4 – Qualquer documentação a afixar deverá ser assinada e datada pelo diretor ou, por delegação,

por outro elemento dos órgãos de direção e gestão do agrupamento.

5 – Os documentos informativos destinados aos alunos deverão ser rubricados pelo professor que

os lê na sala de aula.

6 – Os documentos informativos destinados ao pessoal docente e ao pessoal não docente devem

ser rubricados pelos elementos a quem diretamente digam respeito.

7 – O Agrupamento possui uma página onde se divulgam todas as atividades curriculares e

extracurriculares desenvolvidas em todas as escolas que o compõem bem como a legislação que regula

o processo de ensino/aprendizagem.

Artigo 12º - Pavilhões, Campos de Jogos, Salas e Bibliotecas

1 – O pavilhão gimnodesportivo e os campos de jogos exteriores destinam-se à prática da

educação física, sendo proibida a permanência nestes espaços de elementos estranhos à aula.

2 – As normas para a utilização, o acesso e o funcionamento do pavilhão, assim como o

equipamento mínimo necessário para as aulas de educação física constam do regimento específico

elaborado pelo grupo de recrutamento e aprovado pelo Conselho Pedagógico, devendo ser

comunicadas claramente aos alunos, para que as cumpram.

3 – O acesso aos cacifos dos pavilhões é feito logo após o toque de saída das aulas e apenas

durante o intervalo.

4 – O Professor deverá levar e devolver, ao funcionário em serviço no bloco, as chaves das salas

de aula.
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5 – O Professor deverá ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula.

6 – O Professor e os alunos devem verificar o estado da sala de aula antes do toque de saída para

que permaneça limpa e em boas condições de funcionamento.

7 – Às Bibliotecas Escolares e Centros de Recursos será dado acesso à comunidade escolar, em

conformidade com este regulamento e com o regimento interno respetivo.

Artigo 13º- Sumários, faltas e marcação de testes

Os sumários, registo de faltas dos alunos e a marcação de testes são feitos no programa GIAE.

Artigo 14º - Reuniões

1 – A divulgação das reuniões é feita através de convocatória afixada, com o mínimo de 48 horas

de antecedência, nos placares específicos para o efeito, situados em local de fácil acesso.

2 – Na convocatória devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação de quem a convoca;

b) Destinatários;

c) Local, data e hora da reunião;

d) Ordem de trabalhos;

e) Visto da autorização da afixação do órgão de gestão;

3 – As convocatórias de reuniões extraordinárias que, pela sua urgência, não possam respeitar o

estipulado para as reuniões ordinárias, deverão ser feitas individualmente, de forma a garantir a tomada

de conhecimento e o acordo dos convocados.

4 – De cada reunião lavrar-se-á uma ata em documento apropriado.

5 – Os documentos necessários em cada reunião serão colocados à disposição em tempo útil.

6 – Nas reuniões, compete aos professores titulares de turma e diretores de turma, bem como

aos secretários, preencher e assinar os documentos registando em alíneas próprias situações

previamente definidas na ficha individual do aluno.

7 – Os documentos inerentes às reuniões não devem sair da Escola.

8 – A falta de um professor a uma reunião de avaliação implica o seu adiamento por 48 horas,

salvo se o professor, atempadamente, entregar à diretora a respetiva justificação legal e as propostas de

classificação dos alunos na sua disciplina.

9 – Nenhum professor pode ausentar-se da sala de reunião sem que o diretor de turma o autorize

ou abandonar a reunião sem que o diretor de turma tenha dado por terminados os trabalhos.
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10 – A verificação dos documentos é feita pelo Conselho de Turma. Cabe à diretora nomear a

equipa de verificação final dos documentos.

11 – Nas reuniões devem ser tratados os assuntos que constam claramente da respetiva ordem de

trabalhos, tendo em conta as orientações da direção relativamente aos temas e à forma de abordagem

e tratamento dos mesmos.

12 – As decisões assumidas nas reuniões devem ser consequentes e, se for o caso, ser divulgadas

num prazo máximo de 96 horas.

13 – A comunicação dos resultados da avaliação do desempenho dos alunos aos respetivos

Encarregados de Educação será feita no final de cada período escolar, em reunião marcada para o efeito

pela Diretora.

14 – São reuniões ordinárias as que se encontram previstas no calendário escolar, nomeadamente

reuniões gerais de Professores, reuniões do Conselho Geral de Escola, reuniões do Órgão de Gestão,

reuniões do Conselho Administrativo, reuniões do Conselho Pedagógico, reuniões de Coordenação,

reuniões de Grupo de Recrutamento, reuniões de Diretores de Turma, reuniões Intercalares e reuniões

de Avaliação.

15 – São consideradas reuniões extraordinárias as que não estão previstas no calendário escolar.

16 – Podem ainda realizar-se os seguintes tipos de reuniões:

a) Reunião Geral de Escola, convocada pelo conselho geral ou pela diretora, por sua iniciativa ou

solicitada por um número não inferior a 30% dos elementos de pelo menos um dos corpos

discente, docente ou não docente.

b) Reunião Geral de Alunos, convocada pelo conselho geral, pela associação de estudantes ou

pela diretora, por sua iniciativa ou solicitada por um número não inferior a 10% dos alunos da

escola.

c) Reunião Geral de Assistentes Operacionais, convocada pelo conselho geral ou pela diretora,

por sua iniciativa ou solicitada por um número não inferior a 30% dos elementos desse corpo.

d) Reunião Geral de Pessoal Administrativo, convocada pelo conselho geral ou pela diretora, por

sua iniciativa ou solicitada por um número não inferior a 30% dos elementos desse corpo.

17 – As normas que regulamentam as convocatórias e as reuniões ordinárias e extraordinárias do

Conselho Geral de Escola são as estipuladas no seu regimento.

18 – Nas ordens de trabalhos das reuniões devem constar de forma clara e completa os assuntos a

tratar.

19 – A abordagem numa reunião de assuntos não previstos na ordem de trabalhos implica o

acordo de todos os intervenientes.
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Artigo 15º - Atas

Nas atas das reuniões deve constar o que for considerado digno de registo pelos intervenientes na

reunião, tendo em conta a ordem de trabalhos e as orientações da direção relativamente aos temas e à

forma de abordagem e tratamento dos mesmos.

Artigo 16º - Requisição de Materiais Didáticos, Equipamentos e Salas Específicas

1 – A utilização de materiais didáticos, equipamentos e salas específicas destinada à lecionação

implica a requisição dos mesmos, em documentos próprios de acordo com os regulamentos específicos.

2 – Nos Jardins de Infância e Escolas do 1ºciclo do Agrupamento, a requisição é entregue à

Coordenadora do estabelecimento. No caso das Escolas do 2º e 3º Ciclos e Escola Sede, a requisição é

entregue às assistentes operacionais que prestam serviço no bloco onde funcionam os serviços.

Artigo 17º - Ocupação de tempos escolares (APOA) na ausência de professores

1 – A ocupação dos alunos, na ausência do professor, é feita de acordo com o estipulado no artigo

9.º do despacho normativo n.º 7 de 2013.

2 – Quando o docente em falta é substituído por outro professor, a aula é sumariada, numerada e

o número dos alunos em falta deve ser registado na aplicação informática existente.

3 – As ocupações de tempos escolares são sumariadas mas não são numeradas.

Artigo 18º - Permutas/reposições

1 – O docente que necessite de se ausentar ao serviço pode, mediante acordo prévio e

autorização da diretora, permutar a sua aula com outro professor da turma, mantendo o horário dos

alunos na sua forma.

2 – A aula dada nas condições referidas no ponto anterior é numerada.

3 – O docente que realiza uma permuta/reposição não tem falta ao serviço.

4 – No Ensino Regular, o professor pode repor a aula a que faltou desde que o faça nos cinco dias

úteis seguintes e solicite autorização à direção e informe os Encarregados de Educação.

5 – A solicitação da permuta/reposição é feita por escrito.
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Artigo 19º - Gabinete de Psicologia e Orientação

O psicólogo desempenha funções de apoio socioeducativo, competindo-lhe, designadamente:

a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade

pessoal;

b) Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação educativa

para o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar;

c) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos,

promovendo a cooperação de professores, pessoal não docente, pais ou encarregados de educação, em

articulação com recursos da comunidade;

d) Conceber e desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a nível

individual ou de grupo;

e) Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa;

f) Colaborar na identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos e fenómenos de

violência, na elaboração de planos de acompanhamento para estes, envolvendo a comunidade

educativa;

g) Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações de

formação de pessoal docente e não docente, com especial incidência nas modalidades de formação

centradas na escola;

h) Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola;

i) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei .

Artigo 20º - Bares, Refeitórios, Papelarias e Reprografias

1 – O acesso, os horários, os produtos, os preçários e as formas de pagamento e controlo das

receitas são determinados pela direção e divulgados de forma clara nos lugares acessíveis e

respetivamente adjacentes a cada uma destas instalações, sendo a gestão das mesmas efetuada pelo

pessoal ao serviço em articulação com supervisores também designados pela direção.

2 – Os produtos postos à venda deverão respeitar as normas estabelecidas pelo órgão regulador e

deverão ser arrumados em local próprio, de acesso reservado.

3 – A higiene e limpeza das instalações devem ser garantidas pelo pessoal ao serviço,

pressupondo-se a existência, como condição necessária, de contentores para o lixo, de preferência com

possibilidade de separação.

4 – Os alunos podem adquirir a senha de almoço na respetiva escola, sendo as condições e os

preços definidos em conformidade com a lei e oportunamente divulgados de forma clara e em lugares

acessíveis.
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5 – Podem utilizar o refeitório alunos, professores, funcionários e convidados deste Agrupamento.

6 – A reprodução de fichas de trabalho e testes de avaliação sumativa ou outros documentos

destinados à avaliação dos alunos é gratuita.

7 – O pessoal ao serviço nas reprografias deverá passar recibo das receitas recebidas se tal for

solicitado pelo utente.

8 – Os originais dos documentos a reproduzir devem ser entregues com 24 horas de antecedência,

acompanhados da respetiva requisição, salvo as fichas de trabalho e testes de avaliação sumativa que

deverão ser entregues com 48 horas de antecedência.

Artigo 21º - Serviços de Portaria

Ao funcionário de serviço na portaria compete:

a) Proceder à identificação de todas as pessoas que pretendam entrar nas instalações das

escolas do Agrupamento, solicitando-lhes que se identifiquem e que indiquem o assunto que

pretendem tratar ou a pessoa que pretendem contactar;

b) Encaminhar as pessoas para os setores ou serviços que desejam contactar;

c) Controlar a saída dos alunos, impedindo a sua saída durante o período de aulas, salvo por

pedido expresso dos seus pais ou encarregados de educação devidamente confirmados ou

com autorização da direção;

d) Vigiar o espaço adjacente à entrada da escola, alertando a direção sempre que

comportamentos anómalos se revelem suscetíveis de comprometer o bom funcionamento da

escola;

e) Não se ausentar da portaria sem previamente garantir a sua substituição;

f) Colaborar na limpeza e manutenção dos espaços que lhe estiverem destinados.

Artigo 22º - Bibliotecas Escolares e Centros de Recursos

1 – As regras gerais das Bibliotecas do Agrupamento encontram-se especificadas no documento

“Normas Gerais das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita” anexo a este

documento.

2 – As normas de funcionamento específicas das várias Bibliotecas do Agrupamento encontram-se

definidas nos respetivos regimentos que integram este regulamento.
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Artigo 23º - Gabinetes de Gestão e de Coordenação

1 – O acesso e os horários destes gabinetes são determinados pela direção e divulgados de forma

clara nos lugares acessíveis e respetivamente adjacentes a cada um deles, sendo o seu funcionamento

gerido pela direção e por coordenadores por ela designados.

2 – Nestes gabinetes são guardados e entregues os objetos perdidos ou encontrados.

3 – Este setor regula-se ainda por um regimento interno que faz parte integrante deste

regulamento.

Artigo 24º - Pátios e outros espaços ao ar livre

1 – A permanência nestes espaços é permitida a todos os elementos da comunidade escolar cujo

comportamento não comprometa o normal decorrer das aulas.

2 – No decorrer dos tempos letivos não são permitidas atividades ruidosas.

3 – Nestes espaços não são permitidas atividades que constituam obstáculo à livre circulação das

pessoas.

Artigo 25º- Escadas, corredores, entradas e saídas dos blocos de salas e salas de aula

A circulação e o acesso devem processar-se sem atropelos e com o mínimo de ruído.

Artigo 26º - Instalações sanitárias

Para uma utilização razoável destas instalações deve-se:

a) Respeitar a ordem de chegada;

b) Ser cuidadoso na utilização das instalações, garantindo a sua integridade e limpeza.

Artigo 27º- Salas de Convívio

O acesso, os horários, e as formas de controlo das atividades nestas instalações são determinados

pela direção e divulgados de forma clara nos lugares acessíveis e respetivamente adjacentes a cada uma

delas, sendo a sua vigilância assegurada pelo pessoal ao serviço em articulação com supervisores

também designados pela direção.

Artigo 28º - Procedimento administrativo

1 – Toda a documentação que for objeto de afixação ou distribuição na Escola deverá ter

autorização da diretora e ser afixada em locais destinados ao efeito.
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2 – As comunicações escritas entre a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola e

os seus associados podem, com a prévia e obrigatória autorização da diretora, seguir via diretor de

Turma.

3 – No que não esteja especialmente previsto neste Regulamento aplica-se supletivamente o

Código de Procedimento Administrativo.

Artigo 29º - Informações e Reclamações

1 – Todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento têm livro de reclamações.

2 – O encaminhamento para informações será efetuado pelo pessoal ao serviço nas portarias e,

posteriormente, pelas assistentes operacionais que prestam serviço no bloco onde funcionam os

serviços.

3 – Os objetos perdidos ou encontrados devem ser entregues ou levantados nos Gabinetes de

Gestão e de Coordenação.

4 – Qualquer elemento estranho à Escola e que pretenda ser recebido pela diretora apenas o

poderá fazer com marcação prévia ou, se a diretora assim o desejar, aguardando sem interferir com a

atividade escolar.

CAPÍTULO III - AUTONOMIA E REPRESENTAÇÃO

Artigo 30º - Autonomia

1 — A autonomia é a faculdade reconhecida a este Agrupamento de Escolas pela lei e pela

administração educativa de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização

curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial,

administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos.

2 — O exercício da autonomia decorrerá em conformidade com a lei.

3 — Os instrumentos que servem o exercício da autonomia, como o projeto educativo, o

regulamento interno, os planos anual e plurianual de atividades, o orçamento, o relatório anual de

atividades, a conta de gerência e o relatório de autoavaliação são entendidos e usados em

conformidade com a lei.

Artigo 31º - Instrumentos de autonomia

1 — O projeto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de atividades, o

orçamento e os clubes/projetos constituem instrumentos do exercício da autonomia e são entendidos

como:
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a) «Projeto educativo» - o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento,

elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de quatro anos,

no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o

agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa;

b) «Regulamento interno» - o documento que define o regime de funcionamento do

agrupamento, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e

dos serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos

membros da comunidade escolar;

c) «Planos anual e plurianual de atividades» - os documentos de planeamento, que definem, em

função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e

que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução;

d) «Orçamento» - o documento em que se preveem, de forma discriminada, as receitas a obter e

as despesas a realizar pelo agrupamento.

2 — São ainda instrumentos de autonomia, para efeitos da respetiva prestação de contas, o

relatório anual de atividades, a conta de gerência, o relatório de autoavaliação e outros definidos pelo

órgão de gestão.

a) «Relatório anual de atividades» - o documento que relaciona as atividades efetivamente

realizadas pelo agrupamento e identifica os recursos utilizados nessa realização;

b) «Conta de gerência» - o documento que relaciona as receitas obtidas e despesas realizadas

pelo agrupamento;

c) Relatórios de clubes, projetos, coordenadores de ciclo, professor de grupo (ensino pré-escolar),

professor titular de turma, diretores de turma, coordenador dos diretores de turma, representantes de

grupo, coordenadores de departamento, diretores de instalações, relatório das bibliotecas escolares,

relatório de autoavaliação do Conselho Pedagógico;

d) «Relatório da Comissão de Avaliação Interna (CAI)» documento que procede à identificação do

grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas

pelo agrupamento e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados

escolares e à prestação do serviço educativo.

3 — Critérios para a constituição de turmas:

a) Na constituição das turmas em qualquer dos níveis de ensino deverão prevalecer critérios de

ordem pedagógica e uma distribuição equitativa ao nível do género e da idade;

b) No primeiro ano de escolaridade e, quando os alunos admitidos pela primeira vez, são

distribuídos por mais do que uma turma, deve-se procurar manter o grupo proveniente do pré-escolar;
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c) O grupo turma deverá ser mantido no 1º, 2º e 3º ciclos, exceto quando houver necessidade de

reajustamentos;

d) No 7º ano, as turmas serão constituídas através da opção escolhida pelos alunos mas tendo

subjacente o grupo/turma;

e) A redistribuição de alunos retidos far-se-á de forma equilibrada pelas várias turmas;

f) São tomadas em consideração as indicações escritas dos educadores, professores do 1º ciclo e

dos Conselhos de Turma do 2º e 3º ciclos.

4 – Gabinete de Promoção para a Cidadania

4.1 – O Gabinete de Promoção da Cidadania (GPC) é uma estrutura de apoio para referenciar

situações de indisciplina no agrupamento e que pretende cumprir um dos objetivos do contrato de

autonomia que é continuar a reduzir a indisciplina.

4.2 – Normas de funcionamento:

a) Sempre que um aluno, por motivos disciplinares, tiver ordem de saída da sala de aula, deve ser

encaminhado, através do funcionário do bloco para o Gabinete de Promoção da Cidadania a funcionar

na EPAM no Bloco A (antiga sala dos DT) e na ESAC na sala BS1;

b) Neste gabinete, o aluno será recebido por um docente que lhe apresenta uma ficha de registo

de ocorrência, que funciona como ficha de acompanhamento, a qual será posteriormente entregue ao

Diretor de Turma, ou colocada na sua gaveta;

c) O docente regista no sistema informático, ficheiro da Indisciplina, a presença do aluno;

d) Caso o aluno traga uma tarefa para realizar, esta deve ser executada posteriormente ao

preenchimento da ficha de registo de ocorrência;

e) O Professor que enviou o aluno para o GPC deve, no prazo máximo de 24h, registar a

ocorrência no sistema informático, no ficheiro da indisciplina.

5 – Contrato de Autonomia

a) O contrato de autonomia constitui o instrumento de desenvolvimento e aprofundamento da

autonomia do agrupamento.

b) O contrato de autonomia é celebrado na sequência de procedimentos de auto -avaliação e

avaliação externa, realizados nos termos da lei.

Artigo 32º - Representação

1 – O direito de participação dos pais e encarregados de educação na vida do Agrupamento

processa-se de acordo com o disposto na Lei.
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2 – O direito à participação dos alunos na vida do Agrupamento processa-se de acordo com o

disposto na Lei e concretiza-se através dos delegados de turma, do conselho de delegados de turma, das

assembleias de alunos e da Associação de Estudantes.

CAPÍTULO IV - COMUNIDADE ESCOLAR

Artigo 33º - Definição

Constituem a comunidade escolar os alunos, o pessoal docente, os pais e encarregados de

educação, o pessoal não docente, as entidades, instituições e organizações de caráter social, económico,

cultural ou científico e a autarquia.

SECÇÃO 1 - ALUNOS

Artigo 34º - Deveres e Direitos

1 – Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor e para além da ação própria do seu estatuto e

do seu interesse pessoal, o aluno tem o dever de:

a) Respeitar-se e respeitar os outros;

b) Responsabilizar-se pelos seus bens pessoais e respeitar a propriedade alheia;

c) Pagar os prejuízos que causar por dano ou uso indevido das instalações, do equipamento ou

dos materiais;

d) Conhecer o regulamento interno da escola e subscrever, em cada ano letivo, uma declaração

de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;

e) Participar na realização do projeto educativo;

f) Contribuir para o bom serviço e a boa imagem da escola;

g) Abster-se de agir em prejuízo dos direitos de cada um, nomeadamente, o direito à

aprendizagem;

h) Ser assíduo e pontual;

i) Apresentar justificação das faltas dentro dos prazos estabelecidos pela lei;

j) Apresentar-se com o material escolar com um aspeto limpo e cuidado;

k) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de aprendizagem;

l) Seguir as orientações dos pais ou encarregados de educação relativas ao seu processo de

aprendizagem;

m) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola;

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
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o) Servir a comunicação entre a escola e o encarregado de educação, sempre que tal for

solicitado;

p) Transmitir ao encarregado de educação toda a informação relevante inerente à sua avaliação;

q) Abster-se de possuir, transportar ou consumir substâncias ilícitas;

r) Abster-se de consumir substâncias que induzam estados de consciência inadequados à

aprendizagem;

s) Abster-se de possuir, transportar ou usar objetos perigosos para si ou para outros;

t) Abster-se de praticar atos ilícitos;

2 – Para além do direito, inerente ao seu estatuto, a uma educação de qualidade, o aluno tem o

direito a:

a) Ser esclarecido acerca do Regulamento Interno;

b) Ter conhecimento do protocolo de ação em sala de aula de cada professor nos quais as regras

são consistentes com este regulamento e enunciadas claramente;

c) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de apoios face a carências do tipo

familiar, socioeconómico ou cultural que dificultem o acesso à escola ou o processo de aprendizagem;

d) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às suas

aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de

apoio educativo;

e) Ser respeitado;

f) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita;

g) Ter salvaguarda da sua segurança;

h) Ter garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo;

i) Ver reconhecido o seu mérito em função do seu trabalho e da qualidade do seu desempenho;

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

professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola;

k) Usufruir de um horário escolar pedagogicamente estruturado, bem como de uma planificação

equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares que contribuam para o seu desenvolvimento;

l) Utilizar os serviços e os espaços escolares nas condições regulamentadas;

m) Dispor de uma área coberta ampla para convívio e recreio;

n) Sair da escola com autorização escrita do encarregado de educação ou da direção da escola;

o) Participar, através dos seus representantes e nos termos da lei, nos órgãos de administração e

gestão da escola, na criação e execução do projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento

interno. Todos os alunos podem ser eleitos ou designados para os órgãos e estruturas previstas na lei, à

exceção daqueles a quem tenha sido aplicada medida corretiva ou disciplinar sancionatória igual ou

superior à da exclusiva competência da diretora;
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p) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no

âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei;

q) Reunir-se e fazer-se representar diretamente em assembleia-geral, ou indiretamente pela

associação de estudantes, delegado ou subdelegado de turma e pela assembleia de delegados de turma,

nos termos da lei e deste regulamento interno;

r) Criar uma associação de estudantes;

s) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres;

t) Ser informado, em tempo útil, sobre o modo de organização do plano de estudos, o programa

e objetivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar, bem como dos critérios gerais e específicos

de avaliação;

u) Tomar conhecimento, nas duas primeiras semanas de aulas de cada período, da data da

realização de testes de avaliação e outros eventos de avaliação de importância equiparada;

v) Ser informado, até ao último dia de aulas de cada período, sobre a sua classificação.

w) Ser informado, em tempo útil, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu

interesse, nomeadamente sobre a sua matrícula, abono de família e apoios socioeducativos, normas de

utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de

emergência e, duma forma geral, sobre todas as atividades e iniciativas inerentes ao Projeto Educativo.

Artigo 34º - Procedimento disciplinar

1 – Procedimento Disciplinar

1.1 – Para além do disposto na legislação em vigor, seguem, igualmente, as normas estipuladas na

circular interna nº 3 de 9 de novembro de 2011 que a seguir se transcreve:

a) «A Direção do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita considera que o insucesso dos alunos

está, na maioria dos casos, associado à indisciplina que prejudica o sucesso de todos os alunos da

respetiva turma. Neste sentido, tal como consta no projeto de intervenção da diretora do agrupamento,

o combate à indisciplina será uma prioridade. Ao mesmo tempo, estaremos igualmente atentos às

situações extra sala de aula, tais como: falta de respeito para com professores, funcionários e colegas,

em particular as que envolvam agressões físicas, psicológicas e verbais.

b) Como ponto de partida, vamos apostar na criação de mecanismos que facilitem a circulação da

informação, num maior envolvimento e responsabilização dos encarregados de educação, na celeridade

dos procedimentos e tomadas de decisão.
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1.2 – Assim, será estabelecido um protocolo de procedimentos que, embora possa ser ajustado a

cada situação de acordo com a sua especificidade, assenta nos seguintes pressupostos:

a) Todas as ocorrências serão registadas informaticamente num processo disciplinar individual

do aluno;

b) Os encarregados de educação serão sempre informados de todas as ocorrências;

c) Toda e qualquer situação de indisciplina terá como consequência uma medida corretiva ou

sancionatória, ambas com finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração.

1.3 – Medidas corretivas:

a) Advertência - Consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um

comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares. Na sala de aula a

repreensão ao aluno é da competência do professor, enquanto, fora da sala de aula, qualquer professor

ou membro do pessoal não docente, tem competência para repreender o aluno;

b) Ordem de saída da sala de aula - Sempre que o aluno não cumpra as regras de sala de aula,

será encaminhada para o Gabinete de Promoção para a Cidadania onde permanecerá em silêncio,

refletindo sobre o seu comportamento, até ao final da aula ou do primeiro tempo de 50 minutos.

c) Tarefas e atividades de integração escolar - As tarefas consistem na limpeza de salas de aula

ou dos pátios e serão realizados após o período de aulas do aluno;

1.4 – Medidas sancionatórias:

a) Repreensão registada - consiste numa repreensão escrita que ficará averbada no processo

individual do aluno;

b) Suspensão por um dia - aplicada pela diretora do agrupamento, sem que seja necessário a

abertura de um processo disciplinar;

c) Suspensão da escola até 10 dias úteis - medida que será sempre precedida de um processo

disciplinar;

d) Transferência de escola - da competência do diretor regional de educação.

1.5 – Relativamente ao número de ocorrências, dentro e fora da sala de aula, estabelece-se o

seguinte:

a) 1ª Ocorrência - o aluno é repreendida, a ocorrência é registada, o encarregado de educação é

informado;

b) 2ª Ocorrência - a ocorrência é registada, o diretor de turma convoca o encarregado de

educação e o aluno para uma reunião onde será assumido um compromisso por parte do aluno e do

encarregado de educação relativamente à necessária mudança de comportamento do discente. Os

mesmos serão informados da tarefa de integração que este fica obrigado a cumprir;
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c) 3ª Ocorrência - A ocorrência é registada, o diretor de turma convoca o encarregado de

educação e o aluno para uma reunião onde serão informados da tarefa de integração que o aluno fica

obrigado a cumprir. O aluno será alvo de uma repreensão registada a incluir no seu processo individual

da forma determinada pela direção;

d) 4ª Ocorrência - A ocorrência é registada, o diretor de turma convoca o encarregado de

educação e o aluno para uma reunião onde serão informados do dia de suspensão a que o aluno será

sujeito;

e) 5ª Ocorrência - A ocorrência é registada, o diretor de turma convoca o encarregado de

educação e o aluno para uma reunião onde serão ouvidos no âmbito do processo disciplinar a que o

aluno será sujeito.

1.6 – Importa esclarecer que, em função da gravidade, qualquer ocorrência poderá desencadear

de imediato um processo disciplinar. Pelo que se tem verificado, a maioria das ocorrências acontecem

na sala de aula e levam à ordem de saída da sala de aula. Nesta situação, o aluno é encaminhado por um

funcionário ao Gabinete de Promoção para a Cidadania. No caso da EPAM, o aluno é encaminhado para

a biblioteca ou para a coordenação da escola.

1.7 – Com o objetivo de clarificar as atitudes e comportamentos que podem levar à ordem de

saída da sala de aula, destaca-se o seguinte:

a) Desrespeitar o professor ou a sua autoridade;

b) Desrespeitar os colegas por agressões físicas ou verbais;

c) Perturbar a aula prejudicando a aprendizagem dos colegas;

d) Outras situações que perturbem o normal funcionamento da aula;

e) Em casos omissos o professor é soberano para decidir de acordo com a realidade da turma.

No entanto, terá de ter a aprovação do conselho pedagógico e informar os encarregados de educação

da alteração».

2 – Organização da resposta às infrações por níveis de gravidade:

2.1 - A resposta às situações de indisciplina está organizada em três diferentes níveis,

correspondentes a diferentes graus das infrações.

2.2 - Os procedimentos a adotar e as estruturas da escola envolvidas são igualmente diferenciadas

de acordo com a gravidade das situações.

2.3 - As infrações disciplinares são consideradas genericamente como:

a) Ligeiras – Grau 1;

b) Graves – Grau 2;

c) Muito Graves – Grau 3.
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2.4 - Infrações Ligeiras:

a) Resolvidas pelo professor ou pelo funcionário;

b) Poderão dar origem a advertência ou repreensão;

c) Poderão ser comunicadas ao Diretor de Turma ou ao Encarregado de Educação;

d) Não dão origem à marcação de falta;

e) Não dão origem a participação disciplinar.

2.5 - Infrações Graves:

a) Resolvidas pelo professor ou pelo funcionário, pelo diretor de turma e pela Direção do

Agrupamento;

b) Dão origem a advertência ou repreensão;

c) São objeto de participação disciplinar;

d) São sempre comunicadas ao encarregado de educação;

e) Podem dar origem a ordem de saída da sala de aula com a respetiva falta e

encaminhamento para o Gabinete de Promoção para a Cidadania (GPC);

f) Poderão dar origem a suspensão e a processo disciplinar.

2.6 - Infrações Muito Graves:

a) São resolvidas pelo diretor de turma e pela Direção do Agrupamento;

b) São acompanhadas pelo Diretor de Turma;

c) Dão origem a ordem de saída da sala de aula ou de outros locais onde se desenvolva o

trabalho escolar com a respetiva marcação de falta;

d) O aluno é encaminhado imediatamente para o Gabinete da Direção;

e) Dão origem à instauração de procedimento disciplinar e à aplicação de medida

disciplinar sancionatória;

f) O aluno só regressa à sala de aula após a apresentação de um pedido formal de

desculpas ao professor e/ou funcionário e aos colegas;

g) São acompanhadas pelas estruturas de apoio da escola (Gabinete e Psicologia e GPC).
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3 – Tipificação de infrações/medidas disciplinares

Grau Comportamento Sanção Quem atua

Um

(Infrações

ligeiras)

 Falta de pontualidade.

 Não apresentação do cartão do
aluno na portaria.

 Intervir na aula
despropositadamente.

 Conversar/brincar durante as
aulas.

 Levantar-se sem autorização.

 Provocar os colegas.

 Utilizar pastilha elástica.

 Ter manifestações emocionais e
atitudes despropositadas dentro da
sala de aula.

 Usar bonés, gorros, capuzes
dentro da sala de aula.

 Sujar o espaço escolar.

Comunicação ao Encarregado
de Educação (quando o DT
considerar oportuno);

Uma das seguintes sanções:

 O aluno pede formalmente
desculpas e/ou limpa o que
sujou.

 Educador.

 Professor.

 Diretor de
Turma.

 Funcionário.

Dois

(Infrações

graves)

 Reincidência em qualquer das
infrações ligeiras.

 Entrada e saída da sala de aula aos
gritos e empurrões.

 Usar linguagem imprópria.

 Não acatar as ordens.

 Escrever, rabiscar ou desenhar nas
paredes, mobiliário ou qualquer
outra parte das instalações
escolares.

 Destruir material escolar.

 Utilizar qualquer meio multimédia
não autorizado pelo professor.

 Não cumprir as regras dos espaços
(refeitório, biblioteca, pavilhão etc.)

 Participar em lutas no recinto
escolar.

 Provocar conflitos verbais ou
físicos com os colegas.

 - Ordem de saída da sala de
aula e encaminhamento para
o GPC.

 - Marcação de falta.

 - Participação disciplinar.

 - Convocatória para o
Encarregado de Educação
comparecer na escola.

 - Serviço comunitário
prestado no Agrupamento.

 - Repreensão registada.

 - Um a quatro dias úteis de
suspensão.

 - O material multimédia será
confiscado pelo professor,
entregue na direção desligado
e em envelope fechado, onde
só poderá ser levantado pelo
encarregado de educação.





 Educador.

 Professor.

 Diretor de
Turma.

 Funcionário.

 Direção.
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Três

(Infrações

Muito

graves)

 Reincidência em qualquer das
infrações graves.

 Recusa no cumprimento de
qualquer uma das sanções que lhe
seja aplicada.

 Roubo/furto

 Ofensas verbais para com
professores/ funcionários/ colegas.

 Provocação coerciva.

 Ameaças/Intimidação (pares,
professores e funcionários).

 Violência física.

 Humilhação pública ou privada
(SMS, Web, Redes Sociais, etc.).

 Destruição da propriedade
pessoal.

 Reincidência na utilização indevida
do material multimédia.

 Convocatória imediata do
Encarregado de Educação
para comparecer na escola.

 Marcação de falta.

 Participação disciplinar.

 Ordem de saída da sala de
aula e encaminhamento para
o GPC.

 Apresentar-se na Direção e
ser acompanhado pelo GPC.

 Serviço comunitário (interno
e ou externo).

 Suspensão até doze dias
úteis.

 Participação à PSP.

 O material multimédia será
confiscado pelo professor,
entregue na Direção,
devolvido ao encarregado de
educação, podendo o aluno
ser punido com um dia de
suspensão.

 Transferência ou expulsão
da escola.

 Educador.

 Professor.

 Diretor de
Turma.

 Funcionário.

 Direção.

Artigo 36º - Assiduidade /pontualidade

1 - O Agrupamento segue o disposto na legislação em vigor, bem como a disposição aprovada em

Conselho Pedagógico que considera “incumprimento reiterado do dever de assiduidade” sempre que o

aluno, depois de ter cumprido as “medidas de recuperação e integração”, repita uma situação de falta

injustificada.

2 - 1º Ciclo:

Sempre que um aluno chegue à escola após o tempo de tolerância (e sem justificação médica ou

sem o prévio aviso através de caderneta escolar), só poderá entrar na sua sala de aula no tempo letivo

seguinte, desde que seja reincidente, se reúnam condições físicas e humanas para permanecer noutro

espaço e esgotadas que estejam as tentativas de normalizar a situação.
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Artigo 37º - Avaliação

1 – Ensino Pré-escolar:

a) A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa.

Trata-se de um processo contínuo e interpretativo, que se interessa mais pelos processos do que pelos

resultados. Procura tornar a criança a 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;

b) A Educação Pré-escolar perspetiva-se no sentido da educação ao longo da vida,

assegurando à criança condições para abordar com sucesso o 1º ciclo;

c) Cabe a cada educador avaliar, numa perspetiva formativa, os processos educativos, o

desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo.

d) Na educação pré-escolar as áreas de conteúdo são curriculares não disciplinares e

articulam-se de forma transversal, quer no processo de desenvolvimento das aprendizagens das crianças,

quer no processo de planeamento e avaliação da ação educativa. Existem parâmetros de avaliação

específicos para cada uma das áreas curriculares – Formação Pessoal e Social; Expressões; Linguagem

Oral e Abordagem à Escrita; Matemática; Conhecimento do Mundo – mas a sua leitura tem de ser feita

de uma forma globalizante e contextualizada.

2 – Restantes níveis de ensino:

Domínio A Domínio B

1º e 2º Ciclos 85% 15%

3º Ciclo 90% 10%

3º Ciclo Vocacional
1 Ano 70% 30%

2 Anos 60% 40%

Secundário

Cursos Científico-
Humanísticos

95% 5%

Cursos Vocacionais 90% 10%

Profissional 90% 10%

3 – A distribuição dos testes ao longo de cada período é a que a seguir se indica:

a) 1º Ciclo - 3 testes por semana com o mínimo de um dia de intervalo; nos anos em que a

disciplina de inglês faz parte do currículo – 2 testes por semana;
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c) 2º e 3º ciclos - 1 teste por dia alternando, sempre que possível, disciplinas teóricas e

práticas;

d) Ensino Secundário - disciplinas específicas – não podem realizar teste na mesma semana

máximo de testes semanais;

e) Em caso algum é permitida a realização de 2 testes no mesmo dia..

Artigo 38º - Quadro de Valores

1 – O Quadro de Valores reconhece a ação dos alunos que revelem, individualmente ou em grupo,

capacidades intelectuais ou socioculturais dignas de mérito e registo.

2 – A atribuição do mérito terá periodicidade anual e a sua entrega será efetuada em sessão

pública realizada na Escola.

Artigo 39º Valorização do mérito escolar

1 – O mérito escolar reconhece, em cada ano letivo, os alunos que revelem excelentes resultados

na avaliação de desempenho escolar e/ou realizem atividades de excelente qualidade no domínio

curricular.

2 – São candidatos à valorização do mérito escolar todos os alunos que reúnam cumulativamente

as condições seguintes:

a) Não tenham sido objeto de sanção disciplinar;

b) Tenham obtido classificação igual ou superior a 4,5 no Ensino Básico, igual ou superior a 15

valores (sem arredondamento) no 10ºano, igual ou superior a 16 valores (sem arredondamento) no 11º

ano e igual ou superior a 17 valores (sem arredondamento) no 12º ano.

3 – A proposta para valorização do mérito escolar é da competência do Conselho de Turma e deve

ser registada no processo individual do aluno.

4 – O nome dos alunos propostos para mérito escolar deve ser divulgado em local visível e a

entrega dos diplomas será efetuada em sessão pública na escola sede do Agrupamento, no início do ano

letivo seguinte, na presença de toda a comunidade educativa.

Artigo 40º Comportamento meritório

A atribuir aos alunos cujas competências sociais se tenham distinguido em benefício da

comunidade escolar. A proposta é apresentada pelos docentes do Conselho de Turma, ou outros, à

direção, que toma a decisão final.
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Artigo 41º - Mérito desportivo

A atribuir de acordo com as regras definidas pelos docentes que constituem o núcleo do desporto

escolar.

Artigo 42º - Associação de Estudantes

1 – Definição e âmbito:

a) A Associação de Estudantes é criada e dinamizada pelos estudantes e tem como função a sua

representação no respetivo estabelecimento de ensino. A associação de estudantes goza de autonomia

na elaboração dos respetivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes,

na gestão e administração do respetivo património e na elaboração dos planos de atividade, no respeito

pela lei e pelos princípios da liberdade, da democraticidade e da representatividade;

b) O apoio ao associativismo jovem obedece aos princípios da transparência, objetividade e

respeito pela autonomia e independência das associações e seus dirigentes;

2 – As atividades da AE que envolvam a utilização de instalações e património da Escola carecem

do parecer e autorização prévia da diretora.

3 – Todos os estudantes do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário do Agrupamento de

Escolas Augusto Cabrita têm o direito de participar na vida associativa da escola.

4 – A Associação de Estudantes deve respeitar a legislação em vigor e os seus membros estão

sujeitos ao cumprimento integral do presente Regulamento.

Artigo 43º - Normas de funcionamento da Associação de Estudantes

1 – A Associação de Estudantes funciona em instalações a designar pela diretora.

2 – A Associação de Estudantes, elabora e entrega o seu regimento na direção no prazo de 30 dias

após a tomada de posse.

3 – As instalações designadas para o funcionamento da Associação de Estudantes serão apenas

utilizadas para atividades da Associação e estas não devem perturbar o funcionamento das aulas.

4 – O património da Associação de Estudantes, existente nas suas instalações, deve ser

inventariado no início e no final de cada mandato, sendo os dirigentes da Associação responsáveis pela

sua conservação.

5 – O horário de atendimento dos membros da Associação de Estudantes é definido anualmente e

afixado na porta da sala de que dispõe.

6 – As reuniões da Associação de Estudantes ocorrem por sua iniciativa e não devem

comprometer as atividades letivas.
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7 – Os membros da Associação de Estudantes têm as faltas justificadas, até 1/3 do limite máximo

de faltas estabelecido por lei, no caso de participarem, nessa qualidade, em atividades do Agrupamento

ou em reuniões com outras associações ou entidades.

8 – As faltas referidas na alínea anterior são relevadas mediante a apresentação à diretora de

documento comprovativo de comparência.

9 – O processo eleitoral rege-se por regulamento eleitoral no âmbito do quadro da legislação em

vigor e dos estatutos da própria Associação.

Artigo 44º - Organização Estudantil

1 – Os alunos podem convocar reuniões gerais de alunos.

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, a convocatória deverá ser feita por intermédio

da Assembleia de Delegados de Turma, sendo a mesma subscrita por dois terços dos seus membros, ou

por intermédio de um aluno que seja portador de um documento assinado por um número de alunos

igual ou superior a dez por cento dos alunos da escola.

3 – Estas reuniões decorrerão sob a responsabilidade da mesa eleita para as dirigir e no espaço e

no tempo destinados, pela escola, às reuniões em geral, de modo a que não perturbem as atividades

letivas, salvaguardando-se motivos de força maior ou de reconhecida urgência.

4 – De todas as reuniões serão lavradas atas, em duplicado, assinadas pelos membros da mesa,

devendo o original ser arquivado e o duplicado ser entregue ao órgão de gestão da escola.

5 – Cada Turma da escola será representada por um delegado e por um subdelegado de turma.

6 – O delegado e subdelegado de turma poderão ser substituídos, por vontade própria, por

motivo fundamentado e subscrito por pelo menos dois terços dos alunos da turma ou pelo conselho de

turma.

7 – O delegado de turma, ou o subdelegado em sua representação, deverá representar a turma

em todas as questões relativas ao funcionamento da escola e à sua articulação com os restantes

elementos da mesma.

Artigo 45º - Participação na vida escolar

1 – A Associação de Estudantes tem direito a ser consultada pelos órgãos de gestão da escola em

relação às seguintes matérias:

a) Projeto educativo da escola;

b) Regulamento interno;

c) Planos de atividades e orçamento;
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d) Projetos de combate ao insucesso escolar;

e) Organização de atividades de complemento curricular e do desporto escolar.

2 – As consultas previstas no número anterior devem permitir que a Associação de Estudantes se

possa pronunciar em prazo não inferior a 15 dias a contar da data em que estas lhes são facultadas.

3 – A Associação de Estudantes colabora na gestão de espaços de convívio e desporto, assim

como em outras áreas equivalentes, afetas a atividades estudantis.

4 – A diretora acompanha e apoia a intervenção da Associação de Estudantes nas atividades que

promovam a ligação da escola à comunidade.

SECÇÃO 2 – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Artigo 46º - Responsabilidade dos Pais ou Encarregados de educação

1 – Deveres

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, os pais e encarregados de educação têm o dever

de:

a) Respeitarem-se e respeitar os outros;

b) Responsabilizarem-se pelos seus bens pessoais e respeitar a propriedade alheia;

c) Pagarem os prejuízos que os seus educandos causarem por dano ou uso indevido das

instalações, do equipamento ou dos materiais;

d) Conhecer o regulamento interno da escola e subscrever, em cada ano letivo, uma declaração

de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;

e) Contribuírem para o bom serviço e a boa imagem da escola;

f) Integrarem ativamente a comunidade educativa assumindo as demais responsabilidades desta,

em especial informando-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus

educandos;

g) Responsabilizarem-se pelos seus educandos no que diz respeito à assiduidade e

comportamento, justificando as respetivas faltas dentro do prazo previsto por lei, 3 dias úteis, e

comparecendo sempre que forem solicitados;

h) Promoverem uma articulação educativa consequente entre a família e a escola;

i) Diligenciarem para que o seu educando cumpra os seus deveres e beneficie efetivamente dos

seus direitos;

j) Contribuírem para o correto apuramento dos factos em eventuais processos disciplinares que

visem o seu educando e, sendo aplicada medida disciplinar, diligenciar para que a mesma obtenha

dividendos pedagógicos que contribuam para o desenvolvimento equilibrado da personalidade do seu

educando e para o incremento das suas competências sociais.



Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita Regulamento Interno 2015/2019

Página 37 de 113

2 - Direitos

Sem prejuízo do disposto neste regulamento e na legislação em vigor, os pais e encarregados de

educação têm direito a:

a) Serem respeitados;

b) Serem informados sobre a legislação e normas que lhe digam justificadamente respeito;

c) Participarem na vida do Agrupamento, nos termos da legislação em vigor;

d) Serem informados do calendário de atividades a realizar durante o ano letivo;

e) Serem informados regularmente sobre a avaliação do desempenho do seu educando;

f) Comunicar com o Educador, Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma semanalmente no

dia e hora fixados para o efeito;

g) Recorrerem e serem atendidos pela diretora sempre que o assunto a tratar ultrapasse

justificadamente as atribuições do Educador, Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma;

h) Terem acesso a todas as informações justificadamente relacionadas com o processo educativo

dos seus educandos;

I) Serem informados, com a antecedência mínima de uma semana, da data de eventos nos quais o

seu educando participe e que impliquem deslocações e/ou despesas;

j) Serem informados, com antecedência, sempre que a realização de eventos curriculares ou

extracurriculares nos quais o seu educando participe e que impliquem a saída do recinto escolar;

k) Serem informados no início do ano letivo sobre o Regulamento Interno do Agrupamento;

l) Serem informados sobre os horários de funcionamento dos vários setores e serviços;

m) Serem notificados sempre que um procedimento disciplinar vise o seu educando;

n) Pronunciarem-se sobre eventuais mudanças do percurso escolar dos seus educandos na

sequência de retenções repetidas do seu educando, no mesmo ciclo de estudos.

Artigo 47º - Associação de Pais e Encarregados de educação

1 – Definição e objetivos:

a) A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita

é formada pelos representantes de Pais e Encarregados de Educação dos diferentes estabelecimentos

de ensino e educação que constituem o Agrupamento;

b) A Associação rege-se por estatutos próprios;

c) A sua intervenção resulta da aplicação dos diplomas legais em vigor;

d) A Associação de Pais e Encarregados de Educação tem como objetivo promover a defesa dos

interesses dos seus associados no que diz respeito à educação e ensino dos seus educandos.
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2 – Direitos

São direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação:

a) Intervir como parceiro no processo educativo;

b) Participar na elaboração de legislação sobre educação e ensino;

c) Participar nos órgãos do Agrupamento, nos termos da lei;

d) Acompanhar e participar na atividade dos órgãos do Agrupamento e da ação social escolar, nos

termos da lei;

e) Intervir na organização das atividades de complemento curricular, de desporto e de ligação

entre a escola e a comunidade;

f) Reunir periodicamente com a Diretora;

g) Beneficiar de apoio documental a facultar pela diretora

h) Serem-lhe facultadas, no início do ano letivo, as listas das turmas, horários e nomes dos

professores;

i) Dispor de uma sala ou de um espaço adequado ao exercício das suas funções;

j) Afixar no placar da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento todos os

avisos e informações considerados de interesse;

k) Divulgar a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento e angariar novos

sócios, durante o período de matrículas, através da inclusão de impresso próprio no envelope de

documentos a facultar pela diretora;

l) Ter acesso, para consulta, nos termos legais, às atas de reuniões em que a Associação de Pais e

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita se tenha feito representar;

m) Intervir junto das estruturas que considerar competentes, visando a satisfação de

necessidades do Agrupamento;

n) Convocar os pais e encarregados de educação para reuniões relevantes, quer para o processo

educativo em si, quer para discussão de temas com vista a melhorar a representatividade da Associação

de Pais e Encarregados de Educação, de acordo com procedimento autorizado pela diretora;

o) Designar os seus representantes nos vários órgãos do Agrupamento, nos termos da lei;

p) Ter acesso às instalações do Agrupamento, de acordo com as normas existentes de utilização

dos diversos espaços;

q) Participar a quem de direito todo e qualquer comportamento incorreto para com a Associação

de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita.

3 – Deveres

São deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação:

a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos próprios da Associação;
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b) Intervir como parceiro no processo educativo, respeitando a opinião dos outros parceiros;

c) Contribuir para um clima de solidariedade e ajuda mútua entre todos os intervenientes na

comunidade educativa;

d) Procurar resolver com bom senso, espírito de justiça e na base do diálogo franco todas as

situações que lhe são colocadas;

e) Dinamizar reuniões entre associados de modo a garantir o valor da representatividade;

f) Informar a diretora do calendário das reuniões com os sócios, viabilizando, dessa forma, a

disponibilização de espaços adequados à realização das mesmas;

h) Informar e esclarecer todos os associados sobre todos os assuntos do seu interesse;

i) Apresentar à diretora todas as queixas reclamações que os associados possam ter;

j) Designar os seus representantes nos órgãos do Agrupamento;

k) Guardar sigilo relativamente às matérias tratadas nas reuniões que assim o exijam.

4 - Competências

Compete especialmente à Associação de Pais e Encarregados de Educação:

a) Participar no Conselho Geral do Agrupamento, através de representantes designados para o

efeito nos termos definidos no presente regulamento;

b) Participar na planificação e celebração dos contratos de autonomia;

c) Aconselhar os encarregados de educação sobre a intervenção destes no sistema de avaliação

dos alunos e sobre a apresentação de reclamações;

d) Aconselhar os encarregados de educação sobre pedidos de esclarecimento quanto a opções

curriculares oferecidas pelas escolas da área e às consequências quanto ao prosseguimento de estudos

ou iniciação na vida ativa;

e) Esclarecer os encarregados de educação que tenham de ser ouvidos pelos órgãos próprios em

caso de comportamentos anómalos ou infrações disciplinares graves dos seus educandos;

f) Encaminhar os encarregados de educação para os serviços de apoio socioeducativo do

Agrupamento, informando-os sobre o âmbito e o esquema de funcionamento dos mesmos.

SECÇÃO 3 - PESSOAL NÃO DOCENTE

Artigo 48º – Deveres e Direitos

1 - Deveres

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, o pessoal não docente tem o dever de:

a) Respeitar-se e respeitar os outros;

b) Responsabilizar-se pelos seus bens pessoais e respeitar a propriedade alheia;
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c) Pagar os prejuízos que causar por dano ou uso indevido das instalações, do equipamento ou

dos materiais;

d) Conhecer o regulamento interno do Agrupamento;

e) Ser assíduo e pontual;

f) Zelar pelo cumprimento da lei e do regulamento interno;

g) Contribuir para o bom serviço e a boa imagem da escola;

h) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa;

i) Vigiar os alunos não ocupados em trabalho escolar, evitando a perturbação do normal

funcionamento das aulas;

j) Vigiar os alunos, sempre que o professor se ausente temporariamente da sala de aula por

motivo de força maior;

k) Acompanhar eventuais sinistrados a tratamento, sempre que tal seja determinado pela direção;

l) Manter as instalações limpas e arrumadas para que as atividades escolares possam decorrer em

condições funcionais e dignas;

m) Participar imediatamente ao Educador, Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma

qualquer evento digno de registo;

n) Registar as faltas dos professores, procedendo de acordo com o regulamento interno;

o) Prestar assistência aos professores que justificadamente a solicitem;

p) Divulgar à comunidade escolar as informações ou ordens de serviço emanadas pela diretora,

procedendo em conformidade com as orientações recebidas da diretora ou outro membro da

comunidade escolar a quem tenha sido delegada tal atribuição;

q) Realizar, conforme a legislação laboral aplicável e as orientações da direção, as funções que lhe

estão atribuídas;

r) Participar nas ações de formação pessoal e profissional, durante o horário de trabalho ou fora

deste, sempre que a direção do agrupamento justificadamente assim o determine.

2 - Direitos

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, o pessoal não docente tem direito a:

a) Ser respeitado;

b) Ser informado claramente sobre a legislação e normas que lhe digam justificadamente respeito;

c) A participar na vida da escola, nos termos da legislação em vigor;

d) Beneficiar de ações de formação que concorram para a sua valorização pessoal e profissional;

e) Utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas;

f) Apresentar solicitações, críticas e sugestões relativas ao funcionamento do agrupamento e ao

desempenho das suas funções e ser ouvido pelos órgãos de administração e gestão;
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g) Usufruir de equipamentos e materiais necessários ao bom exercício das suas funções;

h) Exigir equilíbrio e equidade na distribuição do serviço, tendo em atenção as necessidades do

Agrupamento, as competências próprias e a natureza do serviço;

i) Eleger livremente os seus representantes,

j) Ter segurança na atividade profissional.

SECÇÃO 4 - PESSOAL DOCENTE

Artigo 49º – Deveres e Direitos

1 – Deveres

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, o pessoal docente tem o dever de:

a) Respeitar-se e respeitar os outros;

b) Responsabilizar-se pelos seus bens pessoais e respeitar a propriedade alheia;

c) Pagar os prejuízos que causar por dano ou uso indevido das instalações, do equipamento ou

dos materiais;

d) Ser assíduo e pontual;

e) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento;

f) Participar na criação e realização do projeto educativo;

g) Contribuir para o bom serviço e a boa imagem da escola;

h) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa;

i) Articular a sua ação pedagógica com a ação dos pais e encarregados de educação, contando

para isso com a ação dos diretores de turma;

j) Informar e esclarecer os alunos sobre o programa da disciplina e os critérios de avaliação que

aplica, registando tal ação no sumário respetivo;

k) Marcar as datas dos testes e outros instrumentos/tarefas para avaliação, pelo menos no início

de cada período, registá-las no sistema informático e divulga-las aos alunos;

l) Registar os sumários e as faltas dos alunos na aplicação destinada para o efeito;

m) Não realizar um teste sem antes ter devolvido e corrigido o teste anterior;

n) Avaliar e classificar os testes e trabalhos de acordo com os critérios gerais de avaliação

estipulados e aprovados pelo Conselho Pedagógico e os critérios específicos de cada grupo disciplinar;

o) Informar os alunos acerca da sua classificação em cada final de período;

p) Participar na organização e realização de atividades curriculares e extracurriculares e na criação

ou escolha dos materiais didáticos;



Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita Regulamento Interno 2015/2019

Página 42 de 113

q) Gerir estrategicamente o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas

definidos;

r) Aplicar diferentes instrumentos de avaliação, promovendo uma autoavaliação sistemática e

formadora;

s) Enriquecer e partilhar os recursos educativos;

t) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção de casos de alunos

com necessidades educativas especiais, bem como na implementação de medidas que visem o

tratamento adequado desses casos;

u) Acompanhar os alunos, em caso de acidente ou indisposição, até que esteja assegurado o

encaminhamento destes para os serviços competentes.

2 – Direitos

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, o pessoal docente tem direito a:

a) Ser respeitado;

b) Ser informado claramente sobre a legislação e normas que lhe digam justificadamente respeito;

c) Participar na vida da escola, nos termos da legislação em vigor;

d) Beneficiar de ações de formação que concorram para a sua valorização pessoal e profissional

nos domínios pedagógico, didático e científico;

e) Utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas;

f) Apresentar solicitações, críticas e sugestões relativas ao funcionamento do agrupamento e ao

desempenho das suas funções e ser ouvido pelos órgãos de administração e gestão;

g) Usufruir de equipamentos e materiais necessários ao bom exercício das suas funções;

h) Ter um espaço no seu local de trabalho onde possa realizar as refeições;

i) Exigir equilíbrio e equidade na distribuição do serviço, tendo em atenção as necessidades do

Agrupamento, as competências próprias e a natureza do serviço;

j)Ter segurança na atividade profissional;

k) Eleger livremente os seus representantes.

SECÇÃO 5 - DEVERES E DIREITOS DA COMUNIDADE LOCAL

Artigo 50º - Entidades/Instituições/Organizações de caráter social/económico/cultural/científico

1 – Deveres

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, os representantes da comunidade local têm o

dever de:

a) Respeitarem-se e respeitar os outros;
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b) Cumprirem e fazer cumprir o regulamento interno do Agrupamento;

c) Participarem na criação e realização do projeto educativo;

d) Contribuírem para o bom serviço e a boa imagem da escola;

e) Colaborarem no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa;

f) Cumprirem todas as obrigações inerentes às suas funções enquanto membro do Conselho Geral

do Agrupamento;

2 – Direitos

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, os representantes da comunidade local têm

direito a:

a) Serem respeitados;

b) Serem informados claramente sobre a legislação e normas que lhe digam justificadamente

respeito;

c) Participarem na vida da escola, nos termos da legislação em vigor;

d) Apresentarem solicitações, críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Agrupamento e

ao desempenho das suas funções e serem ouvidos pelos órgãos de administração e gestão;

e) Integrarem o Conselho Geral do Agrupamento;

f) Solicitarem à diretora e desta obter, desde que a mesma esteja disponível, informação

relevante para o bom desempenho das suas funções.

SECÇÃO 6 - MUNICÍPIO

Artigo 51º - Direitos e Deveres

1 – Deveres

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, os representantes do município têm o dever de:

a) Respeitarem-se e respeitar os outros;

b) Conhecerem o regulamento interno da escola e subscrever, em cada ano letivo, uma

declaração de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;

c) Zelarem pelo cumprimento da lei e do regulamento interno;

d) Absterem-se de agir em prejuízo dos direitos de cada um dos membros da comunidade

educativa;

e) Participarem na criação e realização do projeto educativo;

f) Contribuírem para o bom serviço e a boa imagem da escola;

g) Colaborarem no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa;

h) Cumprirem todas as obrigações inerentes às suas funções enquanto membro do Conselho

Geral do Agrupamento;
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i) Acompanharem todo o processo inerente à eventual criação de disciplinas novas em qualquer

dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento;

j) Colaborarem efetivamente na cedência de recursos humanos e apoios logísticos e/ou

financeiros, atendendo às necessidades do Plano de Atividades de Ação Educativa da Câmara Municipal

do Barreiro e do Projeto Educativo do Agrupamento.

2 – Direitos

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, os representantes da comunidade local têm

direito a:

a) Serem respeitados;

b) Serem informados claramente sobre a legislação e normas que lhe digam justificadamente

respeito;

c) Participarem na vida do Agrupamento, nos termos da legislação em vigor;

d) Apresentarem solicitações, críticas e sugestões relativas ao funcionamento do agrupamento e

ao desempenho das suas funções e serem ouvidos pelos órgãos de administração e gestão;

e) Integrarem o Conselho Geral do Agrupamento;

f) Solicitarem à diretora e desta obter, desde que a mesma esteja disponível, informação

relevante para o bom desempenho das suas funções;

g) Delegarem no Agrupamento, através de protocolo, competências no âmbito da formação que a

autarquia deseje ver ministrada;

h) Proporem ao Agrupamento a criação de disciplinas novas que abordem necessidades

manifestadas pelo Concelho ou pela Freguesia, acompanhando todo o processo de criação,

nomeadamente a elaboração dos currículos e conteúdos programáticos.

CAPÍTULO V - DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Artigo 52º - Definição

1 – São órgãos de direção, administração e gestão deste Agrupamento de Escolas o conselho geral,

a direção, o conselho pedagógico e o conselho administrativo.

2 – A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola integrada neste

Agrupamento de Escolas é assegurada por um coordenador nos casos em que a lei o permite.

3 – No exercício das suas funções, os titulares dos cargos estão exclusivamente ao serviço do

interesse público, devendo observar no exercício das suas funções os valores fundamentais e princípios

da atividade administrativa consagrados na Constituição e na lei, designadamente os da legalidade,

justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade e transparência.
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4 – A dissolução destes órgãos processar-se-á de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 53º - Regimentos

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

supervisão pedagógica elaboram os seus próprios regimentos de acordo com a legislação em vigor e em

conformidade com o regulamento interno.

2 – Cada regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias do mandato do órgão ou

estrutura a que respeita.

3 – Depois de aprovados, os regimento internos constituem parte integrante deste Regulamento

e nele figurarão como anexos.

4 – Estes regimentos podem ser revistos e reformulados anualmente.

CAPÍTULO VI - CONSELHO GERAL

Artigo 54º - Definição

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas

orientadoras da atividade deste Agrupamento de Escolas, assegurando a participação e representação

da comunidade educativa, nos termos da Lei.

Artigo 55º - Composição

1 – O presente Regulamento Interno fixa em 17 os elementos que compõem o Conselho Geral,

sendo respeitada a seguinte representatividade:

a) 6 (seis) representantes do pessoal docente;

b) 2 (dois) representantes do pessoal não docente;

c) 1 (um) representante dos alunos;

d) 4 (quatro) representantes dos pais ou encarregados de educação;

e) 2 (dois) representantes do município;

f) 2 (dois) representantes da comunidade local;

2 – A diretora participa nas reuniões do conselho geral sem direito de voto.
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Artigo 56º - Competências

1 – O Conselho Geral elaborará o seu próprio regimento em conformidade com a lei e em

consonância e complementaridade com este regulamento interno e assumirá, sem prejuízo da lei, as

seguintes competências:

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção do representante 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 regulamento interno do Agrupamento de Escolas;

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 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.

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 da diretora.

2 – O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho geral em

efetividade de funções.
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3 – No desempenho das suas competências, o conselho geral tem a faculdade de requerer aos

restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação

do funcionamento deste Agrupamento de Escolas e de lhes dirigir recomendações, com vista ao

desenvolvimento do projeto educativo e ao cumprimento do plano anual de atividades.

4 – O conselho geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar

as competências de acompanhamento da atividade deste Agrupamento de Escolas entre as suas

reuniões ordinárias.

5 – A comissão permanente constitui-se como uma fração do conselho geral, respeitada a

proporcionalidade dos corpos que nele têm representação.

Artigo 57º - Designação de representantes

1 – Pessoal docente e não docente:

a) Os representantes do pessoal docente e não docente são eleitos por corpos eleitorais distintos,

constituídos respetivamente pelo pessoal docente e pessoal não docente em efetividade de funções

neste Agrupamento de Escolas;

b) O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a multa

não pode ser eleito ou designado para os órgãos e estruturas de direção e gestão deste Agrupamento de

Escolas enquanto durar o cumprimento da pena e nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento,

exceto o pessoal docente, não docente e os profissionais de educação reabilitados nos termos do

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes e Administração Central Regional e Local;

c) As listas são constituídas de forma separada e devem conter a indicação dos candidatos a

membros efetivos, em número igual ao dos respetivos representantes no conselho geral, bem como dos

candidatos a membros suplentes;

d) As listas do pessoal docente devem assegurar todos os níveis e ciclos de ensino existentes neste

Agrupamento de Escolas;

e) A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação

proporcional da média mais alta de Hondt.

2 – Encarregados de educação:

Os representantes dos encarregados de educação são eleitos em assembleia-geral de pais e

encarregados de educação do Agrupamento de Escolas, sob proposta da associação de pais do

agrupamento e, na falta da mesma, por eleição direta efetuada pelos representantes de turma em

processo supervisionado pelo presidente do conselho geral em reunião convocada para o efeito.
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3 – Representantes do município:

São designados pela Câmara Municipal do Barreiro, podendo esta delegar tal competência na

União das Freguesias do Alto do Seixalinho, Verderena e Sto. André.

4 – Representantes da comunidade local:

A eleição das entidades representativas da comunidade local faz-se por sufrágio secreto em

reunião do conselho geral convocada para o efeito. A lista das entidades sujeitas a votação é elaborada

no âmbito do conselho geral com o contributo de todos os representantes. Os resultados do processo

eleitoral para o conselho geral produzem efeitos após comunicação ao diretor da Direção Geral dos

Estabelecimentos Escolares (DGESTE).

5- Representantes dos alunos /eleição dos representantes dos alunos

a) O corpo eleitoral é constituído pelos alunos do ensino secundário;

b) As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao

dos respetivos representantes no Conselho Geral em representação dos alunos do ensino secundário

bem como dos candidatos a membros suplentes, no mínimo de dois;

c) Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas do

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

disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou sejam, ou tenham sido nos últimos dois

anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de

escolaridade por excesso grave de faltas, nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar;

d) As listas dos alunos devem ser assinadas pelos respetivos candidatos, que assim manifestam a

sua concordância.

6- Representantes do pessoal não docente / eleição dos representantes do pessoal não docente

a)O corpo eleitoral é constituído pelo pessoal não docente em exercício efetivo de funções;

b) Os representantes do pessoal não docente candidatam-se à eleição constituídos em listas,

garantindo a representatividade tanto de assistentes técnicos como de assistentes operacionais e

estando todos eles em exercício efetivo de funções no Agrupamento;

c) As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao

dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes, no

mínimo de dois;

d) As listas do pessoal não docente devem ser assinadas pelos respetivos candidatos, que assim

manifestam a sua concordância.
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Artigo 58º - Eleições

1 – As assembleias eleitorais para o Conselho Geral são convocadas pelo seu Presidente, ou por

quem legalmente o substitua.

a) As convocatórias mencionam as normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação das

listas, hora e local ou locais do escrutínio, devendo ser afixadas com a antecedência mínima de 15 dias;

b) As listas candidatas às eleições podem indicar até 2 delegados para acompanhar os respetivos

atos eleitorais;

c) As reuniões para a eleição dos membros das mesas eleitorais são convocadas pelo presidente

do conselho geral;

d) As mesas de voto são constituídas por 3 membros efetivos (1 Presidente e 2 Secretários) e igual

número de suplentes;

e) As mesas de voto devem manter-se abertas, ininterruptamente, pelo menos durante 8 horas,

de forma a abranger todos os períodos de funcionamento das escolas do Agrupamento, a menos que

antes tenham votado todos os eleitores;

2 – Os candidatos à eleição para o Conselho Geral apresentam-se em listas separadas.

3 – As listas, assinadas pelos candidatos, devem ser apresentadas até 10 (dez) dias antes da

assembleia eleitoral, ao Presidente do Conselho Geral que, após conhecimento do Diretor, as rubrica e

as publicita.

4 – No caso do Presidente do Conselho Geral ser candidato à eleição referida no ponto anterior,

este deve delegar as suas funções em quem legalmente o substitua.

5 – As listas do pessoal docente são integradas por professores em exercício efetivo de funções

nas escolas do Agrupamento e devem indicar 6 candidatos a membros efetivos e 6 candidatos a

membros suplentes.

6 – Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial.

7 – A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação

proporcional da média mais alta de Hondt.

Artigo 59º - Homologação

1 – Os resultados dos processos eleitorais para o Conselho Geral produzem efeitos após

comunicação ao Diretor Regional de Educação.

2 – A fim de efetivar o disposto no número anterior, as atas das assembleias eleitorais são

entregues, nos 3 dias úteis subsequentes à realização da assembleia eleitoral, ao Presidente do Conselho

Geral, que as remeterá, de imediato, à Direção Geral de Administração Escolar.
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3 – O Presidente do Conselho Geral enviará igualmente à Direção Geral de Administração Escolar

os documentos de designação dos representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação,

do Município e da Comunidade Local.

Artigo 60º - Mandato

Conforme legislação aplicável.

1 – O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de quatro anos salvo se perderem

a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação, caso em que serão substituídos no

exercício do cargo.

2 – As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo

primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia o

titular do mandato.

Artigo 61º - Reunião do conselho geral

1 – O conselho geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre

que convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus

membros em efetividade de funções ou por solicitação da diretora.

2 – As reuniões do Conselho Geral deverão ser marcadas de forma a acautelar a possibilidade de

participação de todos os seus membros.

CAPÍTULO VII - DIREÇÃO

Artigo 62º - Definição

Assumida por uma pessoa, a direção é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas

áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.

Artigo 63º - Subdireção e adjuntos

A direção é coadjuvada no exercício das suas funções por 1 (uma) subdiretora e pelos adjuntos

que forem definidos em despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.



Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita Regulamento Interno 2015/2019

Página 51 de 113

SECÇÃO 1 - DIRETOR

Artigo 64º - Competências

1 – Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo elaborado

pelos docentes designados pela diretora.

2 – Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao diretoro:

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral.

i) As alterações ao regulamento interno.

ii) Os planos anual e plurianual de atividades.

iii) O relatório anual de atividades.

iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia.

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido

também, no último caso, o município.

3 – No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz-se acompanhar dos documentos

referidos na alínea a) do número anterior bem como dos pareceres do conselho pedagógico.

4 – Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento interno, no

plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao diretor, em

especial:

a) Definir o regime de funcionamento deste Agrupamento de Escolas;

b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo

conselho geral;

c) Superintender a constituição de turmas e a elaboração de horários;

d) Distribuir o serviço docente e não docente;

e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar;

f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular e designar os

diretores de turma;

g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral;

h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos;

i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e

instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo

conselho geral;

J) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais

aplicáveis;

K) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos.
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5 – Compete ainda ao diretor:

a) Representar o Agrupamento;

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;

c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;

d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente.

6 – O diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa

e pela câmara municipal.

7 – O diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor e nos adjuntos as competências referidas

nos números anteriores.

8 – Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor.

Artigo 65º- Recrutamento

1 – O diretor é eleito pelo conselho geral.

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 dos

quadros de nomeação definitiva 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 ou adjunto do diretor, presidente ou vice-presidente do conselho executivo; diretor

executivo ou adjunto do diretor executivo; ou membro do conselho diretivo, nos termos dos regimes

previstos na lei, respetivamente no Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril ou no Decreto -Lei n.º 115 -

A/98, de 4 de maio, alterado, por apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, no Decreto-

Lei.º 172/91, de 10 de maio, e no 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 n.º 4 do artigo 22.º do D.L n

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 dos quadros de

nomeação definitiva que contem pelo menos cinco anos de serviço e se encontrem em exercício de

funções neste Agrupamento de Escolas.

Artigo 66º - Procedimento concursal

1 – O procedimento concursal referido no artigo anterior observa regras próprias a aprovar por

portaria do membro do Governo responsável pela área da educação, no respeito pelas disposições

constantes dos números seguintes.

2 – O procedimento concursal é aberto neste Agrupamento de Escolas, por aviso publicitado do

seguinte modo:

a) Em local apropriado das instalações de cada Escola deste Agrupamento;

b) Na página eletrónica deste e na página eletrónica da Direção Geral de Administração Escolar;

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 – No ato de apresentação da sua candidatura, os candidatos fazem entrega do seu curriculum

vitae e de um projeto de intervenção na escola.

4 – No ato de apresentação da sua candidatura os candidatos recebem um conjunto de perguntas

que lhes são colocadas por vontade dos que, no conselho geral, representam a comunidade escolar,

devendo apresentar, por escrito, as suas respostas dois dias antes do dia marcado para a realização da

entrevista.

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:
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a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de apreciação da

sua relevância para o exercício das funções de diretor e do seu mérito;

b) A análise do projeto de intervenção na escola;

c) A análise crítica das respostas às perguntas colocadas ao candidato por vontade dos que, no

conselho geral, representam a comunidade escolar;

d) O resultado de entrevista individual realizada com o candidato.

Artigo 67º - Eleição

1 – O conselho geral procede à discussão e apreciação do relatório referido no artigo anterior,

podendo na sequência dessa apreciação decidir proceder à audição dos candidatos.

2 – 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.

3 – No caso de nenhum candidato 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 os dois candidatos mais votados na primeira eleição e sendo considerado eleito

aquele que obtiver maior número de votos, desde que respeitado o quórum legal e regulamentarmente

exigido para que o conselho geral possa deliberar.

4 – O resultado da eleição do diretor é homologado pelo diretor regional de educação respetivo

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 68º - Posse

1 – O diretor toma posse perante o conselho geral nos 30 dias subsequentes à homologação dos

resultados eleitorais pelo diretor regional 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.
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Artigo 69º - Mandato

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 da legislação em vigor.

6 – O mandato do diretor pode cessar:

a) A requerimento do interessado, dirigido ao diretor regional de educação, com a antecedência

mínima de 45 dias, fundamentado emmotivos 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 factos 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 – O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada

do diretor.

Artigo 70º - Regime de exercício de funções

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..
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4 – Excetuam-se do disposto no número anterior:

a) A participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do pessoal 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 71º - Direitos do diretor

1 – O diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais

reconhecidos aos docentes do agrupamento de escolas ou escola não agrupada em que exerça funções.

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 72º - Deveres específicos

Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública aplicáveis ao

pessoal docente, o diretor e os adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres específicos:

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa;

b) Manter permanentemente informada a administração educativa, através da via hierárquica

competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços;

c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o instituído na lei e com os

legítimos interesses da comunidade educativa.
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Artigo 73º - Direitos específicos

1 – O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do direito à formação específica para as suas

funções em termos a regulamentar por despacho do membro do Governo responsável pela área da

educação.

2 – O diretor, o subdiretor e os adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente à

categoria de origem, sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo exercício de função,

conforme decreto regulamentar que o estabeleça.

Artigo 74º - Assessoria da direção

1 – Para apoio à atividade do diretor e mediante proposta deste, o conselho geral pode autorizar

a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes em exercício

de funções no Agrupamento de escolas.

2 – Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no número anterior são

definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.

SECÇÃO 2 - COORDENADORES DE ESCOLA

Artigo 75º - Coordenação de escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar

1 – O coordenador:

a) A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola integrada neste

Agrupamento de Escolas é assegurada por um coordenador, exceto na escola em que funciona a sede

do agrupamento e nas que tenham menos de três docentes em exercício efetivo de funções;

b) O coordenador é designado pela diretora, de entre os professores em exercício efetivo de

funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-escolar;

c) O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa com o

mandato do diretora;

d) O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho

fundamentado do diretor.

2 – Competências:

Compete ao coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré -escolar:

a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com a diretora;

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões da diretora e exercer as competências que por esta lhe

forem delegadas;
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c) Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente e aos alunos;

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses

locais e da autarquia nas atividades educativas.

SECÇÃO 3 – SUBDIRETOR/ADJUNTOS

Artigo 76º - Definição

O Subdiretor e os Adjuntos são coadjuvantes da diretora no exercício das suas funções. Em caso

de ausência do diretor, esta é representado pelo subdiretor.

SECÇÃO 4 - CONSELHO PEDAGÓGICO, COORDENAÇÕES E REPRESENTAÇÕES SECTORIAIS

Subsecção 1 – Conselho Pedagógico

Artigo 77º - Definição

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa

do agrupamento de escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente.

Artigo 78º - Composição

1 – O Conselho Pedagógico é constituído por 16 (dezasseis) membros:

 Presidente (o diretor do Agrupamento);

 Um coordenador de Atividades;

 Um coordenador dos Serviços Técnicos e Serviços Técnico-Pedagógicos;

 Um representante do Grupo de Educação Especial;

 Os coordenador dos diretores de Turma dos 2º /3º ciclos e do ensino secundário dos

cursos científico-humanísticos;

 Um coordenador do departamento curricular da educação Pré-escolar;

 Um coordenador do departamento curricular do 1º Ciclo;

 Um coordenador do departamento curricular do 2º Ciclo;

 Um coordenador do departamento curricular do 3º Ciclo;

 Um coordenador do departamento curricular do ensino secundário;

 Um coordenador do departamento curricular dos Cursos Profissionais;

 Um coordenador do departamento de línguas;
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 Um coordenador de departamento de matemática e ciências experimentais;

 Um coordenador do departamento de expressões;

 Um coordenador do departamento de ciências sociais e humanas.

Artigo 79º - Eleição / Designação

1 – O diretor é, por inerência, o presidente do conselho pedagógico.

2 – Os coordenadores dos departamentos são eleitos pelos respetivos departamentos sob

proposta do diretor.

3 – O coordenador dos diretores de turma é eleito pelo respetivo corpo.

4 – O representante do pessoal docente é eleito pelo respetivo corpo, de entre os seus elementos

em efetividade de funções.

5 – Os representantes eleitos e designados para o conselho geral não podem ser membros do

conselho pedagógico.

Artigo 80º - Mandato

1 – O mandato dos membros do conselho pedagógico tem a duração de 4 anos e cessam quando

cessa o mandato do Diretor.

2 – Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o tempo por

despacho fundamentado do Diretor.

Artigo 81º - Competências

De acordo com o estipulado na legislação em vigor, ao conselho pedagógico compete:

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo diretor ao conselho geral;

b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e

plurianual de atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos;

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia;

d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente;

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo

regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas;
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g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar;

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares;

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito

do Agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior

vocacionados para a formação e a investigação;

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na

legislação aplicável;

m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como

da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de

educação prestado e dos resultados das aprendizagens;

n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do

desempenho do pessoal docente.

o) Elaborar ou rever, no prazo de 30 (trinta) dias a seguir ao início do mandato, o seu regimento

interno.

Artigo 82º - Funcionamento

O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre

que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus

membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do conselho geral ou da

diretora o justifique.

Subsecção 2 - Coordenações e Representações sectoriais

Artigo 83º – Coordenação de Atividades

1 – O coordenador de atividades assume a função de gerir os planos anuais e plurianuais de

atividades em articulação com os promotores das mesmas.

2 – Por atividades são designados todos os eventos isolados ou integrados na ação planeada e

calendarizada de projetos em desenvolvimento no agrupamento ou ainda na ação de entidades que

exerçam a sua atividade em interação com o agrupamento.
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3 – O coordenador elabora o regimento interno da sua coordenação, o qual deve incorporar os

regimentos dos vários setores que compõem a sua coordenação, e entrega uma versão escrita desse

regimento ao diretor que, após verificação da sua consistência com este regulamento, o constituirá

como parte integrante do mesmo.

Artigo 84º - Coordenação das bibliotecas escolares

1 - Para cumprir os seus objetivos, as BE dispõem de uma equipa responsável pela sua gestão,

organização e dinamização, da qual fazem parte a professora bibliotecária, outros docentes e pelo

menos dois auxiliares de ação educativa a tempo inteiro.

2 - Os docentes que integrem a equipa deverão ter competências nos domínios pedagógico, de

gestão de projetos, de gestão da informação e das ciências documentais, assim como competências de

trabalho em rede e colaborativo.

3 - Os professores da equipa usufruirão de crédito horário destinado especificamente à atividade

das BE, nos termos definidos superiormente.

4 - Os auxiliares de ação educativa que desempenham funções nas BE deverão possuir formação

específica em Bibliotecas Escolares ou ter experiência comprovada nesta área.

5 - Os auxiliares de ação educativa são responsáveis pela abertura e encerramento das respetivas

BE, além de desempenhar tarefas de atendimento e de assegurar o funcionamento das BE.

6 - Professora Bibliotecária

6.1 - A equipa das BE é coordenada por uma professora Bibliotecária (PB) selecionada e designada

pela Diretora, de acordo com os critérios estabelecidos em legislação própria.

6.2 - Ao coordenador cabe, com o apoio da equipa das BE, a gestão do conjunto das bibliotecas

escolares do Agrupamento. Sem prejuízo de outras tarefas definidas na legislação em vigor ou a definir

no Regimento das BE, compete ao coordenador da equipa BE:

a) Promover a integração das BE na escola, nomeadamente nos seus documentos orientadores

(Projeto Educativo, Regulamento Interno);

b) Assegurar a gestão das BE e dos recursos físicos, materiais e humanos a ela afetos;

c) Definir e operacionalizar, em articulação com a direção executiva, as estratégias e atividades de

política documental;

d) Coordenar a equipa das BE;

e) Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da informação, e

apoiar o desenvolvimento curricular;

f) Promover o uso das BE e dos seus recursos dentro e fora da escola;

g) Representar as BE no Conselho Pedagógico.
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Artigo 85º – Grupo de Educação Especial

1 – O Grupo de Educação Especial destina-se a promover a existência de condições para a plena

inclusão escolar dos alunos com necessidades educativas especiais de carater permanente, sendo a sua

ação conjugada com as Estruturas de Orientação Educativa.

2 – O Grupo de Educação Especial colabora na deteção de necessidades educativas específicas, na

organização e incremento de apoios adequados, na avaliação e eventual encaminhamento, na

adequação de currículos às capacidades e interesses dos alunos e no desenvolvimento das medidas

previstas no quadro legal em vigor, relativas a alunos com necessidades educativas especiais.

3 – A educação especial abrange todos os ciclos de escolaridade e inclui as unidades de apoio

especializado para a educação de alunos commultideficiência do primeiro e segundo ciclo.

4 – A atuação do Grupo de Educação Especial é regulamentada pelo Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de

janeiro com as respetivas alterações legislativas.

5 – Competências:

a) Proceder, conjuntamente com outros técnicos especializados, à avaliação e à elaboração de

Relatório Técnico-Pedagógico;

b) Prestar apoio aos alunos do pré-escolar ao secundário, colaborando na organização e gestão

dos recursos e medidas diferenciadas a introduzir no processo de ensino aprendizagem;

c) Colaborar com os órgãos de Gestão, de articulação e de apoio na inclusão e no sucesso escolar

de todos os alunos;

d) Articular toda a sua ação educativa, com os serviços disponíveis no Agrupamento e na

comunidade;

e) Participar na elaboração conjunta do Programa Educativo Individual;

f) Elaborar no final do ano letivo os relatórios circunstanciados.

5 – Coordenação:

5.1 - O Grupo de educação especial é coordenado por uma representante eleita entre os

membros do grupo.

5.2 - O mandato do representante tem a duração de 4 anos e cessa com o mandato do Diretor.

5.3 - O representante do grupo participa conjuntamente com a direção na análise dos pedidos

de matricula e ou transferência de alunos com necessidades educativas especiais, fora da área de

residência e verifica se existem recursos capazes de responder às necessidades.

6 – Parcerias

6.1 – O agrupamento estabelece protocolo de cooperação com o Centro de Recursos para

Inclusão, nos termos do artigo 30º do DL nº 3/2008 e com Unidades Especializadas para a educação de

alunos com multideficiência e surdocegueira congénita.
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6.2 – De acordo com o artigo 26º do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, foram criadas com o

objetivo de concentrar meios humanos e materiais que possam oferecer uma resposta educativa de

qualidade a estes alunos.

6.3 – Constituem objetivos destas Unidades, entre outros:

a) Promover a participação dos alunos com multideficiência e surdocegueira nas atividades

curriculares, entrosando com os seus pares de turma;

b) Aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares visando o desenvolvimento

e a integração social e escolar dos alunos;

c) Proceder sempre que necessário, à avaliação da implementação das medidas educativas,

possibilitando a adequação de estratégias e a definição de prioridades;

d) Assegurar a participação dos pais/encarregados de educação no processo de ensino e

aprendizagem;

e) Assegurar os apoios específicos ao nível das terapias, da psicologia, da orientação e mobilidade;

f) Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar.

Artigo 86º – Coordenação de Direção de Turma/Coordenação de ciclo

1 – O coordenador dos diretores de turma deve criar condições para que os diretores de turma

exerçam as suas funções de acordo com a lei e o regulamento interno deste Agrupamento.

2 – No exercício das suas funções, o coordenador dos diretores de turma age no sentido de que a

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

articulação entre a escola e as famílias seja assegurada:

a) Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar;

b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo do ensino básico;

c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, com a

seguinte constituição:

i) Os professores da turma.

ii) Dois representantes dos pais e encarregados de educação.

iii) Um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário.

3 - O coordenador elabora e propõe ao conselho de diretores de turma o regimento interno da

sua coordenação e entrega uma versão escrita desse regimento ao diretor que, após verificação da sua

consistência com este regulamento, constituirá como parte integrante do mesmo.

4 – O diretor de turma organiza e dirige o trabalho do conselho de turma.

5 – Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos

apenas participam os membros docentes.
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6 – O agrupamento pode ainda designar professores tutores para acompanhamento em particular

do processo educativo de um grupo de alunos.

7 – O diretor de turma é um dos professores da turma, sempre que possível pertencente ao

quadro do Agrupamento, designado pelo diretor.

8 - Coordenador de ciclo

8.1 - O coordenador dos diretores de turma é assessorado por um coordenador de ciclo.

8.2 - O coordenador de ciclo é designado pelo diretora, tendo em conta a sua competência

pedagógica e científica, bem como a sua capacidade de relacionamento e liderança e a sua qualificação

para o exercício destas funções educativas.

8.3 - São competências do coordenador de ciclo:

a) Articular com o coordenador o trabalho a desenvolver com os diretores de turma;

b) Colaborar com os serviços técnico-pedagógicos no apoio ao trabalho dos diretores de turma;

c) Prestar colaboração aos diretores de turma, nas suas tarefas.

d) Assessorar o coordenador dos diretores de turma na integração dos alunos na escola e o acesso

às diferentes ofertas por esta promovida;

e) Assessorar o coordenador dos diretores de turma no desenvolvimento de iniciativas que

promovam a relação da escola com a família tendo em vista a manutenção dos alunos no Agrupamento

e o recrutamento de alunos de outros Agrupamentos

Artigo 87º – Coordenação de departamento curricular/ Representante de grupo

1 – O coordenador do departamento curricular deve criar condições para que os professores do

seu departamento exerçam as suas funções de acordo com a lei e o regulamento interno deste

Agrupamento.

2 – São competências do coordenador de departamento:

a) representar o departamento no Conselho Pedagógico mantendo informado o departamento

das suas decisões;

b) estabelecer os objetivos comuns do trabalho a efetuar com os diversos grupos disciplinares do

departamento;

c) coordenar a articulação curricular dos grupos disciplinares do seu departamento;

d)coordenar a articulação de projetos curriculares alternativos para alunos com necessi

dades educativas especiais;

e) perspetivar a articulação curricular dos diversos grupos disciplinares no contexto dos objetivos

e orientações do Projeto Educativo;
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f) coordenar a elaboração propostas conjuntas e articuladas dos grupos disciplinares do seu

departamento com vista à realização do Plano Anual de atividades;

g) analisar com os grupos disciplinares do seu departamento a definição e

implementação de medidas conjuntas que levem à eliminação do insucesso escolar;

h) criar momentos de reflexão e avaliação da ação pedagógica em curso;

i) refletir e definir com os membros do seu departamento as necessidades de formação contínua;

j) assegurar a interligação do seu departamento com os restantes departamentos no sentido da

obtenção de uma progressiva coerência e articulação do trabalho pedagógico da Escola;

k) assegurar a participação do Departamento Curricular na elaboração, desenvolvimento e

avaliação do Projeto Educativo, bem como do Plano Anual de atividades;

l) propor ao Conselho Pedagógico critérios gerais e específicos de avaliação dos alunos para cada

uma das disciplinas do departamento;

m) promover o trabalho colaborativo entre os docentes de cada uma das disciplinas do

departamento.

n) promover medidas de planificação e avaliação das atividades do Departamento;

o) Apresentar à Diretora e ao departamento curricular no final do ano letivo o relatório crítico das

atividades desenvolvidas;

p) emitir parecer sobre assuntos de âmbito pedagógico específico do seu Departamento, sempre

que o mesmo lhe seja solicitado pelo Diretor.

q) avaliar os professores do departamento nos termos da lei;

r) elaborar o regimento interno da sua coordenação, o qual deve incorporar os regimentos dos

diferentes grupos de recrutamento que compõem a sua coordenação, e entrega uma versão escrita

desse regimento ao diretor que, após verificação da sua consistência com este regulamento, o

constituirá como parte integrante do mesmo.

s) outras que, por lei, ou por deliberação dos órgãos institucionais da escola, lhe sejam atribuídas.

3 – São competências do representante de grupo:

a) coordenar, apoiar e dinamizar a atividade dos professores que integram o respetivo grupo

disciplinar;

b) estabelecer a mediação do grupo disciplinar com o conselho pedagógico e a direção da escola;

c) promover a troca de experiências relativas a metodologias e materiais de ensino-aprendizagem;

d) promover a identificação das necessidades de formação dos docentes do grupo disciplinar;

e) supervisionar o cumprimento dos programas curriculares;

f) organizar o processo relacionado com os exames nacionais e de equivalência à frequência ;
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g) promover a avaliação interna do grupo disciplinar;

h) participar na avaliação de desempenho docente, de acordo com o modelo de avaliação em

vigor;

i) promover o balanço dos resultados da avaliação interna dos alunos e da avaliação externa nos

anos de exame;

j) apresentar à diretora e à coordenadora do departamento um relatório crítico, anual, do

trabalho desenvolvido.

Artigo 88º - Representações setoriais (Pessoal Docente)

1 – O representante do pessoal docente no Conselho Pedagógico é eleito pelos pares e cessa

quando cessa o mandato do Diretor.

2 – Não podem ser membros do conselho pedagógico os representantes do pessoal do Conselho

Geral.

CAPÍTULO VIII - CONSELHO ADMINISTRATIVO

Artigo 89º - Definição

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira deste

Agrupamento de Escolas, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 90º - Composição

O Conselho Administrativo é constituído por 3 (três) membros:

a) O Diretor, que o preside;

b) O subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o efeito;

c) O Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o substitua.

Artigo 91º - Competências

O Conselho Administrativo tem como competências:

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas

pelo conselho geral;

b) Elaborar o relatório da conta de gerência;

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e

verificar a legalidade da gestão financeira;
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d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial;

e) Submeter à aprovação do Conselho geral as regras a que deve obedecer a administração do

estabelecimento, de acordo com as leis gerais da Contabilidade Pública;

f) Elaborar ou rever, no prazo de 30 (trinta) dias a seguir ao início do mandato, o seu Regimento

Interno;

g) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente conferidas.

Artigo 92º - Funcionamento

O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre

que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros.

CAPÍTULO IX - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Artigo 93º- Definição e funcionamento

1 - Os Serviços Administrativos são chefiados por um chefe de Serviços de Administração escolar

nos termos da legislação aplicável.

2 - Os serviços de administração escolar funcionam na escola sede do Agrupamento.

3 - O horário de funcionamento será afixado em local bem visível, de preferência na porta de

acesso aos respetivos serviços e na página eletrónica do Agrupamento.

CAPÍTULO X – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE)

Artigo 94º- Definição e composição

1 – Os Serviços de Ação Social Escolar, a funcionar nos Serviços de Administração Escolar do

grupamento destinam-se, primordialmente, a satisfazer as necessidades dos alunos pertencentes aos

estratos sociais mais desfavorecidos em matéria de alimentação, material escolar e material específico

para deficientes, transportes, bolsas de mérito, bem como seguro escolar e acidentes escolares.

2 – Estes serviços incluem, especificamente, os setores: Transportes Escolares para alunos com

necessidades educativas especiais, Auxílios Económicos; Acidentes Escolares, Seguro Escolar; Refeitório;

Bar/Bufete; Papelaria e Reprografia.

3 – A aquisição de bens e serviços dentro da Escola é feita com o cartão magnético de

identificação.
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4 – Todos os utentes dispõem de uma conta-corrente onde é debitado o custo dos produtos e

serviços adquiridos e é creditado o valor dos carregamentos efetuados.

5 – O cartão magnético tem de ser ativado diariamente, à entrada na Escola, para se ter acesso

aos serviços.

6 – A primeira via do cartão magnético é atribuída gratuitamente aos utentes, no início do ano

letivo.

7 – Todos os utentes estão obrigados a manter os seus cartões em bom estado.

8 – A segunda via do cartão magnético deve ser solicitada aos Serviços Administrativos, mediante

o pagamento da quantia de 5€.

9 – Estes serviços são coordenados pelo Diretor, com delegação de competências nesta área, e

orientados pelo Coordenador Técnico dos Serviços Administrativos.

10 – Os Serviços Administrativos, os serviços de Bar/Bufete, papelaria e reprografia têm o seu

próprio horário e o mesmo está exposto em local visível ao utente.

Artigo 95º- Competências

1 – Compete à Ação Social Escolar(ASE), de acordo com o Decreto-lei nº 55/2009 de 2 de março:

a) Atender professores, alunos e Encarregados de Educação que solicitem informações sobre os

respetivos serviços;

b) Colaborar, com a autarquia, na organização da rede de transportes escolares e na organização

dos processos da Ação Social Escolar (ASE);

c) Criar as condições necessárias ao funcionamento do refeitório, bufete, papelaria, reprografia e

seguro escolar;

d) Organizar e supervisionar o funcionamento daqueles serviços;

e) Divulgar, organizar, analisar e propor a atribuição de subsídio para a alimentação, material

escolar, manuais e bolsas de mérito aos alunos que a eles se candidatem;

f) Assegurar aos alunos o direito ao seguro escolar;

g) Assegurar atividades relacionadas com o aprovisionamento e economato;

h) Prestar apoio aos alunos do ensino básico e secundário no que respeita à atribuição de

subsídios ou de medidas de apoio, com o propósito de promover a sua frequência e conclusão da

escolaridade obrigatória.

2 – Compete aos serviços da ASE, no âmbito dos transportes escolares, receber anualmente as

candidaturas dos alunos.
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Artigo 96º - Auxílios Económicos

1 – As condições de aplicação das medidas de ação social escolar são definidas anualmente, por

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação, publicado em Diário da República.

2 – Os Auxílios Económicos visam reforçar as bonificações da prestação de serviços aos alunos

com menos recursos, de modo a permitir o cumprimento da escolaridade obrigatória.

3 – Estes apoios socioeconómicos abrangem áreas como: alimentação, material escolar de uso

corrente, livros e atividades de complemento curricular, estas para os alunos do Ensino básico e

secundário, assim como, subsídios especiais e transporte para os alunos com deficiência. Para os alunos

do ensino Secundário a atribuição de Bolsas de Mérito, mediante o cumprimento de requisitos

específicos.

4 – Os alunos cujo agregado familiar se integre no 1º e 2º escalões do posicionamento para

atribuição do abono de família beneficiam, respetivamente, do Escalão A, ou B na escola.

5 – Os prazos para requerimento de subsídios são estipulados por lei e serão afixados no placard

da entrada da Escola sede e estará disponível na página da internet do Agrupamento.

6 – Todos os alunos se poderão candidatar, especialmente os que tiverem dificuldades

económicas, devendo para tal preencher o boletim de candidatura que será disponibilizado pelos

serviços da ASE fazendo-o acompanhar da Declaração da Segurança Social (atualizada) respeitante ao

escalão de Abono de Família e quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço

processador.

7 – Será dado conhecimento da lista de alunos a subsidiar através de afixação da mesma em local

próprio e no prazo que vier a ser estipulado.

8 – Os Encarregados de Educação que se sintam lesados na atribuição dos subsídios podem

recorrer das decisões tomadas, no prazo de oito dias após a afixação da lista.

9 – No âmbito da sua autonomia o Agrupamento pode, de acordo com a legislação em vigor e

decisão do Conselho Administrativo, proceder à afetação da verba destinada a manuais escolares,

quando não existam manuais adotados (Cursos Profissionais e/ ou outros que impliquem percursos

alternativos).

10 – Alterações nas condições económicas do agregado familiar devem ser comunicadas à Direção,

para que a Diretora analise a situação e decida pela alteração de subsídio ou anulação do mesmo,

mediante reavaliação com base em documentos devidamente comprovativos da alteração da situação e

as possibilidades legalmente previstas.

11 – As declarações prestadas e os documentos entregues são confidenciais e para uso exclusivo

do Agrupamento.
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12 – Falsas declarações darão origem ao corte imediato do subsídio.

13 – Os manuais escolares reutilizáveis, entregues a título de empréstimo, terão de ser devolvidos

em boas condições de utilização, no final de cada ano letivo ou ciclo de escolaridade, nos quinze dias

úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do ano e ciclo de escolaridade frequentado

pelo aluno.

14 – O número anterior também se aplica aos manuais escolares novos, comparticipados pelo ASE,

só sendo exigível àqueles que concluíram os 2º e 3º ciclos do ensino básico e o ensino secundário,

relativamente aos manuais escolares cujo nível de atualização possibilite a respetiva reutilização.

15 – Caso não se verifique a restituição dos manuais escolares, conforme mencionado nos

números anteriores implica a impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte.

Artigo 97º- Seguro Escolar

1 – De acordo com a Portaria n.º 413/99, de 8 de junho, todos os alunos matriculados na Escola

estão abrangidos pelo seguro escolar.

2 – Tudo o que provoque ao aluno doença, lesão corporal ou morte e que resulte de uma causa

externa súbita, fortuita ou violenta e que ocorra no local ou no tempo de atividade escolar é

considerado acidente da atividade escolar.

3 – Considera-se acidente escolar o que ocorra durante as atividades programadas pela Escola

(dentro e fora da sala de aula, atividades desportivas, recreativas ou culturais incluídas no Plano de

Atividades da Escola (Despacho n.º 22251/2005, 2ª Série, de 25 de outubro de 2205), atividades no

âmbito do Desporto Escolar, visitas de estudo, estágios e no percurso Casa/Escola, dentro do percurso e

período considerado necessário para o aluno efetuar esse percurso.

4 – O seguro escolar funciona em regime de complementaridade do sistema/subsistema público

de saúde e apenas cobre danos pessoais do aluno.

5 – Apenas está coberta pelo seguro escolar a assistência prestada em estabelecimentos de saúde

públicos, com exceção dos casos de impossibilidade de tratamento naqueles estabelecimentos,

devidamente comprovados pelos respetivos serviços.

6 – Sempre que ocorra um acidente escolar, o aluno deve dirigir-se aos Serviços de Ação Social

Escolar e comunicar a ocorrência, assim como entregar um comprovativo da ocorrência, que deverá ser

solicitado no hospital.

7 – Nos casos de prescrição de medicamentos, deve ser apresentado, nos Serviços de Ação Social

Escolar, o recibo das despesas efetuadas, acompanhado de cópia do receituário médico, a fim de ser

reembolsado da parte não suportada pelo sistema/subsistema de saúde.
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8 – Nos casos de atropelamento, no percurso habitual Casa/Escola e dentro do período de tempo

necessário a percorrer a distância, o seguro escolar assume os primeiros socorros e aguarda decisão

judicial relativamente à culpa dos intervenientes, pelo que é indispensável que o Encarregado de

Educação apresente participação do acidente no Tribunal Judicial da Comarca, para ser definida a

responsabilidade do acidente. Neste tipo de acidente, a não participação ao tribunal implica que o

seguro escolar não assuma quaisquer responsabilidades decorrentes do mesmo.

Artigo 98º - BAR/BUFETE

1 – O Bar/ Bufete da Escola Secundária Augusto Cabrita e da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Padre

Abílio Mendes destina-se a satisfazer as necessidades da comunidade escolar, no que respeita à

alimentação, em particular no que se refere a lanches e reforços alimentares.

2 – Pode usufruir dos serviços do bar/bufete da escola toda a comunidade escolar, bem como

visitantes ou outras pessoas que se encontrem a prestar serviço na escola.

3 – A alimentação racional, saudável e equilibrada, a fornecer nesta estrutura, deverá ter em

conta as regras da alimentação racional, incluindo as respeitantes à higiene das instalações, dos

utensílios, dos géneros alimentares e do pessoal.

4 – As funcionárias afetas ao serviço devem usar o fardamento completo e em perfeitas condições

de higiene.

5 – Ao responsável pelo serviço compete:

a) Requisitar os produtos necessários ao seu funcionamento, garantindo um stock mínimo;

b) Garantir que os produtos expostos, servidos e armazenados se encontram em bom estado de

conservação;

c) Devolver ou inutilizar, informando o responsável, os produtos que não se apresentem em

condições de serem consumidos;

d) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação dos

equipamentos;

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

equipamentos.

6 – O serviço de bar/bufete faz-se através do cartão magnético de identificação e, em casos

excecionais, em que o sistema não esteja a funcionar corretamente, é possível adquirir a senha na

Papelaria, segundo ordem de chegada.

7 – Só é permitida a entrada no interior do bufete ao pessoal diretamente relacionado com o

setor.
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8 – Quem propositadamente ou por negligência danificar materiais ou equipamento do

bar/bufete fica obrigado a pagar os prejuízos causados.

9 – Qualquer reclamação deve ser feita, com correção, junto das funcionárias afetas ao serviço.

Caso a situação se mantenha, deve a reclamação ser dirigida ao órgão de gestão da escola.

10 – Os alunos que sistematicamente não cumpram as regras e desobedeçam às funcionárias

poderão ser impedidos de frequentar o bar/bufete.

12. O regime de preços a praticar é fixado por despacho interno do Diretor, de acordo com a

legislação em vigor e afixado em local visível no serviço.

13 – O horário de funcionamento do bufete está afixado nas suas instalações e é o seguinte:

- Período da manhã: das 08 horas e 10 minutos às 12 horas;

- Período da tarde: das 13 horas às 17 horas.

Artigo 99º - Refeitório

1 – O refeitório destina-se a satisfazer as necessidades da comunidade escolar, no que diz respeito

à alimentação, particularmente o almoço.

2 – As refeições servidas têm em conta as regras da alimentação racional, equilibrada e saudável,

bem como a higiene das instalações, dos utensílios, dos géneros alimentares e dos funcionários.

3 – A responsabilidade do fornecimento de refeições assim como da limpeza e arrumação das

instalações e do equipamento afeto ao refeitório cabe à empresa concessionária.

4 –O refeitório funciona das 12 horas às 14 horas.

5 – O regime de preços a praticar é fixado anualmente por despacho do Ministério da Educação.

6 – As ementas das refeições, fornecidas pela empresa concessionária, são afixadas,

semanalmente, nos locais próprios (Bufete, Escolas Básicas do 1º Ciclo, Sala da Multideficiência,

Papelaria e Refeitório), assim como disponibilizadas na página eletrónica da escola.

7 – A ementa, da responsabilidade da empresa, pode estar sujeita a alterações de última hora.

8 – Em casos excecionais, devidamente comprovados, poderá ser servida uma refeição de “dieta”.

Esta refeição deve ser solicitada, no dia.

9 – Só poderá almoçar no refeitório quem tiver marcado previamente a refeição.

10 – A refeição deverá ser adquirida de véspera, através do cartão magnético, por todos os

utentes, nas papelarias das escolas.

11 – A aquisição da refeição no próprio dia está sujeita ao pagamento de uma taxa adicional

(0,30€).

12 – A aquisição da refeição no próprio dia só pode ser feita até às 10 horas e 30 minutos, assim

como a mudança/alteração de refeição do próprio dia para outro.
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13 – É obrigatório, a apresentação e passagem do cartão magnético no refeitório.

14 – Os utentes devem aguardar que a refeição seja servida em fila única e de forma ordeira, com

respeito absoluto pelas instruções dadas.

15 – Durante a refeição, os utentes devem: cumprir as regras de bom comportamento à mesa;

não sujar o chão, as mesas e as cadeiras; aproveitar bem a comida, procurando não deixar restos de

alimentos no prato para que a refeição seja proveitosa; não estragar alimentos.

16 – No final da refeição, todos os utentes devem entregar o tabuleiro utilizado e abandonar logo

que possível o espaço.

17 – Na cozinha, é proibida a entrada e/ou permanência de pessoas estranhas ao serviço.

Artigo 100º- Papelaria

1 – A Papelaria destina-se a satisfazer as necessidades da comunidade escolar, relativamente a

material escolar de primeira necessidade e funciona, na Escola, em local próprio.

2 – Neste ano letivo, o horário de funcionamento deste serviço é das 9 horas às 12 horas e das 13

horas até às 17 horas. Encontra-se exposto em local visível junto às suas instalações.

3 – A tabela de preços dos produtos deve ser afixada em local visível e é aprovada anualmente

pela Direção.

4 – A aquisição dos produtos é feita mediante pagamento prévio, utilizando-se para o efeito o

cartão magnético em uso na escola.

5 – Têm acesso à papelaria os professores, alunos, funcionários e encarregados de educação.

Excecionalmente, visitantes ou outras pessoas que se encontrem a prestar serviço na escola.

6 – A papelaria é o local onde se pode também proceder ao carregamento monetário do cartão

magnético de identificação, assim como comprar senhas.

7 – Ao interior do balcão apenas é permitido o acesso aos funcionários do setor e pessoal

devidamente autorizado.

8 – Qualquer reclamação deve ser feita junto dos funcionários afetos ao serviço. Caso a situação

se mantenha, deve a reclamação ser dirigida ao órgão de gestão da escola.

9 – Ao responsável pela papelaria compete:

a) Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor garantindo um stock mínimo;

b) Garantir que os produtos armazenados, expostos e vendidos se encontrem em bom estado de

conservação;

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

condições;
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d) Inventariar as necessidades de aquisição, reparação ou conservação dos equipamentos;

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

equipamentos.

Artigo 101º- Reprografia

1 – O serviço de reprodução de documentos destina-se, primordialmente, aos materiais para

utilização escolar, sendo os pedidos para uso particular autorizados, desde que não prejudiquem a

realização dos primeiros.

2 – Todos os serviços de reprodução de documentos são prestados mediante requisição escrita,

com uma antecedência de 48 horas.

3 – Consideram-se prioritários documentos relativos ao:

a) Funcionamento dos órgãos e estruturas pedagógicas;

b) Desenvolvimento das atividades letivas;

c) Trabalhos a realizar pelos alunos enquadrados nas atividades escolares.

4 – A reprodução de documentos indispensáveis ao funcionamento da escola é custeada pelo

Orçamento da Escola sendo os restantes trabalhos pagos no ato de entrega, segundo as taxas em vigor

para documentos complementares ou para documentos particulares, com autorização especial da

Direção.

5 – As tarifas a cobrar pelos serviços prestados são estipuladas por despacho da Direção, em

função dos custos do material e da conservação da maquinaria utilizada e a respetiva lista de preços

será afixada em local visível no serviço.

6 – Não é permitida a realização de trabalhos de preparação de materiais que prejudiquem o

acesso ao serviço por parte de outros utentes e dificultem o funcionamento normal da mesmo.

7 – Este serviço terá um horário das 9 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas.

CAPÍTULO XI - SEGURANÇA

A segurança deve ser uma preocupação comum a todos os membros da comunidade educativa.

Artigo 102º - Plano de Emergência

1 – Tem por objetivo a preparação e a organização dos meios próprios do estabelecimento de

educação e de ensino. Visa circunscrever os sinistros e limitar os seus danos, sistematizar a evacuação

enquadrada dos ocupantes e facilitar a intervenção dos bombeiros.
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2 – Todas as escolas que integram o agrupamento deverão ter aprovado o seu plano de

emergência pelos serviços de proteção civil.

Artigo 103º- Plano de Evacuação

1 – Estabelece os procedimentos a observar por todo o pessoal do estabelecimento relativo à

execução das operações destinadas a garantir a evacuação ordenada, total ou parcial, rápida e segura

dos ocupantes para o exterior, no caso de ocorrência de situações consideradas perigosas.

2 – As instruções sobre a evacuação são afixadas em todos os blocos, pavilhões, salas e, através

do diretor de turma, comunicadas aos alunos, sendo que todos os elementos da comunidade escolar e

visitantes são obrigados a cumpri-las.

Artigo 104º- Instrução, formação e exercícios de segurança

1 – A melhor forma de reagir perante uma situação de emergência é evitar o pânico, conhecer os

procedimentos e as medidas a adotar em cada caso.

2 – Assim, ao longo do ano, o órgão de gestão deve:

a) Promover programas de informação e sensibilização de toda a comunidade educativa sobre a

conduta e as regras de segurança a ter;

b) Realizar ações de formação e treino para os elementos da estrutura interna da segurança da

escola;

c) Organizar, duas vezes por ano, no primeiro e segundo períodos, exercícios de evacuação para

treino de toda a população escolar.

CAPÍTULO XII - OUTRAS DISPOSIÇÕES

Artigo 105º - Dissolução dos órgãos

1 – A todo o momento, por despacho fundamentado do membro do Governo responsável pela

área da educação, na sequência de processo de avaliação externa ou de ação inspetiva que comprovem

prejuízo manifesto para o serviço público ou manifesta degradação ou perturbação da gestão do

agrupamento de escolas, podem ser dissolvidos os respetivos órgãos de direção, administração e gestão.

2 – No caso previsto no número anterior, o despacho do membro do Governo responsável pela

área da educação que determine a dissolução dos órgãos de direção, administração e gestão designa

uma comissão administrativa encarregada da gestão do agrupamento de escolas.
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3 – A comissão administrativa referida no número anterior é ainda encarregada de organizar novo

procedimento para a constituição do conselho geral, cessando o seu mandato com a eleição do diretor,

a realizar no prazo máximo de 18 meses a contar da sua nomeação.

Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, 26 de abril 2016



Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita Regulamento Interno 2015/2019

Página 77 de 113

ANEXO I – REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS E VOCACIONAIS (NÍVEL 4)

PREÂMBULO

Este regulamento é um documento orientador, de cariz predominantemente pedagógico, que

especifica as normas que devem reger o funcionamento dos cursos profissionais e dos cursos

vocacionais do ensino secundário do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, nomeadamente, nos

pontos em que a legislação não é específica.

Os Cursos Profissionais e Vocacionais constituem uma modalidade de educação de nível secundário,

com uma forte ligação ao mundo do trabalho, que visa o desenvolvimento de competências para o

exercício de uma profissão, possibilita o acesso a formação pós-secundária ou ao ensino superior. Estes

apresentam uma estrutura curricular organizada em módulos e/ou unidades de formação de curta

duração (UFCD) e, sendo um curso de dupla certificação, conferem uma qualificação de nível 4.

Os Cursos Vocacionais destinam-se preferencialmente a jovens com idade superior a 15 anos, em

risco de abandono escolar ou que apresentem repetências, permitindo a conclusão do ensino

secundário em dois anos e a obtenção de uma qualificação profissional para o ingresso no mercado de

trabalho.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º – Objeto e âmbito

Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor e no regulamento interno do agrupamento, o

presente regulamento define a organização, funcionamento, avaliação e acompanhamento dos cursos

profissionais e vocacionais de nível secundário.

CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Artigo 2º – Estrutura curricular

1. A estrutura curricular dos cursos profissionais e vocacionais obedece às matrizes definidas na

legislação em vigor.

2. Os cursos profissionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos que se

desenvolvem num ciclo de formação de 3 anos, de acordo com um plano de estudos que inclui as

componentes de formação sociocultural, científica e técnica, a formação em contexto de trabalho (FCT)

e culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de Aptidão Profissional (PAP), no

qual o aluno demonstrará as competências e os saberes que desenvolveu ao longo da formação.
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3. Os cursos vocacionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos e unidades de

formação de curta duração (UFCD) que se desenvolvem num ciclo de formação de 2 anos, de acordo

com um plano de estudos que inclui as componentes de formação geral, complementar e vocacional,

bem como a formação em contexto de trabalho designada por Estágio Formativo (EF).

4. A componente de formação em contexto de trabalho é estruturada num plano individual de

formação ou roteiro de atividades a desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de estágio e

visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão

de carreira relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do trabalho e

para a formação ao longo da vida.

Artigo 3º – Organização curricular

1. A organização curricular por ciclo de formação dos planos de estudos é flexível. Esta flexibilidade

exige que antes do início do ciclo de formação se proceda:

a) À calendarização do plano de formação, tendo em conta a distribuição das disciplinas, a

distribuição anual e semanal da sua carga horária e os momentos de realização da formação em

contexto de trabalho;

b) À análise detalhada dos programas/referenciais das disciplinas, tendo em vista a planificação de

atividades de natureza interdisciplinar que possibilitem a otimização dos tempos de aprendizagem,

através da articulação entre diferentes módulos/UFCD da mesma disciplina ou de disciplinas

diferentes;

c) À planificação dos módulos ou UFCD que contemple especificamente a sua distribuição em cada

disciplina/ano, devendo salvaguardar-se a lecionação integral dos módulos/UFCD previstos por

cada ano letivo;

d) À construção do plano de formação e a elaboração da oferta educativa que deve ter em conta os

recursos humanos e materiais disponíveis e a rede concelhia de oferta. Para o efeito, o órgão de

gestão marcará uma reunião de trabalho com os coordenadores de departamento, o coordenador

dos cursos e os diretores de curso, submetendo à apreciação do conselho pedagógico a proposta

que daí resultar.

2. Sempre que se realizem atividades que privilegiam a articulação de conteúdos entre diferentes

disciplinas, os docentes deverão entregar, antecipadamente, ao diretor de curso a respetiva planificação,

na qual devem constar os objetivos a atingir, os conteúdos a trabalhar, as atividades a realizar e os

indicadores e instrumentos de avaliação.
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3. No final de cada período e de cada ano escolar, a equipa pedagógica deverá fazer um balanço,

tendo em vista o reajustamento ou a reorganização da planificação, se for caso disso, o que terá

implicações nos horários de alunos e professores.

Artigo 4º – Acesso e seleção

1. Têm acesso aos cursos profissionais os candidatos que concluam o 3º ciclo do ensino básico ou

equivalente.

2. Têm acesso aos cursos vocacionais os candidatos, com idade superior a 15 anos, que concluam o

3º ciclo do ensino básico ou equivalente, ou que tenham frequentado o 3º ciclo vocacional.

3. Os candidatos podem ser submetidos a uma entrevista dirigida pelo diretor de curso, o qual fará

a seriação baseada nos seguintes critérios:

a) Avaliação do seu percurso escolar (aproveitamento, assiduidade e comportamento);

b) Perfil adequado à frequência do curso pretendido;

c) Encaminhamento pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) ou Conselho de Turma.

Artigo 5º – Horário

1. A duração diária, semanal ou anual dos cursos variará em função da tipologia dos cursos e

obedecerá às normas estabelecidas para a elaboração de horários em escolas do ensino básico e

secundário.

2. Com exceção do período de formação em contexto de trabalho, no qual a duração será ajustada

ao horário de funcionamento em vigor para a atividade profissional visada, a carga horária semanal de

referência dos cursos que se desenvolvem em regime diurno deverá ter uma duração entre as 30 e as 35

horas semanais.

3. A definição do local e do horário de funcionamento dos cursos é da responsabilidade do diretor

que procederá à sua divulgação da forma que considerar conveniente e nos locais apropriados.

Artigo 6º – Interrupção das atividades letivas

1. Os alunos terão uma interrupção das atividades letivas nos períodos do Natal, Carnaval e Páscoa.

Nestes períodos poderão ser lecionadas aulas de reposição/compensação, respeitando o período de 6

dias úteis seguidos de pausa, previsto na legislação em vigor. No período de exames, estas aulas

poderão ser lecionadas, mediante acordo prévio entre professor e alunos, fora do horário de realização

dos mesmos.
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2. As férias usufruídas pelos alunos nunca poderão ser inferiores a 22 dias úteis a ocorrer entre a

2ª semana de julho e a 1ª de setembro.

Artigo 7º – Reposição de Aulas

1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a

assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas.

2. Em caso de ausência prevista, e sempre que possível, a reposição deverá ser feita através de

permuta entre docentes, combinada com a antecedência mínima de 2 dias úteis, dando conhecimento

aos alunos, diretor de curso e diretor do agrupamento.

3. Não sendo possível aplicar o exposto no número anterior, as aulas previstas e não lecionadas

deverão ser repostas através do prolongamento da atividade letiva diária nos 5 dias úteis subsequentes

à ocorrência da ausência do professor, dando conhecimento aos alunos ou encarregados de educação,

tratando-se de alunos menores de idade.

4. A reposição de aulas não lecionadas nas interrupções do Natal, Carnaval e Páscoa deverá ser

comunicada aos alunos ou encarregados de educação, tratando-se de alunos menores de idade, e só

poderá ocorrer, sem prejuízo do previsto no ponto 1 do artigo 6º deste regulamento, numa das

seguintes situações:

a) Quando o prazo estipulado no ponto anterior coincida com as referidas interrupções;

b) Quando, por motivos devidamente justificados, o professor solicite e obtenha autorização do

diretor do agrupamento.

5. A reposição de aulas deverá ser comunicada, por escrito e antecipadamente, ao diretor de curso.

Nas situações previstas no ponto anterior, deverá ser igualmente comunicada ao diretor do

agrupamento.

6. A reposição de aulas deverá ser sumariada no dia e hora em que efetivamente forem lecionadas.

7. Na semana que antecede o final de cada período, os professores procederão à contabilização e

comunicação, por escrito, ao diretor de curso, das aulas ministradas e das aulas previstas e não

lecionadas até ao momento, de modo a planificar e a realizar a reposição das aulas com brevidade.

Deverá ainda ser comunicada, com a maior precisão possível, a data de conclusão das atividades letivas.

8. No final de cada período, o diretor de curso deverá entregar ao coordenador dos cursos

profissionais vocacionais o balanço das aulas definido no ponto anterior.
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Artigo 8º – Visitas de estudo

1. As visitas de estudo previstas no Plano Anual de Atividades (PAA) correspondem a horas de

formação e, dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos é fundamental,

pelo que esta deverá ser promovida.

2. As visitas de estudo deverão ser planificadas, inscritas na grelha do PAA para aprovação em

Conselho Pedagógico e orientadas de acordo com o guião elaborado pelo responsável da mesma.

3. Após a aprovação das propostas de visitas de estudo, estas realizar-se-ão se assegurada a

participação de mais de 50% dos alunos da turma.

4. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos até ao máximo de 8 diários..

5. Os tempos letivos deverão ser divididos pelos professores organizadores e acompanhantes.

6. Os docentes que não participam na visita de estudo, mas com aula nesse dia a uma turma

envolvida no projeto, deverá solicitar aos alunos a realização de um trabalho/atividade no âmbito dos

objetivos da VE e a integrar no respetivo guiã, a fim de que essa aula possa ser sumariada sem

necessidade de reposição.

7. Os docentes que não participam na visita de estudo, mas com aula nesse dia a uma turma

envolvida no projeto, deverá repor a aula nos tempos não lecionados, caso não tenha planificado

qualquer atividade em conformidade com o disposto no nº anterior.

8. O aluno não participante deverá realizar, na biblioteca e durante o período de aulas previsto

para esse dia, uma ou mais tarefas a designar pelos professores responsáveis pela visita de estudo.

9. Caso a situação prevista no ponto anterior não seja possível, será dado ao aluno um trabalho a

realizar, com um prazo de entrega estipulado, correspondendo ao número de tempos de formação em

falta.

CAPÍTULO III – ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

SECÇÃO I – COODENADOR DOS CURSOS PROFISSIONAIS E VOCACIONAIS

Artigo 9º – Nomeação

A designação do Coordenador dos Cursos Profissionais e Vocacionais é da responsabilidade do

Diretor e deverá realizar-se no ano letivo anterior ao da entrada em funções.
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Artigo 10º – Competências

1. Colaborar com a Direção na coordenação, planificação, implementação e avaliação das

atividades a desenvolver no âmbito dos cursos e na organização da oferta formativa, assim como

apresentar sugestões organizativas e pedagógicas.

2. Colaborar com as diversas estruturas de orientação e supervisão pedagógica no

acompanhamento e avaliação dos cursos.

3. Articular recursos materiais e humanos com vista à realização de iniciativas para a divulgação

dos cursos profissionais e dos cursos vocacionais.

4. Coordenar o funcionamento dos cursos profissionais e vocacionais.

5. Fornecer informação sobre os cursos profissionais e vocacionais.

6. Assegurar a articulação entre os diferentes diretores de curso.

7. Submeter à aprovação do conselho pedagógico os critérios gerais de avaliação, depois de

ouvidos os departamentos curriculares.

8. Submeter à aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de

ouvidos os diretores de curso.

9. Proceder à atualização do presente regulamento, adequando-o à legislação em vigor, aos

procedimentos organizativos do agrupamento e ao funcionamento dos cursos.

10. Colaborar com os serviços do agrupamento na gestão administrativa dos cursos.

SECÇÃO II – DIRETOR DE CURSO

Artigo 11º – Nomeação

A designação do Diretor de Curso é da responsabilidade do Diretor, preferencialmente de entre os

professores profissionalizados que lecionam as disciplinas da componente da formação

técnica/vocacional.

Artigo 12º – Competências

1. Recolher e organizar as planificações dos módulos e/ou das UFCD das diferentes disciplinas dos

cursos e respetivos cronogramas.

2. Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação

dos cursos.

3. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica/ vocacional.

4. Identificar, por disciplina, o número, a designação, as horas e a data de início e de fim de cada

módulo/UFCD.
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5. Verificar, duas vezes por período, o cumprimento das aulas previstas para cada disciplina ou

módulo/UCFD e comunicar por escrito a execução do cronograma à coordenadora dos cursos

profissionais e vocacionais.

6. Elaborar com o diretor de turma, no final de cada período e a meio do 2º período, a estatística e

análise da avaliação de modo a identificar os módulos/unidades em atraso e principais dificuldades

evidenciadas por cada aluno, com indicações relativas a atividades de recuperação e/ou enriquecimento;

7. Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções.

8. Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da Prova de Aptidão Profissional (PAP),

nos termos previstos na legislação em vigor.

9. Assegurar a articulação entre o agrupamento e as entidades de acolhimento da FCT/EF,

identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de

trabalho e dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e

coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor orientador e o

tutor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos.

10. Assegurar a articulação com os serviços com competência emmatéria de apoio socioeducativo.

11. Coordenar o acompanhamento e a avaliação dos cursos ao longo do ciclo de formação.

SECÇÃO III – DIRETOR DE TURMA

Artigo 13º – Nomeação

A designação do Diretor de Turma é da responsabilidade do Diretor, preferencialmente de entre os

professores profissionalizados, e deverá realizar-se no ano letivo anterior ao da entrada em funções.

Artigo 14º – Competências

1. Fornecer aos encarregados de educação ou aos alunos quando maiores de idade, pelo menos

três vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno.

2. Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através

da elaboração de um relatório descritivo sucinto que contenha, nomeadamente, referência explícita a

parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de

autonomia, de criatividade, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação, de articulação

com o meio envolvente e de concretização de projetos.

3. Colaborar com o diretor de curso na elaboração da estatística e na análise da avaliação prevista

no ponto 6 do artigo 12º.
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4. Elaborar, com o diretor de curso, uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada

aluno, com indicações relativas a atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao relatório

descritivo.

5. Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo/UFCD e

na progressão registada em cada disciplina, a anexar ao relatório descritivo.

6. Registar, controlar e comunicar ao encarregado de educação a assiduidade e as classificações

modulares e/ou UFCD.

7. Presidir às reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções.

CAPÍTULO IV – DEVER DE ASSIDUIDADE E EFEITO DA ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE FALTAS

Artigo 15º – Frequência e assiduidade

1. Os alunos e os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis,

conjuntamente, pelo cumprimento dos deveres de frequência da escolaridade obrigatória, assiduidade e

pontualidade.

2. O dever de assiduidade e de pontualidade implica para o aluno a presença na sala de aula e

demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar no horário estabelecido, munido do material

didático e equipamentos necessários, de acordo com as orientações dos professores, bem como uma

atitude intelectual e comportamental adequada, em função da sua idade, ao processo de ensino.

3. Nos cursos profissionais, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar

reunidos cumulativamente os seguintes requisitos:

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada

disciplina;

b) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista para a formação

em contexto de trabalho.

4. Nos cursos vocacionais, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar

reunidos cumulativamente os seguintes requisitos:

a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo/unidade de

cada disciplina;

b) A assiduidade do aluno deve ser 100% da carga horária prevista para o estágio formativo.

5. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, deverá assegurar-se:

a) O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação

estabelecidas; ou

b) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos

objetivos de aprendizagem;
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c) O prolongamento da formação em contexto de trabalho a fim de permitir o cumprimento do

número de horas estabelecido.

Artigo 16º – Faltas

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

facultativa caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o material

didático ou equipamento necessários, nos termos estabelecidos na legislação em vigor e no

regulamento interno do agrupamento.

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

sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.

3. Na justificação de faltas aplica-se o artigo 16º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais

procedimentos definidos no regulamento interno do agrupamento.

4. As faltas são consideradas injustificadas quando:

a) Se verifiquem as situações definidas no artigo 17º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro,

devendo ser seguida a tramitação nele indicada;

b) Não se concretize, por motivo imputável ao aluno, a recuperação das faltas justificadas;

c) Se verifiquem outras situações definidas no regulamento interno do agrupamento.

Artigo 17º – Limite de faltas e efeitos da ultrapassagem do limite de faltas

1. Os limites de faltas a considerar são os seguintes:

a) 10% da carga horária de cada módulo/UFCD de cada disciplina;

b) 5% da carga horária prevista para a formação em contexto de trabalho/estágio, exclusivamente

para os cursos profissionais.

2. A ultrapassagem do limite de 10% de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres de

frequência e assiduidade e obriga o aluno ao cumprimento de Medidas de Recuperação das

Aprendizagens (MRA).

3. As atividades de recuperação das aprendizagens são definidas pelos professores das disciplinas

em que foi ultrapassado o limite de faltas e só podem ocorrer uma única vez no decurso de cada ano do

ciclo de formação.

4. O documento que formaliza as MRA é da responsabilidade do Diretor de Turma e deverá ser

elaborado 15 dias após a primeira ocorrência de excesso de faltas.

5. As MRA integrarão a totalidade dos módulos/UFCD em que se verifique a ultrapassagem do

limite de faltas, desde que esta tenha ocorrido no prazo definido no ponto 4.
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6. A realização com sucesso das MRA permite apenas a recuperação das faltas em excesso.

7. As consequências do incumprimento das MRA são a exclusão por excesso de faltas,

consequentemente a não aprovação, aos módulos/UFCD cujas aprendizagens não foram recuperadas.

8. Durante o período da formação em contexto de trabalho ou estágio formativo não há lugar à

realização de medidas de recuperação das aprendizagens.

9. O incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação das aprendizagens impossibilita o

aluno de efetuar as recuperações de avaliação modular/UFCD previstas neste regulamento.

CAPÍTULO V – AVALIAÇÃO

Artigo 18º – Objeto e finalidades

1. A avaliação incide:

a) Sobre os conhecimentos e capacidades adquiridos e desenvolvidos no âmbito das disciplinas

respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho da Formação em

Contexto de Trabalho (FCT) /Estágio Formativo (EF);

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à

respetiva qualificação.

2. A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo, visando:

a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades legalmente

autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na

aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso;

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno

nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora;

c) Certificar a aprendizagem realizada;

d) Contribruir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de

decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento.

Artigo 19º – Avaliação sumativa

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global, tem como objetivos a

classificação e a certificação e inclui: a avaliação sumativa interna e a avaliação sumativa externa.
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Artigo 20º – Avaliação sumativa interna

1. A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo/unidade de uma disciplina, após a

conclusão do conjunto de módulos/unidades de cada disciplina, em reunião do conselho de turma.

2. A avaliação sumativa de cada módulo/unidade 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 e deverá ter em

conta os critérios de avaliação definidos pelos departamentos curriculares, ouvidos os respetivos grupos

de recrutamento e os diretores de curso, e aprovados pelo Conselho Pedagógico.

3. A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a FCT/EF e nos cursos profissionais integra ainda

uma PAP.

4. A avaliação sumativa interna expressa-se na escala de 0 a 20 valores e a notação formal de cada

módulo/unidade, da FCT/EF e da PAP, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a

classificação mínima de 10 valores.

5. A avaliação da PAP e da FCT/EF deverá ter em conta os critérios de avaliação propostos pelo diretor

de curso, depois de ouvidos os professores das disciplinas técnicas do curso e respetivos departamentos

curriculares, e aprovados pelo Conselho Pedagógico.

6. No final de cada período letivo, o conselho de turma reunirá e elaborará uma pauta trimestral com a

informação dos módulos/UFCD concluídos e as respetivas classificações. Nesta reunião também se

preencherá a ficha informativa para os encarregados de educação.

Artigo 21º – Recuperação da avaliação modular/UFCD

1. Uma classificação inferior a 10 valores confere, ao aluno, o direito à realização de uma

recuperação na semana seguinte após ter tomado conhecimento da mesma.

2. A não realização da prova de recuperação, por ausência do aluno, devidamente comprovada,

dará lugar à marcação de uma nova data.

3. A classificação, arredondada às unidades, obtida pelo aluno na prova de recuperação, resultará

da aplicação da fórmula:

(Classificação da recuperação (arredondada às unidades) + 9) / 2

4. A prova de recuperação realizar-se-á em data/hora a acordar entre o professor da disciplina e

o(s) aluno(s).
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5. O tempo correspondente à realização desta prova entrará na componente não letiva do

professor, não cumprindo, assim, nessa semana, o serviço marcado no seu horário. O professor poderá

realizar no mesmo espaço/hora provas de cursos/módulos/UFCD diferentes. Professores do mesmo

Grupo de Recrutamento/Conselho de Turma poderão vigiar a prova de recuperação.

6. A recuperação dos módulos/UFCD com conclusão planificada para o final do 1º ou 2º períodos

poderá ser realizada nos períodos seguintes do mesmo ano letivo.

7. Os alunos, que não obtiveram aprovação em determinado módulo/UFCD, terão a possibilidade

de realizar novos momentos de avaliação, designados por épocas especiais de avaliação, e que

ocorrerão em julho e setembro, conforme calendário a definir pelo órgão de gestão.

8. À época especial de avaliação de julho poderão candidatar-se todos os alunos dos cursos

profissionais com módulos/UFCD não realizados até ao limite de 6.

9. À época especial de avaliação de setembro poderão candidatar-se os alunos dos cursos

profissionais que estejam a frequentar o 3º ano do ciclo de formação e que ainda tenham

módulos/UFCD não realizados até ao limite de 6. Só será possível a cada aluno usufruir uma vez desta

época especial de avaliação.

10. A época especial de avaliação dos cursos vocacionais realiza-se em setembro e é composta por

duas chamadas:

a) À 1ª chamada poderão candidatar-se todos os alunos com módulos/UFCD não realizados até

ao limite de 6;

b) À 2ª chamada poderão candidatar-se os alunos que estejam a frequentar o 2º ano do ciclo de

formação e que ainda tenham módulos/UFCD não realizados até ao limite de 6. Só será possível a

cada aluno usufruir uma vez da 2ª chamada da época especial de avaliação.

11. Os alunos com módulos/UFCD em atraso poderão ainda, e para efeitos de conclusão de curso,

realizá-los em frequência, mediante a matrícula no(s) ano(s) de formação em que não realizaram os

módulos/UFCD, devendo, obrigatoriamente e para efeitos de avaliação contínua, assistir a 90% das

horas definidas para cada módulo/UFCD. As faltas dadas serão consideradas apenas para efeitos

estatísticos.

12. As recuperações realizadas nas épocas especiais de avaliação de julho e setembro darão lugar

a um pagamento, a definir pelos Serviços Administrativos, correspondente ao número de módulos/UFCD

em atraso.

13. Na classificação das recuperações realizadas nas épocas especiais de avaliação de julho e

setembro não se aplica o disposto no ponto 3 do presente artigo.
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Artigo 22º – Avaliação sumativa externa

A avaliação sumativa externa realiza-se nos termos e para os efeitos previstos no artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 74-A/2013,de

15 de fevereiro e na regulamentação dos exames do nível secundário de educação.

Artigo 23º – Classificação, aprovação, conclusão e certificação

1. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às

unidades, das classificações obtidas em cada módulo.

2. A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de

uma classificação igual ou superior a 10 valores.

3. A aprovação na FCT/EF e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou

superior a 10 valores em cada uma delas.

4. A conclusão com aproveitamento obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas e UFCD, na

FCT/EF e; para os cursos profissionais, na PAP.

5. Nos cursos profissionais, a classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

CF = [2MCD+ (0,3F.C.T.+0,7P.A.P.)] /3 sendo:

CF - classificação final do curso, arredondada às unidades;

MCD - média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o

Plano de estudo do curso, arredondada às décimas;

F.C.T. - classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;

P.A.P. - classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.

6. Nos cursos vocacionais a classificação final do curso obtém -se mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

CF = (MCFD+MUFCD+EF)/3

CF - classificação final do curso, arredondada às unidades,

MCFD - média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o

plano de estudos do curso, arredondada às décimas,

MUFCD - média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano

de estudos do curso, arredondada às décimas e

EF - classificação do estágio formativo, arredondada às unidades.
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7. Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º

139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, a classificação final de

curso para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior (CFCEPE) é o valor resultante da

expressão:

CFCEPE = (7CF+3M) /10, arredondado às unidades, em que:

CF - classificação final de curso, calculada até às décimas, sem arredondamento, subsequentemente

convertida para a escala de 0 a 200 pontos;

M - média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações, na escala de 0 a 200

pontos, dos exames a que se refere o n.º 4 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de

julho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 91/2013, de 10 de julho.

8. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do Decreto -Lei nº 139/2012, de 5 de julho,

alterado pelo Decreto -Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, a classificação na disciplina de Educação Física é

considerada para efeitos de conclusão do curso, mas não entra no apuramento da classificação final do

mesmo, exceto quando o aluno pretende prosseguir estudos nesta área.

9. 2 - A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de:

a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso

concluído, respetiva classificação final e o nível de qualificação do Quadro Nacional de

Qualificações;

b) Um certificado de qualificações, que indique o nível de qualificação do Quadro Nacional de

Qualificações e a média final do curso e discrimine as disciplinas do plano e estudo e respetivas

classificações finais, os módulos das disciplinas da componente de formação técnica, a designação

do projeto e a classificação obtida na respetiva PAP, bem como a classificação da FCT.

10. A conclusão de um curso vocacional confere direito à emissão de:

a) Um diploma que certifique a dupla certificação escolar de Secundário e profissional com

referência ao Quadro Nacional de Qualificações e a respetiva classificação final;

b) Um certificado que indique a dupla certificação (escolar de nível Secundário e profissional, com

referência ao Quadro Nacional de Qualificações), que inclua a classificação final do curso, que

indique as disciplinas do plano de estudo e respetivas classificações finais, que discrimine as UFCD

das disciplinas da componente de formação vocacional e a classificação do Estágio Formativo.
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CAPÍTULO VI – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO/ESTÁGIO FORMATIVO

Artigo 24º – Âmbito e objetivos

A FCT/EF integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação do diretor

de curso e acompanhamento do professor orientador e do monitor da entidade de acolhimento, visando

a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes

para o perfil profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno.

Artigo 25º – Organização e desenvolvimento

1. A FCT/EF realiza-se em empresas ou noutras organizações, designadas por entidades de

acolhimento, sob a forma de estágio no 2º e no 3º ano do ciclo de formação dos cursos profissionais e

no 1º e no 2º ano do ciclo de formação dos cursos vocacionais.

2. O acesso ao estágio está condicionado ao máximo de doze módulos em atraso e, em situações

excecionais, cabe ao conselho de turma analisar e elaborar parecer que submeterá ao diretor do

agrupamento.

3. A concretização da FCT/EF é antecedida e prevista em protocolo celebrado entre o agrupamento e

as entidades de acolhimento, as quais devem desenvolver atividades profissionais compatíveis e

adequadas ao perfil profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno.

4. A organização e o desenvolvimento da FCT/EF obedecem a um plano de estágio individual,

elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado pelo Diretor do agrupamento, pela

entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação, caso o mesmo seja menor

de idade.

5. O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas partes, é considerado como

parte integrante do protocolo celebrado entre o agrupamento e as entidades de acolhimento e

identifica os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, horário e local de realização das

atividades, as formas de monitorização e acompanhamento, com a identificação dos responsáveis, bem

como os direitos e deveres dos diversos intervenientes, do agrupamento e da entidade onde se realiza a

FCT/EF.

6. A FCT/EF deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento.

7. A orientação e o acompanhamento do aluno, durante o estágio, são partilhados pelo professor

orientador da FCT/EF e a entidade de acolhimento, cabendo à última designar o respetivo tutor.

8. Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que

estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver.
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9. A aprendizagem visada pela FCT/EF inclui a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de

capacidades no âmbito da saúde e segurança no trabalho.

10. O professor orientador da FCT/EF é designado de entre os professores que lecionam as disciplinas

da componente de formação técnica.

Artigo 26º – Responsabilidades dos intervenientes

1. São responsabilidades do agrupamento:

a) Assegurar a realização da FCT/EF, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis;

b) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento;

c) Assegurar a elaboração e o acompanhamento da execução do plano de estágio do aluno, bem

como a respetiva assinatura por parte de todos os intervenientes e a avaliação de desempenho dos

alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento;

d) Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT/EF;

e) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas

necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT/EF.

2. São responsabilidades do diretor de curso:

a) Assegurar a articulação entre o agrupamento e as entidades de acolhimento;

b) Organizar uma bolsa de entidades de acolhimento, efetuar os contactos conducentes à realização

de estágios e selecionar as entidades de acolhimento que proporcionem a concretização dos objetivos

do estágio;

c) Definir, conjuntamente com a entidade de acolhimento, o conteúdo do protocolo de estágio e

assegurar a assinatura dos intervenientes;

d) Dar conhecimento aos alunos e seus encarregados de educação, se aqueles forem menores, do

conteúdo dos protocolos de estágio, prestando os esclarecimentos necessários;

e) Estabelecer os critérios e distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento e pelos professores

orientadores;

f) Coordenar o acompanhamento dos formandos e a avaliação do curso.

3. São responsabilidades do professor orientador da FCT/EF:

a) Elaborar o plano de estágio do aluno, em articulação com o diretor de curso e com o tutor

designado pela entidade de acolhimento do aluno.;

b) Acompanhar a execução do plano de estágio do aluno, nomeadamente através de deslocações

periódicas aos locais em que a mesma se realiza, pelo menos duas vezes por período de FCT/EF;

c) Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do

aluno;
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d) Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT/EF;

e) Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT/EF.

4. São responsabilidades da entidade de acolhimento:

a) Designar o tutor;

b) Colaborar na elaboração do plano de estágio do aluno;

c) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT/EF, tendo em vista a

integração do aluno na entidade de acolhimento e a concretização do Plano de Estágio e, nos cursos

profissionais, do Projeto PAP;

d) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho;

e) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT/EF;

f) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT/EF, nomeadamente no

que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na entidade;

g) Controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno;

h) Assegurar, em conjunto com o agrupamento e o aluno, as condições logísticas necessárias à

realização e ao acompanhamento da FCT/EF;

i) Comunicar ao professor orientador, ao diretor de curso ou à direção do agrupamento qualquer

comportamento incorreto ou negligente.

5. São responsabilidades do aluno:

a) Colaborar na elaboração do seu plano de estágio;

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT/EF para que for convocado;

c) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de estágio;

d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens,

equipamentos e instalações da mesma;

e) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver acesso

durante a FCT/EF;

f) Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho;

g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo com as

normas internas do agrupamento e da entidade de acolhimento;

h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT/EF, de acordo com o estabelecido no

regulamento interno do agrupamento.
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Artigo 27º – Relatórios e dossiê de estágio

1. No decorrer da FCT/EF o aluno deverá elaborar relatórios intercalares onde constarão:

a) A identificação do aluno, da entidade de acolhimento e do tutor;

b) O período a que reporta o relatório;

c) As atividades desenvolvidas no período em causa;

d) As tarefas atribuídas e não realizadas, a reportar para o período seguinte, e motivos da não

realização.

2. Os relatórios intercalares deverão ser datados e assinados pelo tutor e pelo professor orientador

após conhecimento do seu conteúdo.

3. No final da FCT/EF o aluno deverá elaborar um relatório final de estágio onde constará:

a) A identificação do aluno e da entidade de acolhimento;

b) A caracterização da entidade de acolhimento;

c) O período de formação em contexto de trabalho;

d) As funções desempenhadas;

e) As atividades desenvolvidas;

f) O relacionamento com o tutor e demais colaboradores;

g) Os aspetos positivos e as principais dificuldades encontradas e as formas de superação;

h) A autoavaliação;

i) Outras considerações relevantes.

4. O aluno deverá, no final do estágio, organizar um dossiê e entregar ao professor orientador, o qual

deverá integrar os relatórios intercalares e final de estágio, o plano de estágio, a ficha de assiduidade, a

ficha de autoavaliação com o parecer do tutor, uma cópia do protocolo de estágio e outra

documentação que o aluno considere relevante.

Artigo 28º – Avaliação da FCT/EF.

1. O professor orientador, conjuntamente com o tutor designado pela entidade de acolhimento,

procede à avaliação do estágio segundo os critérios de avaliação propostos pela equipa pedagógica do

curso e aprovados em conselho pedagógico.

2. Nos cursos profissionais, a Formação em Contexto de Trabalho, sob a forma de Estágio, decorre em

dois momentos e em cada momento a classificação deverá ser igual ou superior a 10 valores, a saber:

a) 1º Momento – decorre no 2º ano do ciclo de formação, durante os meses de junho e julho, com

a duração de 180 a 200 horas e uma ponderação de 30% na avaliação final desta componente.
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b) 2º Momento – decorre no 3º ano do ciclo de formação, entre março e junho, com a duração de

400 a 420 horas e uma ponderação de 70% na avaliação final desta componente.

3. Nos cursos vocacionais, o Estágio Formativo decorre em dois momentos e em cada momento a

classificação deverá ser igual ou superior a 10 valores, a saber:

a) 1º Momento – decorre no 1º ano do ciclo de formação, entre de abril e julho, com a duração de

550 horas e uma ponderação de 50% na avaliação final desta componente.

b) 2º Momento – decorre no 2º ano do ciclo de formação, entre abril e julho, com a duração de

550 horas e uma ponderação de 50% na avaliação final desta componente.

4. A classificação final do Estágio resulta da média ponderada dos dois momentos de estágio,

arredondada às unidades.

5. O professor orientador apresenta ao conselho de turma a proposta de classificação, arredondada às

unidades, do aluno na FCT/EF que, depois de aprovada, será registada em pauta.

6. A classificação FCT/EF expressa-se na escala de 0 a 20 valores.

7. A aprovação na FCT/EF depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10

valores.

CAPÍTULO VII – PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Artigo 29º – Âmbito e objetivos

1. A prova de aptidão profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um

projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação,

consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apreciação

crítica, demonstrativo de conhecimentos e competências profissionais adquiridos ao longo da formação

e estruturante do futuro profissional do aluno.

2. O projeto de PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em

estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou

mais professores.

3. O projeto é pessoal e pode nascer do interesse do aluno no desenvolvimento/resolução de aspetos

profissionais, fator determinante para que a prova seja efetivo instrumento de interiorização de

conhecimentos e de intervenção profissional.

4. O projeto de PAP tem os seguintes objetivos:

a) Possibilitar o conhecimento da entidade onde decorre o estágio;

b) Integrar o aluno na entidade de acolhimento e conhecer os hábitos sociais do trabalho,

desenvolvendo no aluno o sentido de responsabilidade e crescente profissionalismo;
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c) Capacitar o aluno para a identificação de problemas e oportunidades;

d) Orientar o aluno na definição de prioridades;

e) Preparar o aluno para a concretização de um projeto de trabalho na área do seu curso;

f) Preparar o aluno para fazer a recolha, tratamento, análise e arquivo de informação;

g) Exercitar técnicas de expressão escrita e oral;

h) Incentivar o uso da linguagem técnica;

i) Aperfeiçoar o uso de técnicas audiovisuais;

j) Aperfeiçoar as técnicas de entrevista e inquéritos.

Artigo 30º – Organização e desenvolvimento

1. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais:

a) Conceção – pré projeto;

b) Fases de desenvolvimento;

c) Autoavaliação e elaboração do relatório do projeto PAP.

2. A realização do projeto da PAP ocorre no último ano do ciclo de formação.

3. O pré projeto da PAP será apresentado ao diretor de curso e aos professores orientadores na

presença de todos os alunos.

4. A elaboração do relatório do projeto PAP deverá obedecer às orientações definidas no guião da PAP

e integrar, nomeadamente:

a) A fundamentação da escolha do projeto;

b) A metodologia e os recursos utilizados;

c) O desenvolvimento do projeto;

d) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;

e) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e

obstáculos encontrados e as formas de os superar;

f) A autoavaliação das diferentes fases do projeto;

g) As referências bibliográficas;

h) Os anexos.

5. O relatório do projeto PAP deverá ser entregue num único exemplar encadernado e gravado em

suporte digital (CD) em formato PDF, validados pelo professor de Português/Língua Estrangeira, pelos

professores orientadores e pelo diretor de curso, segundo o cronograma a definir em cada ano letivo.
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6. O incumprimento da entrega do trabalho dentro do prazo estipulado será obrigatoriamente

penalizado na avaliação. A entrega até cinco dias após o prazo será penalizada em meio valor, por dia,

na classificação da PAP As consequências do incumprimento desta tolerância são a não aceitação do

relatório do projeto PAP e o impedimento de realizar a apresentação pública do mesmo.

7. A apresentação pública da PAP terá a duração máxima de vinte minutos e realizar-se-á, de acordo

com calendário a definir pelo diretor de curso e pelos professores orientadores, após a realização do

estágio.

8. O aluno deverá entregar, ao professor orientador, os documentos e/ou materiais que servirão de

suporte à apresentação/defesa do projeto PAP quinze dias antes da sua realização.

9. O professor orientador apresentará os elementos referidos no número anterior aos restantes

elementos do júri oito dias antes da realização da prova.

10. O aluno que, por razões justificadas, não compareça à apresentação pública da PAP deverá

apresentar, no prazo de três dias úteis a contar da data da realização da prova, a respetiva justificação

ao órgão de gestão do agrupamento.

11. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marcará a data da realização da nova prova.

12. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à segunda prova,

determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar.

13. Se se verificar falta de aproveitamento na prova, o aluno, após reformulação, apresentar-se-á

perante o júri no prazo máximo de uma semana.

14. A classificação da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação.

15. Os projetos realizados pelos alunos ficam arquivados no agrupamento.

16. Os alunos ou professores não podem fazer qualquer tipo de utilização, no exterior, dos projetos de

PAP apresentados. A sua divulgação para além da entidade de acolhimento, do agrupamento e

estruturas do Ministério da Educação, está sujeita a parecer do júri e autorização da entidade de

acolhimento e do Diretor.

Artigo 31º – Orientação e acompanhamento da prova de aptidão profissional

1. Os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP são designados pelo

Diretor do agrupamento de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de

formação técnica.

2. Aos professores orientadores e acompanhantes da PAP compete, em especial:

a) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação do relatório

do projeto;
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b) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação;

c) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri;

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP;

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta.

3. O diretor de curso, em colaboração com o diretor de turma, assegura a articulação entre os

professores das várias disciplinas, de modo a que sejam cumpridos, de acordo com a calendarização

estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, competindo-lhe ainda propor

para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da PAP e definir as datas de

apresentação, depois de ouvidos os professores das disciplinas da componente de formação técnica.

Artigo 32º – Júri da prova de aptidão profissional

1. O júri de avaliação da PAP é designado pelo Diretor da escola e tem a seguinte composição:

a) O Diretor do Agrupamento, que preside, ou quem as suas vezes fizer;

b) O Diretor de Curso;

c) O Diretor de Turma;

d) O professor orientador do projeto;

e) O tutor designado pela entidade de acolhimento;

f) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins do curso;

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de

atividade afins ao curso.

2. O júri de avaliação necessita, para deliberar, da presença de, pelo menos, quatro elementos, estando

entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) a d) e dois dos elementos

a que se referem as alíneas e) a g) do número anterior

3. Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade.

Artigo 33º – Avaliação da prova de aptidão profissional

1. A avaliação é feita por um júri constituído nos termos do ponto 1 do artigo 32º e incide sobre as

diferentes fases de desenvolvimento, o relatório e a apresentação pública/defesa do projeto da PAP, de

acordo com os critérios de avaliação aprovados pelo conselho pedagógico.

2. A classificação, arredondada às unidades, atribuída ao aluno é registada numa ficha de avaliação da

PAP e em pauta, sendo assinada pelos intervenientes na avaliação.

3. A classificação PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores.

4. A aprovação na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores.
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CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 34º – Divulgação

1. Constituindo o Regulamento Interno um documento central na vida do Agrupamento é obrigatória a

sua divulgação a toda a Comunidade Escolar.

2. Este Regulamento integrará o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita e

será arquivado em pasta própria na direção e divulgado no portal do agrupamento.

Artigo 35º – Omissões

1. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos de acordo com a legislação em vigor e

com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita.

2. Subsidiariamente, observar-se-á o critério dos órgãos de gestão e administração do Agrupamento, de

acordo com as suas competências e em consonância com a legislação em vigor.

Artigo 36º – Revisão

1. Este regulamento será revisto ordinariamente no final de quatro anos e extraordinariamente por

proposta do Diretor ou dos diretores de curso ou de mais de metade dos professores de um dos cursos

profissionais.

2. As decisões de alteração, previstas no número anterior, terão de ser aprovadas, por maioria absoluta,

pelos membros, em efetividade de funções, do Conselho Geral, ouvido o Conselho Pedagógico.

Artigo 37º – Entrada em vigor

O presente regulamento entrará em vigor após a aprovação do Conselho Geral.
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ANEXO II – REGULAMENTO DOS CURSOS VOCACIONAIS (ENSINO BÁSICO)

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º - Âmbito e definição

1 – O presente regulamento define as normas de organização, funcionamento, avaliação e

habilitação do curso do ensino vocacional do terceiro ciclo.

2 – Os cursos do ensino vocacional têm como objetivo a criação de condições para o

cumprimento da escolaridade obrigatória, a redução do abandono escolar precoce e o desenvolvimento

de conhecimentos e capacidades, científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profissional que

permitam uma melhor integração no mercado de trabalho e o prosseguimentode estudos.

3 – O ensino vocacional pretende assegurar a criação de uma oferta de ensino coordenada com

empresas ou instituições, que procure dar resposta a necessidades relevantes que vão de encontro

aos interesses dos alunos que, no final da escolaridade obrigatória, pretendam ter uma saída

profissional concreta, sem que tal prejudique a possibilidade de prosseguirem estudos de nível superior.

4 – O ensino vocacional pretende a inclusão de todos os alunos no percurso escolar, com

igualdade efetiva de oportunidades, para que os alunos, com alternativas adequadas e flexíveis,

fiquem preparados para os desafios do mercado de trabalho.

Artigo 2º - Destinatários e acesso

1 – O curso vocacional tem como público-alvo os alunos a partir dos 13 anos de idade que

manifestem constrangimentos com os estudos do ensino regular e procurem uma alternativa a este

tipo de ensino, designadamente aqueles alunos que tiveram duas retenções no mesmo ciclo ou três

retenções em ciclos diferentes.

2 – O ingresso no curso vocacional deve ser feito após um processo de avaliação vocacional, a

desenvolver por psicólogos escolares, que mostre ser esta a via mais adequada às necessidades de

formação dos alunos.

3 – Concluído o processo de avaliação vocacional previsto no número anterior, o encarregado de

educação do aluno que vai ingressar no curso vocacional deve declarar por escrito se aceita ou não a

frequência do curso vocacional e a realização da prática simulada pelo aluno, em documento a elaborar

pela escola para este efeito.
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Artigo 3º - Duração e organização curricular

1 – O curso vocacional do terceiro ciclo tem uma duração de dois anos letivos, devendo ser

adaptado ao perfil de conhecimentos do conjunto de alunos que dele fazem parte.

2 – O curso vocacional do terceiro ciclo tem uma estrutura curricular organizada por módulos,

sendo o seu plano de estudos constituído pelas seguintes componentes de formação:

a) Geral, da qual fazem parte as disciplinas de Português,Matemática, Inglês e Educação Física;

b) Complementar, da qual fazem parte as áreas das Ciências Sociais (História e Geografia)

e das Ciências do Ambiente (Ciências Naturais, Físico-Química);

c) Vocacional, integrada pelos conhecimentos correspondentes a atividades vocacionais no

âmbito de três áreas, para além de uma prática simulada preferencialmente em empresas e/ou

instituições que desenvolvam as atividades vocacionais ministradas.

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Artigo 4º - Coordenador de Curso

1 – O papel do coordenador de curso é essencial para o funcionamento adequado dos cursos

vocacionais e para a consecução dos seus objetivos. O coordenador de curso abrange uma

multiplicidade de funções, dentro da escola com a equipa pedagógica e os alunos, fora da escola

como interlocutor privilegiado com o mundo do trabalho.

2 – O coordenador de curso deverá:

a) Acompanhar o funcionamento do curso durante todo o ciclo de formação;

b) Coordenar a equipa pedagógica, com especial relevo para a gestão integrada das quatro

componentes curriculares de formação;

c) Fazer a ligação entre a escola e o mundo do trabalho;

d) Mostrar capacidade de comunicação e relacionamento;

e) Transmitir uma identidade clara e objetiva do curso de que é coordenador;

f) Ser empreendedor e agente motivador com abertura à inovação, e ser dotado de espírito crítico;

g) Assegurar a articulação pedagógica e curricular entre as diferentes disciplinas e componentes

de formação do curso;

h) Elaborar e ratificar o cronograma e os elencos modulares das disciplinas e componentes de

formação do curso;

i) Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções;
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j) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da prática simulada;

k) Assegurar a articulação entre a escola e as empresas, entidades e instituições de acolhimento da

prática simulada, identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos e procedendo à distribuição

dos alunos por aquelas empresas, entidades ou instituições, monitorizando-os, em estreita relação com o

responsável pelo seu acompanhamentonas mesmas;

l) Garantir a articulação com os serviços de apoio socioeducativo;

m) Colaborar com o coordenador dos cursos profissionais e vocacionais do Agrupamento de

Escolas na avaliação dos processos de implementação dos cursos e dos resultados da oferta educativa

da escola, no âmbito do curso de que é coordenador.

3 – O coordenador de curso é nomeado pelo órgão de gestão da escola.

4 – O mandato do coordenador de curso é de dois anos, ou até à extinção do curso, se tal

ocorrer antes do término do seu mandato. O coordenador de curso poderá ser substituído por

conveniência do serviço.

Artigo 5º - Dossiê técnico-pedagógico do curso

1 – Ao coordenador de curso compete organizar e manter atualizado o dossiê técnico-pedagógico

do curso.

2 – O dossiê técnico-pedagógicodo curso deve integrar os seguintes documentos e materiais:

a) Plano de estudos de cada ciclo de formação, planos anuais das respetivas disciplinas e

conteúdos programáticos;

b) Relação dos alunos da turma, registo fotográfico dos mesmos, horário e respetiva equipa

pedagógica;

c) Protocolos celebrados com empresas, entidades e instituições no âmbito da realização da

prática simulada;

d) Documentação referente à avaliação dos alunos (pautas de período e dos módulos, atas dos

conselhos de turma de avaliação e avaliação da prática simulada);

e) Documentação relativa às reuniões da equipa pedagógica (convocatórias, atas);

f) Instrumentos de avaliação (testes, fichas, provas de avaliação, etc.) e materiais de apoio

pedagógico produzidos no âmbito das diversas disciplinas;

g) Outros materiais e/ou documentos considerados necessários pelo coordenador de curso.

3 – O referenciado nas alíneas de a) a e) deve ser arquivado em suporte físico.

4 – O referenciado nas alíneas f) e g) pode ser arquivado em suporte digital.
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Artigo 6º - Diretor de turma

1 – O diretor de turma é nomeado pelo órgão de gestão da escola.

2 – A nomeação do diretor de turma será efetuada, preferencialmente, de entre os professores do

Quadro do Agrupamento .

3 – O diretor de turma exerce as suas competências de acordo com as regras definidas no

Regulamento Interno.

4 – Compete-lhe ainda:

a) Organizar e manter atualizado o dossiê de turma;

b) Entregar a todos os professores do conselho de turma o horário da turma e os contactos de

todos os professores;

c) Acompanhar de forma personalizada todos os alunos da turma, ajudando-os a gerir o seu

percurso de formação;

d) Manter atualizados os dados relativos às faltas, horas a recuperar e os módulos em atraso dos

alunos;

e) Manter alunos e encarregados de educação informados acerca do percurso formativo do

aluno, fornecendo informação global pelo menos 3 vezes por ano;

f) Presidir aos conselhos de turma de avaliação.

Artigo 7º - Equipa Pedagógica e formativa

1 – A equipa pedagógica e formativa vocacional é constituída pelo coordenador de curso, diretor

de turma, psicólogo escolar e pelos restantes professores do curso.

2 – A coordenação das diversas equipas pedagógicas dos cursos vocacionais cabe ao

coordenador dos cursos profissionais e vocacionais do Agrupamento.

3 – Compete à equipa pedagógica desenvolver procedimentos no âmbito da organização e

realização do curso, bem como da avaliação dos alunos, nomeadamente:

a) Promover e desenvolver estratégias de articulação interdisciplinar;

b) Apoiar a ação técnico-pedagógicados professores que a integram;

c) Efetuar o diagnóstico inicial e de progresso da aquisição de conhecimentos e de

competências dos alunos, individualmente e enquanto grupo;

d) Refletir sobre a abordagem metodológica dos programas, tendo em conta as características da

turma e do curso;
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e) Planificar e gerir a recuperação de aprendizagens e de módulos em atraso, tendo em

vista o cumprimento dos planos de estudo;

f) Definir, implementar e avaliar as estratégias pedagógicas diferenciadas consideradas

necessárias, reformulando-as quando tal for aconselhável;

g) Implementar um sistema de permutas que permita a continuidade das atividades de

formação, em caso de ausência de qualquer professor;

h) Fazer um balanço das atividades de formação, no final de cada período e de cada ano

escolar, visando o reajustamento e/ou a reorganização das planificações.

Artigo 8º - Conselho de Turma

1 – A constituição e a presidência do conselho de turma dos cursos vocacionais orientam-se

pelos princípios fixados na lei.

2 – Cabe ao órgão de gestão fixar as datas de realização ordinária dos conselhos de turma dos

cursos vocacionais, as quais poderão ter lugar fora dos períodos destinados às reuniões dos

conselhos de turma dos restantes cursos, convocar as mesmas, bem como definir a ordem de trabalhos

respetiva e ainda designar o secretário responsável pela elaboração das atas das reuniões.

3 – O conselho de turma reúne ordinariamente três vezes durante o ano letivo, uma vez em cada

período, e extraordinariamente sempre que necessário.

4 – Todas as matérias relativas ao funcionamento do conselho de turma não previstas no

presente Regulamento deverão reger-se pelos princípios legais em vigor e pelos fixados no Regulamento

Interno.

Artigo 9º - Docentes dos Cursos Vocacionais

1 – Compete ao professor dos cursos vocacionais o seguinte:

a) Elaborar as planificações visando o cumprimento do plano de estudos da disciplina;

b) Dar a conhecer aos alunos os critérios de avaliação e os objetivos da disciplina, registando tal

facto no sumário respetivo;

c) Elaborar e disponibilizar aos alunos todos os materiais necessários às aulas;

d) Entregar ao coordenador de curso, em suporte digital, todos os materiais de apoio e de

avaliação utilizados na disciplina, a fim de integraram o dossiê técnico-pedagógico;

e) Organizar e proporcionar a avaliação sumativa de cada módulo, incluindo a que se refere a

módulos em atraso;
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f) Registar os sumários e as faltas dadas pelos alunos nos suportes facultados pela escola;

g) Elaborar planos de recuperação de aulas para os alunos cuja falta de assiduidade esteja

devidamente justificada, nos termos previstos na lei e no Regulamento Interno.

2 – Os deveres do professor dos cursos vocacionais são os estabelecidos na lei, no Regulamento

Interno e ainda os seguintes:

a) Cumprir integralmente o número de horas destinados à lecionação dos respetivos

módulos no correspondente ano de formação;

b) Comunicar antecipadamente ao órgão de gestão a intenção de faltar às aulas, sempre que

tal facto seja possível, sendo-lhe permitido utilizar os mecanismos de reposição constantes no artigo 11º.

3 – A ausência às atividades letivas está sujeita aos procedimentos normais previstos na lei,

devendo o professor, em caso de previsão de falta ao serviço letivo, informar o órgão de gestão de

modo a que a sua ausência possa ser colmatada por outro professor do conselho de turma.

4 – No final de cada período, e em reunião de conselho de turma, deve ficar registado em

documento próprio, o “Registo trimestral de horas lecionadas/disciplina/turma” e o “Balanço

trimestral do cumprimento de planificações”.

Artigo 10º - Permuta de aulas

Em caso de ausência prevista, e sempre que possível, a reposição deverá ser feita através de

permuta entre docentes, combinada com a antecedência mínima de 2 dias úteis, dando conhecimento

aos alunos, diretor de curso e diretor do agrupamento.

Artigo 11º - Reposição de aulas

1 – Face à exigência de lecionar a totalidade das horas de formação previstas para cada disciplina,

e de forma a assegurar a certificação do aluno, sempre que o professor não tenha lecionado a

totalidade ou parte dos tempos letivos previstos para um determinado dia, será repostoo tempo em

falta logo que possível.

2 – Se o tempo em falta for reposto até 5 dias úteis após a falta, não haverá lugar à marcação de

falta ao professor.

3 – No caso em que não seja possível cumprir o disposto nos nºs 1 e 2 do presente artigo,

torna-se necessária a reposição da(s) aula(s) não lecionada(s) pelos professores até ao final do período

em que a(s) falta(s) foi/foram dada(s).
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4 – Em casos excecionais e devidamente justificados, sempre que não seja possível cumprir o

disposto nos números anteriores, cabe ao órgão de gestão encontrar uma solução para o problema em

conjunto com o professor em causa.

5 – As horas letivas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores ou por

falta de assiduidade destes devem ser recuperadas através de:

a) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas diárias de aulas

para os alunos, devendo, neste caso, ser dado conhecimento ao coordenador de curso, ao diretor de

turma e ao encarregado de educação,mediante o preenchimento de impresso próprio;

b) Atividades extracurriculares com conhecimento do coordenador de curso, do diretor de turma

e dos encarregados de educação.

Artigo 12º - Adiantamento de aulas

1 – Após a calendarização das aulas, e caso se verifique antecipadamente dificuldade em cumprir

as horas de formação previstas dentro do calendário escolar, pode haver a necessidade de se fazer um

adiantamento das mesmas.

2 – Este adiantamento de aulas pode efetuar-se através de aulas extraordinárias ou de

atividades extracurriculares, tendo como objetivo o término das atividades letivas desejavelmente até 15

de junho e, impreterivelmente, até ao final do mês de junho.

3 – A informação de adiantamento de aulas deve ser comunicada ao coordenador de curso e ao

diretor de turma, e ficar registada em ata do conselho de turma.

CAPÍTULO III - AVALIAÇÃO

Artigo 13º - Avaliação

1 – No início do ciclo de estudo, deverá proceder-se a uma avaliação diagnóstica, tendo

em vista a caracterização da turma do curso vocacional com o objetivo de aferir os conhecimentos

adquiridos pelos alunos que a integram, as suas necessidades e interesses, visando permitir a tomada de

decisões da futura ação e intervenção educativas, nos termos a definir pelo Conselho Pedagògico.

2 – Devem ser criadas condições organizacionais, pedagógicas e didáticas que permitam

estimular os interesses dos alunos, nomeadamente:

a) Utilização de metodologias que se adaptem ao grupo de alunos;

b) Disponibilização de materiais didáticos em quantidade e de qualidade a cargo da equipa

pedagógica e formativa;
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c) Adequação dos tempos e dos espaços à natureza das atividades de aprendizagem e às

necessidades do grupo-turma;

3 – A avaliação expressa-se numa escala de 0 a 20 valores.

4 – A avaliação será modular e ocorre no final do módulo de cada disciplina, sendo validada em

reunião do conselho de turma.

5 – Na prática simulada os alunos devem elaborar um relatório por cada componente

vocacional, o qual dará origem a um relatório final que deverão apresentar nos termos a definir pelo

Agrupamento.

Artigo 14º - Aprovação e Progressão

1 – A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos e

em cada uma das áreas da componente de formação vocacional, de uma classificação igual ou superior

a 10 valores.

2 – Quando o aluno não obtém uma classificação mínima de 10 valores, na data prevista no plano

curricular para conclusão do módulo, será estabelecido entre o professor e o aluno a realização de uma

prova de recuperação para a conclusão do módulo.

3 – É da responsabilidade do professor que leciona o módulo marcar, no prazo máximo de 30

dias, o momento em que se realizará a segunda avaliação.

4 – Esta segunda avaliação pode ser uma prova escrita, um trabalho ou outra qualquer atividade

que o professor julgue adequada para atingir os objetivos de aprendizagem definidos para a conclusão

do módulo e deverá realizar-se no tempo curricular da disciplina da qual faz parte o módulo.

5 – Após a conclusão do módulo, o professor da disciplina elabora uma pauta com as

classificações dos alunos, que deverá entregar ao coordenador de curso.

6 – Os alunos, que não obtiveram aprovação em determinado módulo, terão a possibilidade de

realizar novos momentos de avaliação, designados por épocas especiais de avaliação, e que ocorrerão

em julho e setembro, conforme calendário a definir pelo órgão de gestão

7 - À época especial de avaliação de julho poderão candidatar-se todos os alunos com módulos

não realizados até ao limite de 6 módulos.

8 - À época especial de avaliação de setembro poderão candidatar-se os alunos que estejam a

frequentar o último ano do ciclo de formação e que ainda tenham módulos não realizados até ao limite

de 6 módulos.
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Artigo 15º - Conclusão do curso

Os alunos que concluam com aproveitamento o curso ficam habilitados com o 9º ano de

escolaridade.

Artigo 16º - Prosseguimentos de estudos

1 – Os alunos do curso vocacional de 3º Ciclo que concluam o 9º ano podem progredir para as

seguintes vias de ensino:

a) Secundário, desde que tenham aproveitamento nas provas finais nacionais de 9.º ano;

b) Profissional, desde que tenham concluído com aproveitamento todos os módulos do curso;

c) Vocacional, desde que tenham concluído 70 % dos módulos do conjunto das disciplinas das

componentes geral e complementar e 100 % dos módulos da componente vocacional.

2 – Os alunos do curso vocacional podem candidatar-se a provas finais nacionais

independentemente do número de módulos concluídos com aproveitamento.

CAPÍTULO IV - ASSIDUIDADE

Artigo 17º - Assiduidade

1 – Os alunos têm de assistir a pelo menos a 90% dos tempos letivos de cada módulo

integrando as componentes geral, complementar e vocacional e participar integralmente na prática

simulada.

2 – Caso se verifique o incumprimento do previsto no número anterior, o professor de cada

disciplina ou o professor acompanhante da prática simulada em parceria com a

empresa/entidade/instituição acolhedora, deverá estabelecer um plano de recuperação do aluno a

submeter à aprovação da equipa pedagógica e formativa do curso.

Artigo 18º - Efeitos das faltas – Plano de Reposição de Horas

1 – Sempre que o aluno ultrapassar o limite de 10% de faltas (justificadas e injustificadas)

previstas para a carga horária anual numa disciplina, será desencadeado um plano de reposição de horas

correspondente ao total das faltas (justificadas e injustificadas), com o objetivo de recuperar o atraso

das aprendizagens desenvolvidas nas aulas em falta e repor as horas de formação.

2 – O diretor de turma comunicará tal facto ao aluno e ao encarregado de educação e informará

o professor da(s) disciplina(s) quedeverá acionar o referido plano com a maior brevidade possível.
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3 – O plano de reposição de horas implica a realização de uma atividade ou trabalho prático a

designar pelo professor e poderá ser cumprido fora da escola, mediante a modalidade acordada entre

o professor e aluno.

4 – O plano de reposição de horas aplica-se uma única vez ao longo de cada período letivo.

5 – Os trabalhos realizados pelos alunos no contexto deste plano serão arquivados no dossiê do

aluno. No caso de o trabalho ser realizado numa vertente prática ou oral deve ser produzido um registo

escrito sobre o mesmo, a fim de ser arquivado no dossiê do aluno.

6 – Em todos as situações previstas anteriormente, o professor fará a avaliação da atividade

que ficará registada no próprio documento da reposição, assinalando a concretização ou não das

atividades propostas e a reposição das horas de formação.

7 – Para os alunos com elevada falta de assiduidade e não aprovação dos módulos das áreas

vocacionais a prática simulada pode ficar comprometida. O conselho de turma definirá um plano de

trabalho para estes alunos podendo os mesmos ser encaminhados para a Biblioteca ou para um outro

espaço a designar com a indicação de uma atividade para realizar, durante o período correspondente à

realização da prática simulada.

CAPÍTULOV - VISITAS DE ESTUDO

Artigo 19º - Definição e objetivos

1 – As visitas de estudo (VE) constituem estratégias pedagógico-didáticas que, dado o seu caráter

mais prático, podem contribuir para o aprofundamento e reforço de unidades curriculares já lecionadas

ou a lecionar.

2 – Particularmente no que se refere aos cursos vocacionais, as VE são um meio de concretização

de motivações, aprendizagens e competências, constituindo uma estratégia privilegiada para estabelecer

a ligação à comunidade e à vida real.

Artigo 20º - Organização e aprovação

1 – As VE devem fazer parte integrante do plano anual de atividades, não obstante deverem ser

apresentadas em projeto ao coordenador de curso e ao órgão de gestão para aprovação, em documento

próprio onde conste o estabelecido no nº 1 do artigo 21º.

2 – Quando, por algum motivo, a VE não tiver integrado o PAA, a mesma deve ser aprovada no

conselho de turma imediatamente anterior à sua realização.
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3 – Se, por razões de oportunidade de realização da VE, nenhuma das situações anteriormente

descritas se verificar, o projeto de VE deve ser entregue com o mínimo de 5 dias úteis de antecedência

ao coordenador de curso e ao órgão de gestão, para a respetiva aprovação, devendo tal ser comunicado

no conselho pedagógico imediatamente a seguir à data da sua realização.

4 – Caso se verifique o constante neste último ponto, o professor responsável pela VE deve

comunicar a atividade, com a mesma antecedência (5 dias úteis), aos professores das disciplinas que

tenham aulas no dia da sua realização.

5 – Na organização da VE e relativamente ao rácio professores/alunos deve ser observado o

estabelecido na lei e no Regulamento Interno – 1 professor/15 alunos.

6 – Em caso de necessidade de professores acompanhantes para dar cumprimento ao ratio

professores/alunos referido no ponto anterior, é desejável contemplar as seguintes situações:

a)Dar preferência a professores com aulas na turma no dia da atividade;

b) Integrar o(s) professor(es) envolvido(s) no projeto da VE.

7 – Nos casos em que o grupo participante seja inferior a 15 alunos, o professor responsável pode

ser coadjuvado por um professor acompanhante, de preferência com aulas nessa turma no dia da VE, e

desde que devidamente envolvido no projeto da VE.

8 – Um professor não participante na VE, mas com aula nesse dia a uma turma envolvida no

projeto, deverá solicitar aos alunos a realização de um trabalho/atividade no âmbito dos objetivos da VE,

a fim de que essa aula possa ser sumariada sem necessidade de reposição.

9 – Um professor não participante na VE mas com aula nesse dia a uma turma envolvida no

projeto, deverá repor a aula nos tempos não lecionados, caso não tenha planificado qualquer atividade

em conformidade com o disposto no nº anterior.

Artigo 21º - Competências do professor responsável

1 – Cabe ao professor responsável elaborar o projeto de VE onde conste o seguinte:

a) Local e âmbito da VE;

b) Data e hora da realização (hora de partida e previsão de chegada);

c) Número de alunos participantes;

d) Professor responsável e professores acompanhantes (dando cumprimento ao ratio

professores/alunos);

e) Número de tempos letivos (de 50 minutos) previstos na sua realização;

f) Objetivos da VE;

g) Atividades a desenvolver na VE;

h) Meios de transporte e custos.
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2 – Cabe ainda ao professor responsável:

a) Elaborar a planificação da VE;

b) Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa sobre a VE. Recolher a

autorização dos encarregados de educação;

c) Estabelecer os contactos com os responsáveis dos locais a visitar, proceder ao contrato de

transporte e coordenar o pagamento a quem de direito;

d) Elaborar e divulgar ao conselho de turma com a antecedência de, pelo menos, 3 dias úteis, a

lista dos alunos participantes;

e) Entregar no ASE e na portaria da escola a lista dos alunos participantes;

Artigo 22º - Conversão dos tempos ocupados na VE pelos professores participantes

As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos

previstos para os turnos da manhã e da tarde, até ao máximo de 8 tempos letivos diários .

Artigo 23º - Faltas às visitas de estudo

1 – As VE fazem parte do plano de formação do aluno sendo desejável a sua participação nas

mesmas.

2 – No caso de o aluno não poder comparecer à VE, por razões fundamentadas e com o

conhecimento do encarregado de educação, deverá permanecer na escola, sendo encaminhado para a

aula (caso o professor dessa disciplina não tenha participado na VE), para a Biblioteca ou para um outro

espaço a designar, com a indicação de uma atividade para realizar, a definir pelo professor responsável,

durante o período correspondente às aulas desse dia.

3 – Se o aluno não comparecer à escola, ou não realizar as atividades propostas, ser-lhe-á marcada

falta de presença, aos respetivos tempos letivos.

Artigo 24º - Deveres dos alunos

1 – São obrigações dos alunos, entre outras constantes do Regulamento Interno e demais

legislação em vigor, as seguintes:

a) Levar consigo, na VE, o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, o Cartão da Segurança Social e

outros documentos solicitados pelo Professor Responsável;

b) Fazer-se acompanhar de toda a informação considerada necessária para o desenvolvimento da

VE;

c) Respeitar as indicações dos professores participantes;
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d) Ser pontual e respeitar o cumprimento dos horários;

e) Respeitar as normas das instituições a visitar e tratar com respeito e zelo todos os funcionários

das mesmas;

f) Respeitar os colegas e demais intervenientes na VE;

g) Avaliar a VE, apresentando um relatório em conformidade com o estabelecido na planificação

da VE.

Artigo 25º - Direitos dos intervenientes

Os Professores e alunos participantes na VE têm direito a:

a) Ser transportados em perfeitas condições de segurança, higiene e conforto;

b) Ver salvaguardadas a sua segurança e integridade física;

c) Ser tratados com respeito e correção por parte de todos os participantes;

d) Ser pronta e rapidamente assistidos em caso de acidente ou doença súbita.

Artigo 26º - Responsabilidade de danos

1 – Os alunos e docentes que participam nestas atividades estão cobertos pelo seguro escolar.

2 – Possíveis danos causados pelos alunos no decurso destas atividades que não se enquadrem no

âmbito do seguro escolar serão da responsabilidade dos respetivos encarregados de educação ou do

aluno, se for maior de idade.

3 – Após a chegada à escola, os professores acompanhantes deverão participar imediatamente

qualquer incidente ocorrido durante a visita.

4 – No caso de terem ocorrido casos de indisciplina/incumprimento das orientações transmitidas

pelos docentes no decorrer da visita, o aluno será sujeito a procedimento disciplinar, de acordo com o

estabelecido no Regulamento Interno da Escola.

Artigo 27º - Relatório final

No final da atividade, os docentes responsáveis procederão à avaliação da mesma no ficheiro

informático do PAA, no prazo máximo de 8 dias úteis.
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CAPÍTULOVI - PRÁTICA SIMULADA

Artigo 28º - Prática simulada

1 – A prática simulada da atividade vocacional terá preferencialmente lugar no final da

lecionação e destina-se a uma demonstração da atividade prática, não devendo exceder a duração de

210 horas, distribuídas em igual número pelas atividades vocacionais.

2 – Para a realização da prática simulada:

a) Serão estabelecidas parcerias entre o agrupamento de escolas Augusto Cabrita e entidades

ou instituições sediadas na área geográfica respetiva, que permitam, por um lado, sensibilizar os jovens

para a realidade empresarial envolvente e, por outro, possibilitar o estreitamento entre os universos

empresarial e escolar e estimulem a responsabilidade social das empresas.

b) As condições e os termos de funcionamento da prática simulada serão estabelecidos num

protocolo autónomo a celebrar entre a empresa, entidade ou instituição em que esta irá decorrer e o

agrupamento de escolas em que o curso vocacional se desenvolve.

c) Os protocolos a celebrar para os fins definidos na alínea a) devem prever, designadamente, a

oferta pelas empresas, entidades ou instituições aos alunos de momentos de prática simulada

adequada à idade dos alunos, bem como a sua contribuição para a lecionação de módulos da

componente vocacional.

3 – Para efeitos de avaliação, tal como previsto no nº 5 do art.13 º, os alunos devem elaborar

um relatório por cada atividade vocacional, o qual dará origem a um relatório final que deverão

apresentar nos termos a definir pela escola.

4 – Relativamente a assiduidade, tal como previsto no nº1 do art.17 º, os alunos têm de assistir à

totalidade dos tempos letivos da prática simulada.

5 – Caso se verifique o incumprimento do previsto no número anterior o professor

acompanhante da prática simulada em parceria com a entidade acolhedora deverá estabelecer um

plano de recuperação do aluno a submeter á equipa pedagógica e formativa.

Artigo 29º - Disposições Finais

Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pelo Órgão de Gestão em

colaboração com os elementos do Conselho Pedagógico do Agrupamento.
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