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Preâmbulo 
O Regulamento Interno é um documento, informativo e 

formativo, que tem como objetivo assegurar o bom 
funcionamento do Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela, 
adiante designado por AEIV. Visa criar normas, condutas e 
fornecer informações úteis a toda a comunidade educativa de 
modo a que a ação de todos os intervenientes seja, o mais 
possível, coordenada, integrada e integradora, garantindo 
uma cultura interna própria que lhe confira identidade e 
autonomia. 

Neste documento, reúnem-se as regras fundamentais 
de orientação e participação dos agentes da comunidade 
educativa e estabelece-se a estrutura do AEIV, a forma como 
os diversos órgãos e agentes se relacionam entre si, os seus 
direitos, deveres e responsabilidades. 

Pretende-se que o Regulamento Interno seja um 
documento dinâmico, ajustável a eventuais mudanças sociais 
e escolares, capaz de ir ao encontro das necessidades, das 
políticas educativas inovadoras e dos novos desafios. Por isso, 
é particularmente importante o envolvimento permanente da 
comunidade circundante e o ajustamento efetivo entre 
objetivos institucionais e motivações/necessidades individuais 
e coletivas. Esta articulação viabilizará a democratização do 
ensino e uma cultura de responsabilidade partilhada. 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente Regulamento Interno pretende definir as 
regras de funcionamento do AEIV, complementando os 
normativos legais em vigor. 
 

Artigo 2.º 
Âmbito de Aplicação 

1. O Regulamento Interno aplica-se a toda a comunidade 
educativa do AEIV, designadamente: alunos, pessoal 
docente, pessoal não docente, pais e encarregados de 
educação, visitantes e utilizadores dos espaços escolares 
do AEIV, assim como a todos os eventuais intervenientes 
com representação nos órgãos previstos no presente 
regulamento. 

2. Aplica-se ainda aos órgãos de direção e gestão do AEIV. 
 

Artigo 3.º 
Princípios Gerais 

O regulamento interno assume-se como um dos 
instrumentos que pode contribuir para a construção da 
autonomia do AEIV, promovendo também as regras de 
democraticidade e representatividade da comunidade 
educativa. Os princípios definidos deverão garantir a 
transparência da gestão e administração escolar, numa base 
de responsabilidade e de prestação de contas. 
 

Artigo 4.º 
Objetivos 

1. Nos termos do artigo 4.º do decreto-Lei n.º 75/2008, de 
22 de abril, na sua redação atual, os objetivos deste 
regulamento apontam no sentido de: 

a) Promover o sucesso, prevenir o abandono 
escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do 
serviço público de educação, em geral, e das 
aprendizagens e dos resultados escolares, em 
particular; 

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

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

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

e) Observar o primado dos critérios de natureza 
pedagógica sobre os critérios de natureza 
administrativa, nos limites de uma gestão 
eficiente dos recursos disponíveis, para o 
desenvolvimento da sua missão; 

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da 
gestão e administração escolar, 
designadamente através dos adequados meios 
de comunicação e informação; 

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

2. Constituem ainda objetivos do regulamento: 
a) Delimitar o âmbito de ação de cada setor, 

definindo atribuições, exigindo 
responsabilidades, eliminando lacunas e 
interferências e garantindo a independência de 
ação; 

b) Incentivar a participação das famílias na vida 
escolar, quer de uma forma organizada, através 
das associações de pais e encarregados de 
educação ou de outras estruturas 
representativas, quer de uma forma não 
organizada, pela participação individual em 
reuniões do interesse dos alunos; 

c) Incentivar a participação de outros parceiros da 
comunidade local; 

d) Delimitar e definir o papel dos membros da 
comunidade educativa e os seus direitos e 
deveres; 

e) Estabelecer regras de funcionamento dos 
diferentes espaços e serviços. 

 
Artigo 5.º 

Território Educativo 
 
1. O AEIV (código 100377) foi homologado em três de maio 

de 2006 por despacho do Diretor Regional Adjunto de 
Educação do Norte. Este Agrupamento tem como 
escola-sede a Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela 
(código 346822).  

2. O AEIV é uma unidade organizacional, dotada de órgãos 
próprios de administração e gestão, constituída pelos 
seguintes estabelecimentos de educação e ensino: 
Escola Básica de Infias, Escola Básica de Vizela (S. Paio), 
Escola Básica de Tagilde, Escola Básica de S. Miguel, e 
ainda a Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela que 
funciona como escola-sede a partir de um projeto 
pedagógico comum e com vista à realização, de acordo 
com o estipulado na lei, das seguintes finalidades: 

a) Favorecer um percurso sequencial e articulado 
dos alunos que integram este agrupamento; 

b) Superar situações de isolamento de 
estabelecimentos e prevenir a exclusão social; 

c) Reforçar a capacidade pedagógica dos 
estabelecimentos que o integram e o 
aproveitamento racional dos recursos; 
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d) Garantir a aplicação de um regime de 
autonomia, administração e gestão nos termos 
da lei; 

e) Valorizar e enquadrar experiências em curso. 
 

Artigo 6.º 
Ofertas Educativas 

1. No AEIV funcionam a educação pré-escolar, o ensino 
básico e o ensino secundário.  

2. O ensino básico comporta os 1.º, 2.º e 3.º ciclos, adiante 
designados por 1.º CEB, 2.º CEB e 3.º CEB. 

3. As ofertas educativas poderão ser atualizadas 
anualmente pelo que constam em anexo ao presente 
Regulamento Interno. 

 
Capítulo II 

Comunidade Educativa 
 

Secção I 
Alunos 

 
Subsecção I 

 
Artigo 7.º 

Direitos do aluno 
1. O aluno tem direito a: 

a) Ser tratado com respeito e correção por 
qualquer membro da comunidade educativa, 
não podendo, em caso algum, ser discriminado 
em razão da origem étnica, saúde, sexo, 
orientação sexual, idade, identidade de género, 
condição económica, cultural ou social ou 
convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou 
religiosas; 

b) Usufruir do ensino e de uma educação de 
qualidade de acordo com o previsto na lei, em 
condições de efetiva igualdade de 
oportunidades no acesso; 

c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no 
quadro legal aplicável, por si ou, quando menor, 
através dos seus pais ou encarregados de 
educação, o projeto educativo que lhe 
proporcione as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, intelectual, moral, 
cultural e cívico e para a formação da sua 
personalidade; 

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a 
dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho 
e no desempenho escolar e ser estimulado 
nesse sentido; 

e) Ver reconhecido o empenhamento em ações 
meritórias, designadamente o voluntariado em 
favor da comunidade em que está inserido ou da 
sociedade em geral, praticadas na escola ou fora 
dela, e ser estimulado nesse sentido; 

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano 
frequentado, bem como de uma planificação 
equilibrada das atividades curriculares e 
extracurriculares, nomeadamente as que 
contribuem para o desenvolvimento cultural da 
comunidade; 

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social 
escolar, de um sistema de apoios que lhe 
permitam superar ou compensar as carências do 
tipo sociofamiliar, económico ou cultural que 
dificultem o acesso à escola ou o processo de 
ensino; 

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

i) Beneficiar de outros apoios específicos, 
adequados às suas necessidades escolares ou à 
sua aprendizagem, através dos serviços de 
psicologia e orientação ou de outros serviços 
especializados de apoio educativo; 

j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e 
respeitada a sua integridade física e moral, 
beneficiando, designadamente, da especial 
proteção consagrada na lei penal para os 
membros da comunidade escolar; 

k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em 
caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou 
manifestada no decorrer das atividades 
escolares; 

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos 
e informações constantes do seu processo 
individual, de natureza pessoal ou familiar; 

m) Participar, através dos seus representantes, nos 
termos da lei, nos órgãos de administração e 
gestão da escola, na criação e execução do 
respetivo projeto educativo, bem como na 
elaboração do Regulamento Interno; 

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, 
cargos e demais funções de representação no 
âmbito da escola, bem como ser eleito, nos 
termos da lei e do Regulamento Interno do 
agrupamento; 

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao 
funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
professores, diretores de turma e órgãos de 
administração e gestão do agrupamento em 
todos os assuntos que justificadamente forem 
do seu interesse;  

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

q) Ser informado sobre o Regulamento Interno do 
agrupamento e, por meios a definir por esta e 
em termos adequados à sua idade e ao ano 
frequentado, sobre todos os assuntos que 
justificadamente sejam do seu interesse, 
nomeadamente sobre o modo de organização 
do plano de estudos ou curso, o programa e 
objetivos essenciais de cada disciplina ou área 
disciplinar e os processos e critérios de 
avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono 
de família e apoios socioeducativos, as normas 
de utilização e de segurança dos materiais e 
equipamentos e das instalações, incluindo o 
plano de emergência, e, em geral, sobre todas as 
atividades e iniciativas relativas ao Projeto 
Educativo do agrupamento; 

r) Participar nas demais atividades da escola, nos 
termos da lei e do respetivo Regulamento 
Interno; 

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

t) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, 
adequadas à recuperação da aprendizagem nas 
situações de ausência devidamente justificada 
às atividades escolares; 

u) Realizar apenas uma ficha de avaliação no 
mesmo dia e não mais do que três fichas de 
avaliação por semana, salvo em situações 
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excecionais apresentadas e ponderadas com o 
respetivo diretor de turma/professor titular de 
turma; 

v) Ver corrigidos todas as fichas de avaliação antes 
da realização de nova ficha de avaliação. 

2. A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) 
e r) do número anterior pode ser, no todo ou em parte, 
temporariamente vedada em consequência de medida 
disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, 
nos termos previstos no presente regulamento. 

 
Artigo 8.º 

Representação dos alunos 
1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou 

assembleia geral de alunos e são representados pela 
associação de estudantes, pelos seus representantes 
nos órgãos de direção da escola, pelo delegado ou 
subdelegado de turma e pela assembleia de delegados 
de turma, nos termos da lei. 

2. A associação de estudantes e os representantes dos 
alunos nos órgãos de direção da escola têm o direito de 
solicitar ao Diretor a realização de reuniões para 
apreciação de matérias relacionadas com o 
funcionamento da escola. 

3. O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de 
solicitar a realização de reuniões da turma, sem prejuízo 
do cumprimento das atividades letivas. 

4. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o 
diretor de turma ou o professor titular de turma pode 
solicitar a participação dos representantes dos pais ou 
encarregados de educação dos alunos da turma na 
reunião referida no número anterior. 

5. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os 
alunos nos órgãos ou estruturas da escola aqueles a 
quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos 
escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de 
repreensão registada ou sejam, ou tenham sido nos 
últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de 
qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de 
escolaridade por excesso grave de faltas, nos termos do 
presente regulamento. 

 
Artigo 9.º 

Prémios de mérito 
1. Para efeitos do disposto na alínea h) do ponto 1 do artigo 

7.º, o Diretor do AEIV pode definir prémios de mérito 
destinados a distinguir alunos que, em cada ciclo de 
escolaridade, preencham um ou mais dos seguintes 
requisitos: 

a) Revelem atitudes exemplares de superação das 
suas dificuldades; 

b) Alcancem excelentes resultados escolares; 
c) Produzam trabalhos académicos de excelência 

ou realizem atividades curriculares ou de 
complemento curricular de relevância; 

d) Desenvolvam iniciativas ou ações de 
reconhecida relevância social. 

2. Os prémios de mérito poderão ser de natureza simbólica 
ou material. Sempre que forem de natureza financeira 
terão de, comprovadamente, auxiliar a continuação do 
percurso escolar do aluno. 

3. O Diretor do AEIV pode procurar estabelecer parcerias 
com entidades ou organizações da comunidade 
educativa no sentido de garantir os fundos necessários 
ao financiamento dos prémios de mérito. 

 
Subsecção II 

Delegados e Subdelegados de Turma 
 

Artigo 10º 
Eleição do Delegado e Subdelegado de Turma 

1. A eleição dos Delegados e Subdelegados de Turma 
decorre de acordo com o disposto nas alíneas seguintes: 

a) A eleição efetua-se, sempre que possível, numa 
das aulas do diretor de turma/professor titular 
de turma ou de quem o substitua; 

b) A eleição deve ocorrer logo que o diretor de 
turma/professor titular de turma considere 
assegurado um conhecimento satisfatório entre 
os intervenientes do processo; 

c) O quórum para a realização desta eleição deve 
ser de pelo menos dois terços dos alunos da 
turma; 

d) O Delegado e o Subdelegado de Turma são 
eleitos por e de entre os alunos que constituem 
a turma, por sufrágio secreto e presencial.  

2. Não podem ser eleitos: 
a) Alunos que, tendo sido Delegados ou 

Subdelegados no ano anterior, não tenham 
cumprido os seus deveres ou tenham sido 
destituídos daqueles cargos; 

b) Alunos a quem tenha sido aplicada sanção 
disciplinar; 

c) Alunos não matriculados em todas as disciplinas. 
3. Será eleito Delegado o aluno que obtiver a maioria 

simples dos votos, ficando como Subdelegado o aluno 
com votação imediatamente inferior à do Delegado. 

4. Sempre que possível, os cargos serão distribuídos por 
dois alunos de géneros opostos. 

5. Da eleição será lavrada ata que deverá ser assinada pelo 
diretor de turma/professor titular de turma, bem como 
pelos Delegado e Subdelegado eleitos e ficar arquivada 
no dossiê de turma.  

 
Artigo 11.º 

Atribuições do Delegado e Subdelegado de Turma 
1. Compete ao Delegado: 

a) Representar a turma, servindo de mediador 
entre esta e o diretor de turma ou demais 
professores e quando necessário junto do 
Diretor; 

b) Promover um ambiente de sã camaradagem 
entre os colegas e um bom relacionamento 
entre a turma e os professores; 

c) Participar nos Conselhos de Turma, exceto nos 
casos em que a lei não o permita; 

d) Solicitar a realização de reuniões para 
apreciação de matérias relacionadas com o 
funcionamento da turma, sem prejuízo do 
cumprimento das atividades letivas; 

e) Ao entrar na sala de aula e ao sair, verificar se 
está tudo em ordem; 

f) Alertar o colega que sistematicamente deixe o 
seu lugar por arrumar ou falte com o dever de 
manter a sala limpa. 

2. Compete ao subdelegado cooperar com o delegado de 
turma e substituí-lo em todas as suas funções sempre 
que se verifique o impedimento deste. 

 
Artigo 12.º 

Substituição e cessação dos mandatos dos Delegados e 
Subdelegados 
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1. Devem ser substituídos com a maior brevidade os 
Delegados e Subdelegados que não cumpram as suas 
funções. 

2. Os mandatos do Delegado e Subdelegado de Turma 
cessam por incumprimento de funções, 
comportamentos classificados de graves e muito graves, 
a seu pedido ou a pedido de pelo menos dois terços dos 
alunos da turma. 

3. O processo de destituição é da responsabilidade do 
diretor de turma, ouvido o Conselho de Turma, ficando 
registado em ata. 

 
Artigo 13.º 

Reuniões de Turma solicitadas pelo Delegado 
1. A Assembleia de Delegados de Turma pode reunir para 

discutir e analisar assuntos relacionados com a vida 
escolar. 

2. A convocatória da reunião desta assembleia é da 
responsabilidade do diretor de turma, por iniciativa 
própria ou por proposta de pelo menos um terço dos 
seus membros. 

3. O Delegado e Subdelegado de Turma têm o direito de 
solicitar a realização de reuniões da turma com o 
respetivo diretor de turma/professor titular de turma 
para apreciação de matérias relacionadas com o 
funcionamento da turma, sem prejuízo das atividades 
letivas. 

4. As matérias a abordar na reunião com o diretor de 
turma/professor titular de turma devem ser discutidas 
em assembleia da Turma e terem sido decididas pela 
maioria dos seus elementos. 

5. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, 
diretor de turma/professor titular de turma pode 
solicitar a participação do representante dos pais e 
encarregados de educação dos alunos da turma na 
reunião.  

6. As reuniões de turma previstas no ponto três devem 
realizar-se conforme o disposto nas alíneas seguintes: 

a) O Delegado de Turma pode solicitar uma 
reunião por trimestre para tratar de assuntos de 
interesse da turma; 

b) O pedido de reunião é apresentado ao diretor de 
turma e deve ter a concordância de dois terços 
dos alunos da turma; 

c) O diretor de turma/professor titular de turma 
deverá marcar a reunião num prazo máximo de 
oito dias e providenciará, junto do Diretor, para 
que seja disponibilizada uma sala no horário 
pretendido; 

d) Das reuniões será lavrada ata, assinada pelo 
Delegado e pelo diretor de turma/professor 
titular de turma, que este arquivará no respetivo 
dossiê e da qual entregará cópia ao Diretor.  

 
Artigo 14.º 

Assembleia de Delegados de Turma 
1. A Assembleia de Delegados de Turma é um plenário 

constituído pelos Delegados de Turma da escola, que 
reúne sempre que convocada pelo Diretor. 

2. Compete à Assembleia de Delegados: 
a) Analisar, discutir e sugerir alterações ao 

funcionamento dos vários serviços do 
agrupamento; 

b) Sugerir e elaborar propostas de atividades que 
satisfaçam as suas necessidades culturais e 
educativas, assim como de ocupação dos seus 
tempos livres; 

c) Apresentar as suas deliberações e propostas ao 
Conselho Pedagógico para posterior análise e 
emissão de parecer naquele órgão.  

 
Artigo 15.º 

Assembleia de Alunos 
A Assembleia de Alunos é um plenário constituído por 

todos os alunos da escola que reúne sempre que convocada 
pelo Diretor, por sua iniciativa, por solicitação da Associação 
de Estudantes ou por pelo menos 10% dos alunos.  
 

Artigo 16.º 
Direito de Associação 

1. Todos os estudantes têm direito a participar na vida 
associativa, incluindo o de eleger e ser eleitos para os 
corpos diretivos e ser nomeados para cargos 
associativos, nos termos da lei. 

2. A Associação de Estudantes goza de autonomia na 
elaboração do respetivo estatuto e demais normas 
internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na 
gestão e administração do respetivo património e na 
elaboração dos planos de atividade. 

3. A Associação de Estudantes tem direito de dispor de 
instalações próprias na escola, cedidas pelo Diretor, por 
ela gerida de forma a prosseguir o desenvolvimento das 
suas atividades, cabendo-lhe zelar pelo seu bom 
funcionamento. 

4. Compete à Associação de Estudantes gerir, 
independente e exclusivamente, o património que lhe 
for afeto, não podendo aliená-lo nem cedê-lo.  

 
Subsecção III 

 
Artigo 17.º 

Deveres do aluno 
O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no artigo 

40.º e dos demais deveres previstos no Regulamento Interno 
do agrupamento, de: 

a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua 
idade, às necessidades educativas e ao ano de 
escolaridade que frequenta, na sua educação e 
formação integral; 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no 
cumprimento de todos os seus deveres no 
âmbito das atividades escolares; 

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

d) Tratar com respeito e correção qualquer 
membro da comunidade educativa, não 
podendo, em caso algum, ser discriminado em 
razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação 
sexual, idade, identidade de género, condição 
económica, cultural ou social, ou convicções 
políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. 

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

f) Respeitar a autoridade e as instruções dos 
professores e do pessoal não docente; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência 
escolar e para a plena integração na escola de 
todos os alunos; 

h) Participar nas atividades educativas ou 
formativas desenvolvidas na escola, bem como 
nas demais atividades organizativas que 
requeiram a participação dos alunos; 

i) Respeitar a integridade física e psicológica de 
todos os membros da comunidade educativa, 
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não praticando quaisquer atos, designadamente 
violentos, independentemente do local ou dos 
meios utilizados, que atentem contra a 
integridade física, moral ou patrimonial dos 
professores, pessoal não docente e alunos; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes 
membros da comunidade educativa, de acordo 
com as circunstâncias de perigo para a 
integridade física e psicológica dos mesmos; 

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das 
instalações, material didático, mobiliário e 
espaços verdes da escola, fazendo uso correto 
dos mesmos; 

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

m) Permanecer na escola durante o seu horário, 
salvo autorização escrita do encarregado de 
educação ou do Diretor do agrupamento; 

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

o) Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar, as normas de funcionamento dos 
serviços do agrupamento e o respetivo 
Regulamento Interno, subscrevendo declaração 
anual de aceitação do mesmo e de compromisso 
ativo quanto ao seu cumprimento integral; 

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, 
em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, 
nem promover qualquer forma de tráfico, 
facilitação e consumo das mesmas; 

q) Não transportar quaisquer materiais, 
equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 
engenhos passíveis de, objetivamente, 
perturbarem o normal funcionamento das 
atividades letivas, ou poderem causar danos 
físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer 
outro membro da comunidade educativa; 

r) Não utilizar quaisquer equipamentos 
tecnológicos, designadamente, telemóveis, 
equipamentos, programas ou aplicações 
informáticas, nos locais onde decorram aulas ou 
outras atividades formativas ou reuniões de 
órgãos ou estruturas do agrupamento em que 
participe, exceto quando a utilização de 
qualquer dos meios acima referidos esteja 
diretamente relacionada com as atividades a 
desenvolver e seja expressamente autorizada 
pelo professor ou pelo diretor do AEIV ou 
supervisão dos trabalhos ou atividades em 
curso; 

s) Não captar sons ou imagens, designadamente, 
de atividades letivas e não letivas, sem 
autorização prévia dos professores, do diretor 
do AEIV ou supervisão dos trabalhos ou 
atividades em curso, bem como, quando for o 
caso, de qualquer membro da comunidade 
escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda 
que involuntariamente, ficar registada; 

t) Não difundir, na escola ou fora dela, 
nomeadamente, via Internet ou através de 
outros meios de comunicação, sons ou imagens 
captados nos momentos letivos e não letivos, 
sem autorização do Diretor do agrupamento; 

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

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

espaço e à especificidade das atividades 
escolares, no respeito pelas regras estabelecidas 
na escola; 

w) Reparar os danos por si causados a qualquer 
membro da comunidade educativa ou em 
equipamentos ou instalações da escola ou 
outras onde decorram quaisquer atividades 
decorrentes da vida escolar e, não sendo 
possível ou suficiente a reparação, indemnizar 
os lesados relativamente aos prejuízos 
causados; 

x) Sem prejuízo do antes estipulado, o aluno deve 
respeitar as normas de comportamento dentro 
da sala de aula, no sentido de contribuir para a 
boa convivência escolar: 

i. Entrar de forma ordenada; 
ii. Não consumir qualquer alimento ou 

bebida na sala de aula.  
iii. Não ocupar um lugar diferente daquele 

que lhe for indicado, no início do ano, 
pelo professor da disciplina ou pelo 
professor titular de turma. Esta 
marcação fica sujeita a alterações 
decorrentes de problemas justificados, 
designadamente, problemas visuais 
e/ou auditivos ou situações relacionadas 
com a estatura dos alunos). 

iv. Não usar chapéu, boné ou qualquer 
outra forma de cobrir a cabeça, exceto 
em circunstâncias discutidas e 
autorizadas em sede de conselho de 
turma. 

v. Não se ausentar da sala de aula para 
utilizar as instalações sanitárias a não ser 
em situações excecionais, devidamente 
justificadas. 

vi. Não se levantar nem intervir na aula sem 
prévia autorização do professor. 

vii. Não utilizar corretor.   
viii. Não usar, sem permissão, o material 

escolar dos colegas. 
ix. Não utilizar, sem permissão os 

estores/persianas. 
x. Após o toque de saída, não se levantar 

nem sair da sala de aula sem autorização 
do professor. 

xi. Fazer-se acompanhar do material 
considerado imprescindível, pelo 
professor, para a aula. 

 
Secção IV 

Processo individual e outros instrumentos de registo 
 

Artigo 18.º 
Processo individual do aluno 

1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo 
de todo o seu percurso escolar, sendo devolvido aos pais 
ou encarregado de educação ou ao aluno maior de 
idade, no termo da escolaridade obrigatória. 

2. São registadas no processo individual do aluno as 
informações relevantes do seu percurso educativo, 
designadamente as relativas a comportamentos 
meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus 
efeitos. 

3. O processo individual do aluno constitui-se como registo 
exclusivo em termos disciplinares. 
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4. Têm acesso ao processo individual do aluno, além do 
próprio, os pais ou encarregados de educação, quando 
aquele for menor, o professor titular da turma ou o 
diretor de turma, os titulares dos órgãos de gestão e 
administração da escola e os funcionários afetos aos 
serviços de gestão de alunos e da ação social escolar. 

5. Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, 
mediante autorização do Diretor do AEIV e no âmbito do 
estrito cumprimento das respetivas funções, outros 
professores da escola, os psicólogos e médicos escolares 
ou outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e 
os serviços do Ministério da Educação com 
competências reguladoras do sistema educativo, neste 
caso após comunicação ao Diretor. 

6. O processo pode ser consultado, nos serviços 
administrativos, durante o seu horário de 
funcionamento. 

7. As informações contidas no processo individual do aluno 
referentes a matéria disciplinar e de natureza pessoal e 
familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se 
vinculados ao dever de sigilo todos os membros da 
comunidade educativa que a elas tenham acesso. 

 
Artigo 19.º 

Outros instrumentos de registo 
1. Constituem ainda instrumentos de registo de cada 

aluno: 
a) O registo biográfico; 
b) A caderneta escolar; 
c) As fichas de registo da avaliação. 

2. O registo biográfico contém os elementos relativos à 
assiduidade e aproveitamento do aluno, cabendo ao 
agrupamento a sua organização, conservação e gestão. 

3. A caderneta escolar contém as informações da escola e 
do encarregado de educação, bem como outros 
elementos relevantes para a comunicação entre a escola 
e os pais ou encarregados de educação, sendo 
propriedade do aluno e devendo ser por este 
conservada. 

4. As fichas de registo da avaliação contêm, de forma 
sumária, os elementos relativos ao desenvolvimento dos 
conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são 
entregues no final de cada momento de avaliação, 
designadamente, no final de cada período escolar, aos 
pais ou ao encarregado de educação pelo professor 
titular da turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de turma, 
nos restantes casos. 

5. A pedido do interessado, as fichas de registo de 
avaliação serão ainda entregues ao progenitor que não 
resida com o aluno menor de idade. 

6. Os modelos do processo individual, registo biográfico, 
caderneta do aluno e fichas de registo da avaliação, nos 
seus diferentes formatos e suportes, são definidos por 
despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação. 

 
 

Secção V 
Dever de assiduidade e efeitos da ultrapassagem dos limites 

de faltas 
 

Subsecção I 
Dever de assiduidade 

 
Artigo 20.º 

Frequência e assiduidade 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade 
obrigatória, os alunos são responsáveis pelo 
cumprimento dos deveres de assiduidade e 
pontualidade. 

2. Os pais ou encarregados de educação dos alunos 
menores de idade são responsáveis, conjuntamente 
com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no 
número anterior. 

3. O dever de assiduidade e pontualidade implica para o 
aluno a presença e a pontualidade na sala de aula e 
demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, 
munido do material didático ou equipamento 
necessários, de acordo com as orientações dos 
professores, bem como uma atitude de empenho 
intelectual e comportamental adequada, em função da 
sua idade, no processo de ensino. 

4. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos 
termos em que é definida no número anterior, em todas 
as atividades escolares letivas e não letivas em que 
participem ou devam participar. 

 
Artigo 21.º 

Faltas e sua natureza 
1. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra 

atividade de frequência obrigatória ou facultativa caso 
tenha havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade 
ou a comparência sem o material didático ou 
equipamento necessários. 

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

3. As faltas são registadas pelo professor titular de turma, 
pelo professor responsável pela aula ou atividade, ou 
pelo diretor de turma em suportes administrativos 
adequados. 

4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da 
sala de aula, ou de medidas disciplinares sancionatórias, 
consideram-se faltas injustificadas. 

5. As faltas de pontualidade e de material são registadas 
em documento próprio do professor. Das mesmas deve 
ser dado conhecimento ao encarregado de educação, 
via caderneta do aluno. As referidas faltas não são 
registadas no livro de ponto da turma.  

6. As faltas de pontualidade e de material devem refletir-
se na avaliação, conforme definido nos critérios 
específicos de cada disciplina, nomeadamente no 
domínio atitudes e valores. 

7. A participação em visitas de estudo previstas no plano 
de atividades do agrupamento não é observada falta 
relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares 
envolvidas, considerando-se dadas as aulas das referidas 
disciplinas previstas para o dia em causa no horário da 
turma. 

 
Artigo 22.º 

Dispensa da atividade física 
1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das 

atividades de educação física ou desporto escolar por 
razões de saúde, devidamente comprovadas por 
atestado médico, que deve explicitar claramente as 
contraindicações da atividade física. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno 
deve estar sempre presente no espaço onde decorre a 
aula de educação física. 

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o 
aluno se encontrar impossibilitado de estar presente no 
espaço onde decorre a aula de educação física deve ser 
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encaminhado para um espaço em que seja 
pedagogicamente acompanhado. 

 
Artigo 23.º 

Justificação de faltas 
1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos 

seguintes motivos: 
a) Doença do aluno, devendo esta ser informada 

por escrito pelo encarregado de educação ou 
pelo aluno quando maior de idade quando 
determinar um período inferior ou igual a três 
dias úteis, ou por médico se determinar 
impedimento superior a três dias úteis, 
podendo, quando se trate de doença de caráter 
crónico ou recorrente, uma única declaração ser 
aceite para a totalidade do ano letivo ou até ao 
termo da condição que a determinou; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença 
infectocontagiosa de pessoa que coabite com o 
aluno, comprovada através de declaração da 
autoridade sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal 
de justificação de faltas por falecimento de 
familiar previsto no regime do contrato de 
trabalho dos trabalhadores que exercem 
funções públicas; 

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

e) Realização de tratamento ambulatório, em 
virtude de doença ou deficiência, que não possa 
efetuar-se fora do período das atividades letivas; 

f) Assistência na doença a membro do agregado 
familiar, nos casos em que, comprovadamente, 
tal assistência não possa ser prestada por 
qualquer outra pessoa; 

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

h) Ato decorrente da religião professada pelo 
aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se 
fora do período das atividades letivas e 
corresponda a uma prática comummente 
reconhecida como própria dessa religião; 

i) Participação em atividades culturais, 
associativas e desportivas reconhecidas, nos 
termos da lei, como de interesse público ou 
consideradas relevantes pelas respetivas 
autoridades escolares; 

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

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

l) Outro facto impeditivo da presença na escola ou 
em qualquer atividade escolar, desde que, 
comprovadamente, não seja imputável ao aluno 
e considerado atendível pelo Diretor, pelo 
diretor de turma ou pelo professor titular; 

m) As decorrentes de suspensão preventiva 
aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, 
no caso de ao aluno não vir a ser aplicada 
qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe 
ser aplicada medida não suspensiva da escola, 
ou na parte em que ultrapassem a medida 
efetivamente aplicada; 

n) Participação em visitas de estudo previstas no 
plano de atividades do agrupamento, 
relativamente às disciplinas ou áreas 
disciplinares não envolvidas na referida visita. 

2. A justificação das faltas exige um pedido escrito 
apresentado pelos pais ou encarregados de educação 
ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao professor 
titular da turma ou ao diretor de turma, com indicação 
do dia e da atividade letiva em que a falta ocorreu, 
referenciando os motivos justificativos da mesma na 
caderneta escolar, tratando -se de aluno do ensino 
básico, ou em impresso próprio, tratando -se de aluno 
do ensino secundário. 

3. O diretor de turma, ou o professor titular da turma, pode 
solicitar aos pais ou encarregado de educação, ou ao 
aluno maior de idade, os comprovativos adicionais que 
entenda necessários à justificação da falta, devendo, 
igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for 
contactada, contribuir para o correto apuramento dos 
factos. 

4. A justificação da falta deve ser apresentada 
previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 
restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à 
verificação da mesma. 

5. O não cumprimento do previsto no ponto anterior, 
implica a não justificação da falta. 

6. A não aceitação da justificação da falta tem de ser 
comunicada ao encarregado de educação até três dias 
úteis após a receção da mesma. 

 
Artigo 24.º 

Faltas injustificadas 
1. As faltas são injustificadas quando: 

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

b) A justificação tenha sido apresentada fora do 
prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 
d) A marcação da falta resulte da aplicação da 

ordem de saída da sala de aula ou de medida 
disciplinar sancionatória. 

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a 
não aceitação da justificação apresentada deve ser 
fundamentada de forma sintética. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou 
encarregados de educação, ou ao aluno maior de idade, 
pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma, 
no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais 
expedito. 

 
Artigo 25.º 

Excesso grave de faltas 
1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem 

exceder: 
a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do 

ensino básico; 
b) O dobro do número de tempos letivos semanais 

por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de 
ensino, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte. 

2. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, 
designadamente nos cursos profissionais, ou noutras 
ofertas formativas que exigem níveis mínimos de 
cumprimento da respetiva carga horária, o aluno 
encontra-se na situação de excesso de faltas quando 
ultrapassa os limites de faltas justificadas e ou 
injustificadas daí decorrentes, relativamente a cada 
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disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos 
termos previstos na regulamentação própria. 

3. Quando for atingido metade dos limites de faltas 
previstos nos números anteriores, os pais ou o 
encarregado de educação ou o aluno maior de idade são 
convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo 
diretor de turma ou pelo professor que desempenhe 
funções equiparadas ou pelo professor titular de turma. 

4. A notificação referida no número anterior tem como 
objetivo alertar para as consequências da violação do 
limite de faltas e procurar encontrar uma solução que 
permita garantir o cumprimento efetivo do dever de 
assiduidade. 

5. Caso se revele impraticável o referido nos números 
anteriores, por motivos não imputáveis à escola, e 
sempre que a gravidade especial da situação o justifique, 
a respetiva comissão de proteção de crianças e jovens 
em risco deve ser informada do excesso de faltas do 
aluno menor de idade, assim como dos procedimentos 
e diligências até então adotados pela escola e pelos 
encarregados de educação, procurando em conjunto 
soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

 
Subsecção II 

Ultrapassagem dos limites de faltas 
 

Artigo 26.º 
Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas 
previstos no n.º 1 do artigo anterior constitui uma 
violação dos deveres de frequência e assiduidade e 
obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de 
recuperação e ou corretivas específicas, de acordo com 
o estabelecido nos artigos seguintes, podendo ainda 
conduzir à aplicação de medidas disciplinares 
sancionatórias, nos termos do presente regulamento. 

2. A ultrapassagem dos limites de faltas previstos nas 
ofertas formativas a que se refere o n.º 2 do artigo 
anterior constitui uma violação dos deveres de 
frequência e assiduidade e tem para o aluno as 
consequências estabelecidas na regulamentação 
específica da oferta formativa em causa, sem prejuízo de 
outras medidas expressamente previstas no presente 
regulamento para as referidas modalidades formativas. 

3. O previsto nos números anteriores não exclui a 
responsabilização dos pais ou encarregados de 
educação do aluno, designadamente, nos termos dos 
artigos 62.º e 63.º do presente regulamento. 

4. Todas as situações, atividades, medidas ou suas 
consequências previstas no presente artigo são 
obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais 
expedito, aos pais ou ao encarregado de educação ou ao 
aluno, quando maior de idade, ao diretor de turma e ao 
professor tutor do aluno, sempre que designado, e 
registadas no processo individual do aluno. 

5. A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no 
Regulamento Interno do agrupamento relativamente às 
atividades de apoio ou complementares de inscrição ou 
de frequência facultativa implica a imediata exclusão do 
aluno das atividades em causa. 

 
Artigo 27.º 

Medidas de recuperação e de integração 
1. Para os alunos menores de 16 anos, 

independentemente da modalidade de ensino 
frequentada, a violação dos limites de faltas pode 
obrigar ao cumprimento de atividades, a definir pela 

escola, que permitam recuperar atrasos na 
aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária 
do aluno e pelas quais os alunos e os seus encarregados 
de educação são corresponsáveis. 

2. O disposto no número anterior é aplicado em função da 
idade, da regulamentação específica do percurso 
formativo e da situação concreta do aluno. 

3. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando 
a elas houver lugar, são decididas pelo professor titular 
da turma ou pelos professores das disciplinas em que foi 
ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as regras 
aprovadas pelo Conselho Pedagógico, as quais 
privilegiarão a simplicidade e a eficácia. 

4. As atividades de recuperação de atrasos na 
aprendizagem, que podem revestir forma oral, bem 
como as medidas corretivas previstas no presente artigo 
ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas 
podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada 
ano letivo. 

5. O disposto no número anterior é aplicado 
independentemente do ano de escolaridade ou do 
número de disciplinas em que se verifique a 
ultrapassagem do limite de faltas, fora do horário da 
turma sendo as matérias a trabalhar definidas pelo 
professor da disciplina em questão.  

6. Sempre que cesse o incumprimento do dever de 
assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as 
faltas em excesso. 

7. Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas 
a que se refere o presente artigo, com as consequências 
daí decorrentes para o aluno, de acordo com a sua 
concreta situação, sempre que para o cômputo do 
número e limites de faltas nele previstos tenham sido 
determinantes as faltas registadas na sequência da 
aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala 
de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão. 

 
Artigo 28.º 

Incumprimento ou ineficácia das medidas 
1. O incumprimento das medidas previstas no número 

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

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

3. Tratando-se de aluno com idade superior a 12 anos que 
já frequentou, no ano letivo anterior, o mesmo ano de 
escolaridade, poderá haver lugar, até final do ano letivo 
em causa e por decisão do Diretor do AEIV, à 
prorrogação da medida corretiva aplicada nos termos do 
artigo anterior. 

4. Quando a medida a que se referem os n.os 1 e 2 não for 
possível ou o aluno for encaminhado para oferta 
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formativa diferente da que frequenta e o 
encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não 
cumprimento das atividades e ou medidas previstas no 
artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não 
imputável à escola determinam ainda, logo que definido 
pelo professor titular ou pelo conselho de turma: 

a) Para os alunos a frequentar o 1.º ciclo do ensino 
básico, a retenção no ano de escolaridade 
respetivo, com a obrigação de frequência das 
atividades escolares até final do ano letivo, ou 
até ao encaminhamento para o novo percurso 
formativo, se ocorrer antes; 

b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de 
escolaridade em curso, no caso de 
frequentarem o ensino básico, ou a exclusão na 
disciplina ou disciplinas em que se verifique o 
excesso de faltas, tratando-se de alunos do 
ensino secundário, sem prejuízo da obrigação de 
frequência da escola até final do ano letivo e até 
perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao 
encaminhamento para o novo percurso 
formativo, se ocorrer antes. 

5. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, 
designadamente nos cursos profissionais ou noutras 
ofertas formativas que exigem níveis mínimos de 
cumprimento da respetiva carga horária, o 
incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas no 
artigo 27.º implica, independentemente da idade do 
aluno, a exclusão dos módulos ou unidades de formação 
das disciplinas ou componentes de formação em curso 
no momento em que se verifica o excesso de faltas, com 
as consequências previstas na regulamentação 
específica e definidas no Regulamento Interno do 
agrupamento. 

6. As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do 
dever de frequência estabelecido na alínea b) do nº 4, 
no horário da turma ou das disciplinas em que foi retido 
ou excluído, implicam a continuação da frequência nas 
mesmas disciplinas. 

7. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e 
atividades referidas no presente artigo implica também 
restrições à realização de provas de equivalência à 
frequência ou de exames, sempre que tal se encontre 
previsto em regulamentação específica de qualquer 
modalidade de ensino ou oferta formativa. 

8. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade 
e/ou das atividades a que se refere o número anterior 
pode dar ainda lugar à aplicação de medidas 
disciplinares sancionatórias. 

 
Capítulo IV 
Disciplina 

 
Secção I 
Infração 

 
Artigo 29.º 

Qualificação de infração 
1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no 

artigo 24.º, de forma reiterada e ou em termos que se 
revelem perturbadores do funcionamento normal das 
atividades da escola ou das relações no âmbito da 
comunidade educativa, constitui infração disciplinar 
passível da aplicação de medida corretiva ou medida 
disciplinar sancionatória, nos termos dos artigos 
seguintes. 

 

Artigo 30.º 
Participação de ocorrência 

1. O professor ou membro do pessoal não docente que 
presencie ou tenha conhecimento de comportamentos 
suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 
participá-los imediatamente ao Diretor do 
agrupamento. 

2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de 
constituir infração disciplinar deve comunicá-los 
imediatamente ao professor titular de turma, ao diretor 
de turma ou equivalente, o qual, no caso de os 
considerar graves ou muito graves, os participa, no 
prazo de um dia útil, ao Diretor do agrupamento. 

 
 

Secção II 
Medidas disciplinares 

 
Subsecção I 

Finalidades e determinação das medidas disciplinares 
 

Artigo 31.º 
Finalidades das medidas disciplinares 

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

2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias 
visam ainda garantir o normal prosseguimento das 
atividades da escola, a correção do comportamento 
perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, 
com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 
personalidade, da sua capacidade de se relacionar com 
os outros, da sua plena integração na comunidade 
educativa, do seu sentido de responsabilidade e da sua 
aprendizagem. 

3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta 
a especial relevância do dever violado e a gravidade da 
infração praticada, prosseguem igualmente finalidades 
punitivas. 

4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares 
sancionatórias devem ser aplicadas em coerência com 
as necessidades educativas do aluno e com os objetivos 
da sua educação e formação, no âmbito do 
desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do 
projeto educativo da escola. 

 
Artigo 32.º 

Determinação da medida disciplinar 
1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou 

sancionatória a aplicar, ter-se-á em consideração a 
gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias 
atenuantes e agravantes apuradas em que esse 
incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a 
sua maturidade e demais condições pessoais, familiares 
e sociais. 

2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade 
disciplinar do aluno o seu bom comportamento anterior, 
o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento 
com arrependimento da natureza ilícita da sua conduta. 

3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do 
aluno a premeditação, o conluio, a gravidade do dano 
provocado a terceiros e a acumulação de infrações 
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disciplinares e a reincidência nelas, em especial no 
decurso do mesmo ano letivo. 

 
Subsecção II 

Medidas disciplinares corretivas 
 

Artigo 33.º 
Medidas disciplinares corretivas 

1. As medidas corretivas prosseguem finalidades 
pedagógicas, dissuasoras e de integração, nos termos do 
n.º 1 do artigo 31.º, assumindo uma natureza 
eminentemente preventiva. 

2. São medidas corretivas: 
a) A advertência; 
b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais 

onde se desenvolva o trabalho escolar; 
c) A realização de tarefas e atividades de 

integração na escola ou na comunidade, 
podendo para o efeito ser aumentado o período 
diário e ou semanal de permanência obrigatória 
do aluno na escola ou no local onde decorram as 
tarefas ou atividades, nos termos previstos no 
artigo seguinte; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares ou na utilização de certos materiais e 
equipamentos, sem prejuízo dos que se 
encontrem afetos a atividades letivas; 

e) A mudança de turma. 
3. A advertência consiste numa chamada verbal de 

atenção ao aluno, perante um comportamento 
perturbador do funcionamento normal das atividades 
escolares ou das relações entre os presentes no local 
onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que deva 
evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo 
cumprimento dos seus deveres como aluno. 

4. Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência 
do professor, cabendo, fora dela, a qualquer professor 
ou membro do pessoal não docente. 

5. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva 
competência do professor respetivo e implica a 
marcação de falta injustificada ao aluno e a permanência 
do mesmo na escola. 

6. Recebendo a ordem de saída da sala de aula, o aluno 
será encaminhado, por um assistente operacional, para 
a sala de estudo onde realizará a tarefa proposta pelo 
professor. 

7. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao 
mesmo aluno da medida corretiva de ordem de saída da 
sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo 
professor, ou pela quinta vez, independentemente do 
professor que a aplicou, implica a análise da situação em 
conselho de turma, tendo em vista a identificação das 
causas e a pertinência da proposta de aplicação de 
outras medidas disciplinares corretivas ou 
sancionatórias, nos termos do presente regulamento. 

8. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas 
c), d) e e) do n.º 2 é da competência do Diretor do AEIV 
que, para o efeito, procede sempre à audição do diretor 
de turma ou do professor titular da turma a que o aluno 
pertença, bem como do professor tutor ou da equipa 
multidisciplinar, caso existam. 

9. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é 
comunicada aos pais ou ao encarregado de educação, 
tratando-se de aluno menor de idade. 

 
Artigo 34.º 

Atividades de integração na escola ou na comunidade 
1. O cumprimento por parte do aluno da medida corretiva 

prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior obedece, 
ainda, ao disposto nos números seguintes. 

2. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se em 
período suplementar ao horário letivo, no espaço 
escolar ou fora dele, neste caso com acompanhamento 
dos pais ou encarregados de educação ou de entidade 
local ou localmente instalada, idónea e que assuma 
coresponsabilizar-se, nos termos a definir em protocolo 
escrito celebrado com o diretor do AEIV. 

3. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se 
sempre sob supervisão da escola, designadamente, 
através do diretor de turma, do professor tutor e ou da 
equipa de integração e apoio, quando existam. 

4. O previsto no n.º 2 não isenta o aluno da obrigação de 
cumprir o horário letivo da turma em que se encontra 
inserido ou de permanecer na escola durante o mesmo. 

5. Consideram-se tarefas e atividades de integração 
escolar as seguintes:  

a) Apoio tutorial a colegas;  
b) Atividades de melhoramento dos espaços 

comuns da escola;  
c) Realização de tarefas junto do diretor, dos 

serviços administrativos, dos assistentes 
operacionais, ou outros;  

d) Produção de materiais a utilizar na sala de aula;  
e) Reflexão e produção de um documento 

autocrítico relativo a um comportamento 
incorreto;  

f) A realização de uma proposta de um código de 
conduta próprio;  

g) Poderão ainda ser aplicadas outras medidas 
consideradas adequadas ao aluno / turma. 

 
Subsecção III 

Medidas disciplinares sancionatórias 
 

Artigo 35.º 
Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma 
sanção disciplinar imputada ao comportamento do 
aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a 
configurar ser participada de imediato, pelo professor 
ou funcionário que a presenciou ou dela teve 
conhecimento, ao diretor do agrupamento com 
conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor 
ou à equipa de integração e apoios ao aluno, caso 
existam. 

2. São medidas disciplinares sancionatórias: 
a) A repreensão registada; 
b) A suspensão até 3 dias úteis; 
c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 
d) A transferência de escola; 
e) A expulsão da escola. 

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 
repreensão registada, quando a infração for praticada 
na sala de aula, é da competência do professor 
respetivo, competindo ao Diretor do AEIV nas restantes 
situações, averbando-se no respetivo processo 
individual do aluno a identificação do autor do ato 
decisório, data em que o mesmo foi proferido e 
fundamentação de facto e de direito de tal decisão. 

4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida 
dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação dos 
factos que a suportam, pelo Diretor do AEIV, após o 
exercício dos direitos de audiência e defesa do visado. 
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5. Compete ao Diretor do AEIV, ouvidos os pais ou o 
encarregado de educação do aluno, quando menor de 
idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da 
medida disciplinar sancionatória referida no número 
anterior é executada, garantindo ao aluno um plano de 
atividades pedagógicas a realizar, com 
corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, 
se assim o entender, estabelecer eventuais parcerias ou 
celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas 
ou privadas. 

6. Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida 
disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 4 
e 12 dias úteis, após a realização do procedimento 
disciplinar previsto no artigo 37.º, podendo previamente 
ouvir o conselho de turma, para o qual deve ser 
convocado o professor tutor, quando exista e não seja 
professor da turma. 

7. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas 
a que se refere o número anterior pode dar lugar à 
instauração de novo procedimento disciplinar, 
considerando-se a recusa circunstância agravante, nos 
termos do n.º 3 do artigo 32.º 

8. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 
transferência de escola compete, com possibilidade de 
delegação, ao Diretor-geral da Educação, precedendo a 
conclusão do procedimento disciplinar a que se refere o 
artigo 37.º, com fundamento na prática de factos 
notoriamente impeditivos do prosseguimento do 
processo de ensino dos restantes alunos da escola ou do 
normal relacionamento com algum ou alguns dos 
membros da comunidade educativa. 

9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de 
escola apenas é aplicada a aluno de idade igual ou 
superior a 10 anos e, frequentando o aluno a 
escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada a 
frequência de outro estabelecimento situado na mesma 
localidade ou na localidade mais próxima, desde que 
servida de transporte público ou escolar. 

10. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola 
compete, com possibilidade de delegação, ao Diretor-
geral da Educação precedendo conclusão do 
procedimento disciplinar a que se refere o artigo 37.º e 
consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade 
que frequenta quando a medida é aplicada e na 
proibição de acesso ao espaço escolar até ao final 
daquele ano escolar e nos dois anos escolares 
imediatamente seguintes. 

11. A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao 
aluno maior quando, de modo notório, se constate não 
haver outra medida ou modo de responsabilização no 
sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno. 

12. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, 
compete ao Diretor do AEIV decidir sobre a reparação 
dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando 
aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos 
prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros, 
podendo o valor da reparação calculado ser reduzido, na 
proporção a definir pelo Diretor, tendo em conta o grau 
de responsabilidade do aluno e ou a sua situação 
socioeconómica. 

 
Artigo 36.º 

Cumulação de medidas disciplinares 
1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas 

a) a e) do n.º 2 do artigo 35.º é cumulável entre si. 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é 
cumulável apenas com a aplicação de uma medida 
disciplinar sancionatória. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por 
cada infração apenas pode ser aplicada uma medida 
disciplinar sancionatória. 

 
Artigo 37.º 

Medidas disciplinares sancionatórias — Procedimento 
disciplinar 

1. A competência para a instauração de procedimento 
disciplinar por comportamentos suscetíveis de 
configurar a aplicação de alguma das medidas previstas 
nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 do artigo 35.º é do Diretor 
do AEIV. 

2. Para efeitos do previsto no número anterior, o Diretor, 
no prazo de dois dias úteis após o conhecimento da 
situação, emite o despacho instaurador e de nomeação 
do instrutor, devendo este ser um professor da escola, e 
notifica os pais ou encarregado de educação do aluno 
menor pelo meio mais expedito. 

3. Tratando-se de aluno maior, a notificação é feita 
diretamente ao próprio. 

4. O Diretor do AEIV deve notificar o instrutor da sua 
nomeação no mesmo dia em que profere o despacho de 
instauração do procedimento disciplinar. 

5. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no 
prazo máximo de seis dias úteis, contados da data de 
notificação ao instrutor do despacho que instaurou o 
procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente 
realizada, para além das demais diligências consideradas 
necessárias, a audiência oral dos interessados, em 
particular do aluno, e sendo este menor de idade, do 
respetivo encarregado de educação. 

6. Os interessados são convocados com a antecedência de 
um dia útil para a audiência oral, não constituindo a falta 
de comparência motivo do seu adiamento, podendo 
esta, no caso de apresentação de justificação da falta até 
ao momento fixado para a audiência, ser adiada. 

7. No caso de o respetivo encarregado de educação não 
comparecer, o aluno menor de idade pode ser ouvido na 
presença de um docente por si livremente escolhido e 
do diretor de turma ou do professor tutor do aluno, 
quando exista, ou, no impedimento destes, de outro 
professor da turma designado pelo Diretor. 

8. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das 
alegações feitas pelos interessados. 

9. Finda a instrução, o instrutor elabora e remete ao 
Diretor do AEIV, no prazo de três dias úteis, relatório 
final do qual constam, obrigatoriamente: 

a) Os fatos cuja prática é imputada ao aluno, 
devidamente circunstanciados quanto ao 
tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência 
expressa às respetivas normas legais ou 
regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem 
como circunstâncias atenuantes ou agravantes 
nos termos previstos no artigo 32.º; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória 
aplicável ou de arquivamento do procedimento. 

10. No caso da medida disciplinar sancionatória proposta 
ser a transferência de escola ou de expulsão da escola, a 
mesma é comunicada para decisão ao Diretor-geral da 
Educação, no prazo de dois dias úteis. 

 
Artigo 38.º 
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Celeridade do procedimento disciplinar 
1. A instrução do procedimento disciplinar prevista nos n.os 

5 a 8 do artigo anterior pode ser substituída pelo 
reconhecimento individual, consciente e livre dos factos, 
por parte do aluno maior de 12 anos e a seu pedido, em 
audiência a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis 
subsequentes à sua nomeação, mas nunca antes de 
decorridas vinte e quatro horas sobre o momento 
previsível da prática dos factos imputados ao aluno. 

2. Na audiência referida no número anterior, estão 
presentes, além do instrutor, o aluno, o encarregado de 
educação do aluno menor de idade e, ainda: 

a) O diretor de turma ou o professor tutor do 
aluno, quando exista, ou, em caso de 
impedimento e em sua substituição, um 
professor da turma designado pelo Diretor; 

b) Um professor da escola livremente escolhido 
pelo aluno. 

3. A não comparência do encarregado de educação, 
quando devidamente convocado, não obsta à realização 
da audiência. 

4. Os participantes referidos no n.º 2 têm como missão 
exclusiva assegurar e testemunhar, através da 
assinatura do auto a que se referem os números 
seguintes, a total consciência do aluno quanto aos factos 
que lhe são imputados e às suas consequências, bem 
como a sua total liberdade no momento da respetiva 
declaração de reconhecimento. 

5. Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre 
outros, os elementos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 
9 do artigo anterior, o qual, previamente a qualquer 
assinatura, é lido em voz alta e explicado ao aluno pelo 
instrutor, com a informação clara e expressa de que não 
está obrigado a assiná-lo. 

6. O facto ou factos imputados ao aluno só são 
considerados validamente reconhecidos com a 
assinatura do auto por parte de todos os presentes, 
sendo que, querendo assinar, o aluno o faz antes de 
qualquer outro elemento presente. 

7. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é 
considerado circunstância atenuante, nos termos e para 
os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 32.º, encerrando 
a fase da instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos 
previstos no artigo anterior. 

8. A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica 
a necessidade da realização da instrução, podendo o 
instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para 
a realização da audiência oral prevista no artigo anterior. 

 
Artigo 39.º 

Suspensão preventiva do aluno 
1. No momento da instauração do procedimento 

disciplinar, mediante decisão da entidade que o 
instaurou, ou no decurso da sua instauração por 
proposta do instrutor, o Diretor pode decidir a 
suspensão preventiva do aluno, mediante despacho 
fundamentado sempre que: 

a) A sua presença na escola se revelar gravemente 
perturbadora do normal funcionamento das 
atividades escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz 
pública e da tranquilidade na escola; 

c) A sua presença na escola prejudique a instrução 
do procedimento disciplinar. 

2. A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor do 
AEIV considerar adequada na situação em concreto, sem 
prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, 

poder ser prorrogada até à data da decisão do 
procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer 
caso, exceder 10 dias úteis. 

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso 
do período de suspensão preventiva, no que respeita à 
avaliação da aprendizagem, são determinados em 
função da decisão que vier a ser proferida no final do 
procedimento disciplinar. 

4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno 
são descontados no cumprimento da medida disciplinar 
sancionatória prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 35.º 
a que o aluno venha a ser condenado na sequência do 
procedimento disciplinar previsto no artigo 30.º 

5. Os pais e os encarregados de educação são 
imediatamente informados da suspensão preventiva 
aplicada ao filho ou educando e, sempre que a avaliação 
que fizer das circunstâncias o aconselhe, o Diretor do 
AEIV deve participar a ocorrência à respetiva comissão 
de proteção de crianças e jovens ou, na falta, ao 
Ministério Público junto do tribunal de família e 
menores. 

6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, 
durante o período de ausência da escola, o plano de 
atividades previsto no n.º 5 do artigo 35.º 

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via 
eletrónica, pelo Diretor do agrupamento ao serviço do 
Ministério da Educação responsável pela coordenação 
da segurança escolar, sendo identificados 
sumariamente os intervenientes, os factos e as 
circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão. 

 
Artigo 40.º 

Decisão final 
1. A decisão final do procedimento disciplinar, 

devidamente fundamentada, é proferida no prazo 
máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que 
a entidade competente para o decidir receba o relatório 
do instrutor, sem prejuízo do disposto no n.º 4. 

2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o 
momento a partir do qual se inicia a execução da medida 
disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade 
de suspensão da execução da medida, nos termos do 
número seguinte. 

3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com 
exceção da referida nas alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 
35.º, pode ficar suspensa por um período de tempo e 
nos termos e condições que a entidade decisora 
considerar justo, adequado e razoável, cessando a 
suspensão logo que ao aluno seja aplicada outra medida 
disciplinar sancionatória no respetivo decurso. 

4. Quando esteja em causa a aplicação da medida 
disciplinar sancionatória de transferência de escola ou 
de expulsão da escola, o prazo para ser proferida a 
decisão final é de cinco dias úteis, contados a partir da 
receção do processo disciplinar na Direção-Geral de 
Educação. 

5. Da decisão proferida pelo Diretor-geral da Educação que 
aplique a medida disciplinar sancionatória de 
transferência de escola deve igualmente constar a 
identificação do estabelecimento de ensino para onde o 
aluno vai ser transferido, para cuja escolha se procede 
previamente à audição do respetivo encarregado de 
educação, quando o aluno for menor de idade. 

6. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada 
pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte àquele em 
que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais 
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ou respetivo encarregado de educação, nos dois dias 
úteis seguintes. 

7. Sempre que a notificação prevista no número anterior 
não seja possível, é realizada através de carta registada 
com aviso de receção, considerando-se o aluno, ou 
quando este for menor de idade, os pais ou o respetivo 
encarregado de educação, notificados na data da 
assinatura do aviso de receção. 

8. Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida 
disciplinar sancionatória igual ou superior à de 
suspensão da escola por período superior a cinco dias 
úteis e cuja execução não tenha sido suspensa, nos 
termos previstos nos n.os 2 e 3 anteriores, é 
obrigatoriamente comunicada pelo Diretor do AEIV e à 
respetiva comissão de proteção de crianças e jovens em 
risco. 

 
Secção III 

Execução das medidas disciplinares 
Artigo 41.º 

Execução das medidas corretivas e disciplinares 
sancionatórias 
 
1. Compete ao diretor de turma e ou ao professor tutor do 

aluno, caso tenha sido designado, ou ao professor titular 
o acompanhamento do aluno na execução da medida 
corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, 
devendo aquele articular a sua atuação com os pais ou 
encarregados de educação e com os professores da 
turma, em função das necessidades educativas 
identificadas e de forma a assegurar a 
corresponsabilização de todos os intervenientes nos 
efeitos educativos da medida. 

2. A competência referida no número anterior é 
especialmente relevante aquando da execução da 
medida corretiva de atividades de integração na escola 
ou no momento do regresso à escola do aluno a quem 
foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de 
suspensão da escola. 

3. O disposto no número anterior aplica-se também 
aquando da integração do aluno na nova escola para que 
foi transferido na sequência da aplicação dessa medida 
disciplinar sancionatória. 

4. Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a 
escola conta com a colaboração dos serviços 
especializados de apoio educativo e ou das equipas 
multidisciplinares. 

 
Artigo 42.º 

Equipas multidisciplinares 
1. O agrupamento pode, se necessário, constituir uma 

equipa multidisciplinar destinada a acompanhar em 
permanência os alunos, designadamente aqueles que 
revelem maiores dificuldades de aprendizagem, risco de 
abandono escolar, comportamentos de risco ou 
gravemente violadores dos deveres do aluno ou se 
encontrem na iminência de ultrapassar os limites de 
faltas. 

2. As equipas multidisciplinares referidas no número 
anterior devem pautar as suas intervenções nos âmbitos 
da capacitação do aluno e da capacitação parental tendo 
como referência boas práticas nacional e 
internacionalmente reconhecidas. 

3. As equipas a que se refere o presente artigo têm uma 
constituição diversificada, na qual participam docentes 
e técnicos detentores de formação especializada e ou de 
experiência e vocação para o exercício da função, 

integrando, sempre que possível ou a situação o 
justifique, os diretores de turma, os professores tutores, 
psicólogos e/ou outros técnicos e serviços 
especializados, médicos escolares ou que prestem apoio 
à escola, os serviços de ação social escolar, os 
responsáveis pelas diferentes áreas e projetos de 
natureza extracurricular, equipas ou gabinetes escolares 
de promoção da saúde, bem como voluntários cujo 
contributo seja relevante face aos objetivos a 
prosseguir. 

4. As equipas são constituídas por membros escolhidos em 
função do seu perfil, competência técnica, sentido de 
liderança e motivação para o exercício da missão e 
coordenadas por um dos seus elementos designado pelo 
Diretor, em condições de assegurar a referida 
coordenação com caráter de permanência e 
continuidade, preferencialmente, um psicólogo. 

5. A atuação das equipas multidisciplinares prossegue, 
designadamente, os seguintes objetivos: 

a) Inventariar as situações problemáticas com 
origem na comunidade envolvente, alertando e 
motivando os agentes locais para a sua 
intervenção, designadamente preventiva; 

b) Promover medidas de integração e inclusão do 
aluno na escola tendo em conta a sua 
envolvência familiar e social; 

c) Atuar preventivamente em relação aos alunos 
que se encontrem nas situações referidas no n.º 
1; 

d) Acompanhar os alunos nos planos de integração 
na escola e na aquisição e desenvolvimento de 
métodos de estudo, de trabalho escolar e 
medidas de recuperação da aprendizagem; 

e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas 
e disciplinares sancionatórias, sempre que essa 
missão lhe seja atribuída; 

f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos 
alunos em risco, em articulação com outras 
equipas ou serviços com atribuições nessa área; 

g) Propor o estabelecimento de parcerias com 
órgãos e instituições, públicas ou privadas, da 
comunidade local, designadamente com o 
tecido socioeconómico e empresarial, de apoio 
social na comunidade, com a rede social 
municipal, de modo a participarem na proposta 
ou execução das diferentes medidas de 
integração escolar, social ou profissional dos 
jovens em risco; 

h) Estabelecer ligação com as comissões de 
proteção de crianças e jovens em risco; 

i) Promover as sessões de capacitação parental, 
conforme previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 63.º; 

j) Promover a formação em gestão 
comportamental, constante do n.º 4 do artigo 
59.º; 

k) Assegurar a mediação social, procurando, 
supletivamente, outros agentes para a 
mediação na comunidade educativa e no meio 
envolvente, nomeadamente pais e 
encarregados de educação. 

6. Nos termos do n.º 1, as equipas multidisciplinares 
oferecem, sempre que possível, um serviço que cubra 
em permanência a totalidade do período letivo diurno, 
recorrendo para o efeito, designadamente a docentes 
com ausência de componente letiva, às horas 
provenientes do crédito horário ou a horas da 
componente não letiva de estabelecimento, sem 
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prejuízo do incentivo ao trabalho voluntário de 
membros da comunidade educativa. 

 
Secção IV 

Recursos e salvaguarda da convivência escolar 
 

Artigo 43.º 
Recursos 

1. Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe 
recurso, a interpor no prazo de cinco dias úteis, 
apresentado nos serviços administrativos do 
agrupamento e dirigido: 

a) Ao Conselho Geral do agrupamento de escolas, 
relativamente a medidas aplicadas pelos 
professores ou pelo Diretor; 

b) Para o membro do governo competente, 
relativamente às medidas disciplinares 
sancionatórias aplicadas pelo Diretor-geral da 
Educação. 

2. O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto 
quando interposto de decisão de aplicação das medidas 
disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c) a e) 
do n.º 2 do artigo 35.º 

3. O presidente do conselho geral designa, de entre os seus 
membros, um relator, a quem compete analisar o 
recurso e apresentar ao conselho geral uma proposta de 
decisão. 

4. A decisão do conselho geral é tomada no prazo máximo 
de 15 dias úteis e notificada aos interessados pelo 
Diretor, nos termos dos n.os 6 e 7 do artigo 40.º 

5. O despacho que apreciar o recurso referido na alínea b) 
do n.º 1 é remetido à escola, no prazo de cinco dias úteis, 
cabendo ao respetivo Diretor a adequada notificação, 
nos termos referidos no número anterior. 

 
 

Artigo 44.º 
Salvaguarda da convivência escolar 

1. Qualquer professor ou aluno da turma contra quem 
outro aluno tenha praticado ato de agressão moral ou 
física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de 
medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola 
por período superior a oito dias úteis, pode requerer ao 
Diretor a transferência do aluno em causa para turma à 
qual não lecione ou não pertença, quando o regresso 
daquele à turma de origem possa provocar grave 
constrangimento aos ofendidos e perturbação da 
convivência escolar. 

2. O Diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de 
cinco dias úteis, fundamentando a sua decisão. 

3. O indeferimento do Diretor só pode ser fundamentado 
na inexistência no agrupamento de outra turma na qual 
o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência 
da disciplina ou disciplinas em causa ou na 
impossibilidade de corresponder ao pedido sem grave 
prejuízo para o percurso formativo do aluno agressor. 

 
Secção V 

Responsabilidade civil e criminal 
 

Artigo 45.º 
Responsabilidade civil e criminal 

1. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar 
sancionatória não isenta o aluno e o respetivo 
representante legal da responsabilidade civil e criminal 
a que, nos termos gerais de direito, haja lugar. 

2. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às 
autoridades policiais, quando o comportamento do 
aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder 
constituir facto qualificado como crime, deve o diretor 
do AEIV comunicar o facto ao Ministério Público junto 
do tribunal competente em matéria de menores. 

3. Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a 
comunicação referida no número anterior deve ser 
dirigida à comissão de proteção de crianças e jovens ou, 
na falta deste, ao Ministério Público junto do tribunal 
referido no número anterior. 

4. O início do procedimento criminal pelos factos que 
constituam crime e que sejam suscetíveis de 
desencadear medida disciplinar sancionatória depende 
apenas de queixa ou de participação pelo diretor do 
agrupamento, devendo o seu exercício fundamentar-se 
em razões que ponderem, em concreto, o interesse da 
comunidade educativa no desenvolvimento do 
procedimento criminal perante os interesses relativos à 
formação do aluno em questão. 

5. O disposto no número anterior não prejudica o exercício 
do direito de queixa por parte dos membros da 
comunidade educativa que sejam lesados nos seus 
direitos e interesses legalmente protegidos. 

 
Capítulo V 

Responsabilidade e autonomia 
 

Secção I 
Responsabilidade da comunidade educativa 

 
Artigo 46.º 

Responsabilidade dos membros da comunidade educativa 
1. A autonomia do agrupamento de escolas pressupõe a 

responsabilidade de todos os membros da comunidade 
educativa pela salvaguarda efetiva do direito à educação 
e à igualdade de oportunidades no acesso à escola, bem 
como a promoção de medidas que visem o empenho e 
o sucesso escolares, a prossecução integral dos 
objetivos dos referidos projetos educativos, incluindo os 
de integração sociocultural, e o desenvolvimento de 
uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores 
da pessoa humana, da democracia e exercício 
responsável da liberdade individual e do cumprimento 
dos direitos e deveres que lhe estão associados. 

2. A escola é o espaço coletivo de salvaguarda efetiva do 
direito à educação, devendo o seu funcionamento 
garantir plenamente aquele direito. 

3. A comunidade educativa integra, sem prejuízo dos 
contributos de outras entidades, os alunos, os pais ou 
encarregados de educação, os professores, o pessoal 
não docente das escolas, as autarquias locais e os 
serviços da administração central e regional com 
intervenção na área da educação, nos termos das 
respetivas responsabilidades e competências. 

 
Artigo 47.º 

Responsabilidade dos alunos 
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua 

idade e capacidade de discernimento, pelo exercício dos 
direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhe são 
outorgados pela lei, pelo Regulamento Interno da escola 
e pela demais legislação aplicável. 

2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o 
respeito integral pelo presente regulamento, pelo 
património da mesma, pelos demais alunos, 
funcionários e, em especial, professores. 
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3. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos 
demais. 

 
Artigo 48.º 

Papel especial dos professores 
1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela 

condução do processo de ensino, devem promover 
medidas de caráter pedagógico que estimulem o 
harmonioso desenvolvimento da educação, em 
ambiente de ordem e disciplina nas atividades na sala de 
aula e na escola. 

2. O diretor de turma ou, tratando-se de alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico, o professor titular de turma, enquanto 
coordenador do plano de trabalho da turma, é o 
principal responsável pela adoção de medidas tendentes 
à melhoria das condições de aprendizagem e à 
promoção de um bom ambiente educativo, 
competindo-lhe articular a intervenção dos professores 
da turma e dos pais ou encarregados de educação e 
colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver 
problemas comportamentais ou de aprendizagem. 

 
Artigo 49.º 

Autoridade do professor 
1. A lei protege a autoridade dos professores nos domínios 

pedagógico, científico, organizacional, disciplinar e de 
formação cívica. 

2. A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da 
sala de aula, no âmbito das instalações escolares ou fora 
delas, no exercício das suas funções. 

3. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para 
todos os efeitos legais, as propostas ou as decisões dos 
professores relativas à avaliação dos alunos quando 
oralmente apresentadas e justificadas perante o 
conselho de turma e sumariamente registadas na ata, as 
quais se consideram ratificadas pelo referido conselho 
com a respetiva aprovação, exceto se o contrário 
daquela expressamente constar. 

4. Os professores gozam de especial proteção da lei penal 
relativamente aos crimes cometidos contra a sua pessoa 
ou o seu património, no exercício das suas funções ou 
por causa delas, sendo a pena aplicável ao crime 
respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo 
e máximo. 

 
Subsecção VI 

Avaliação 
 

Artigo 50.º 
Avaliação dos Alunos 

1. O trabalho e competências desenvolvidos pelo aluno ao 
longo do ano letivo estão sujeitos a avaliação, que 
resultará na progressão ou retenção do aluno. 

2. A avaliação obedece a critérios gerais e específicos 
definidos pelo Ministério da Educação e pelo AEIV, no 
âmbito da sua autonomia e de acordo com a lei em vigor. 

 
Secção II 

Pessoal Docente 
 

Subsecção I 
Direitos e Deveres 

 
Artigo 51.º 

Direitos 
Para além dos constantes na legislação em vigor, o 

docente tem direito a: 

a) Aquando da sua apresentação na Escola, ser 
recebido condignamente pelo Diretor, pelos 
serviços administrativos, pelo coordenador e 
colegas; 

b) Conhecer o local de trabalho e ver satisfeitas, na 
medida do possível, as suas pretensões, 
devendo ser-lhe proporcionadas as condições 
que permitam a sua rápida integração e um 
ambiente adequado ao trabalho; 

c) Ter conhecimento do mapa de assiduidade do 
mês anterior, o qual deverá ser afixado em lugar 
adequado e permitir a leitura clara e inequívoca 
dos respetivos dados; 

d) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido 
nas suas dúvidas ou sobre os direitos que lhe 
assistem, por quem de direito na estrutura 
escolar; 

e) Conhecer em tempo útil toda a documentação 
sujeita a discussão; 

f) Ter acesso a toda a documentação emanada 
pela tutela e departamentos afins que, para o 
efeito é entregue aos coordenadores; 

g) Ser apoiado, no exercício da sua atividade, pelos 
coordenadores das estruturas de orientação 
educativa, colegas, órgão de gestão, Conselho 
Pedagógico e por todos aqueles a quem cabe o 
dever de informar e colaborar; 

h) Apresentar propostas ou meras sugestões aos 
órgãos diretivo e pedagógicos. 

i) Ter as salas de aula em completo estado de 
arrumação e limpeza; 

j) Ter à sua disposição material didático em 
condições de poder ser utilizado; 

k) Ser tratado com respeito e correção por todos 
os membros da comunidade escolar; 

l) Conhecer o Regulamento Interno do AEIV. 
 

Artigo 52.º 
Deveres 

Para além dos constantes na legislação em vigor, o 
docente tem os seguintes deveres: 

a) Conhecer o local de trabalho, quer no que diz 
respeito às suas condições materiais, quer no 
que se refere ao aspeto humano; 

b) Informar-se acerca do meio socioeconómico e 
cultural onde o agrupamento se insere; 

c) Participar na vida do agrupamento, nas 
atividades curriculares, letivas e não letivas, e 
extracurriculares; 

d) Resolver com bom senso e espírito de tolerância 
os problemas que surjam no contacto com os 
alunos, pais e encarregados de educação e 
outros membros da comunidade escolar; 

e) Tratar com respeito e correção os restantes 
membros da comunidade escolar; 

f) Atuar prontamente e com bom senso, dentro e 
fora da sala de aula, procurando prevenir ou 
resolver situações de conflitualidade; 

g) Contribuir para a formação e realização integral 
dos alunos; 

h) Fornecer aos alunos informações sobre o 
progresso manifestado e devolver 
atempadamente todos os trabalhos que foram 
sujeitos a avaliação; 

i) Fornecer ao diretor de turma todas as 
informações que este lhe solicite acerca do 
comportamento e aproveitamento dos alunos; 
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j) Fornecer ao diretor de turma uma informação 
escrita, através de impresso próprio, pelo menos 
uma vez por período; 

k) Respeitar a natureza confidencial da informação 
relativa aos alunos e respetivas famílias, bem 
como dos assuntos discutidos ao nível dos vários 
órgãos do agrupamento; 

l) Exigir aos alunos a apresentação do material 
indispensável para a realização dos trabalhos 
escolares; 

m) Informar o diretor de turma, sempre que 
possível, quando se verifique que um aluno deu 
uma falta intercalar, para efetuar as diligências 
necessárias para que ele assista às aulas 
seguintes; 

n) Dar entrada na sala de aula antes do tempo de 
tolerância; 

o) Verificar, ao entrar na sala de aula, se tudo está 
em ordem; 

p) Não permitir a saída dos alunos da sala de aula 
durante o decurso da mesma, nem antes do 
toque de saída, salvo em casos excecionais; 

q) Não permitir a saída dos alunos sem que a sala 
se encontre limpa e arrumada; 

r) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala 
de aulas; 

s) As atividades ou aulas a desenvolver fora do 
recinto escolar e não previstas no plano anual de 
atividades, devem ser comunicadas ao Diretor; 

t) Coresponsabilizar-se pela preservação e uso 
adequado das instalações e equipamentos 
escolares; 

u) Marcar com antecedência a data de realização 
dos testes de avaliação; 

v) Colaborar com as respetivas estruturas 
pedagógicas e seguir as suas diretrizes; 

w) Consultar, com regularidade, o email 
institucional; 

x) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do 
AEIV. 

 
Subsecção II 

Presenças e Faltas 
 

Artigo 53.º 
Presenças 

A presença do docente no seu local de trabalho é 
confirmada pelas formas a seguir indicadas: 

a) Os tempos letivos, os de coordenação de cada 
estrutura, os de direção de turma, de direção de 
instalações, de direção de curso são 
confirmados pelo atempado registo do sumário 
no sistema informático.  

b) Em reuniões, a presença é confirmada pela 
rubrica na respetiva ata. 

 
Artigo 54.º 

Faltas 
1. Quando um docente estiver ausente da escola, ou não 

assinalar a sua presença pelas formas indicadas no artigo 
anterior, ou ainda quando, após a tolerância, não se 
encontrar na sala de aula, ser-lhe-á marcada falta pelo 
assistente operacional de serviço. 

2. As faltas dadas às reuniões do Conselho Pedagógico, 
Conselho de Docentes, reuniões de articulação dos 
Departamentos Curriculares, Grupos Disciplinares/Áreas 
Disciplinares, do Conselho de diretores de turma, 

Conselhos de Turma de natureza pedagógica, EMAEI e 
outras, correspondem a dois tempos letivos. 

3. As faltas dadas a serviços de exame ou a reuniões de 
avaliação de alunos do Conselho de Turma/Conselho de 
Docentes Titulares de Turma corresponde a um dia, só 
podendo ser justificadas mediante a apresentação de 
atestado médico.  

4. As faltas dadas serão justificadas nos termos da 
legislação em vigor.  

5. Em matéria de faltas, é aplicável ao pessoal docente o 
estabelecido no Estatuto da Carreira Docente.  

 
Subsecção III 

Regime de Avaliação e Regime Disciplinar 
 

Artigo 55.º 
Avaliação 

O pessoal docente é avaliado de acordo com a legislação 
em vigor. 
 

Artigo 56.º 
Regime Disciplinar 

O pessoal docente está sujeito ao regime disciplinar 
previsto na legislação em vigor. 
 

Secção III 
Pessoal não Docente 

 
Subsecção I 

Direitos e Deveres 
 

Artigo 57.º 
Direitos 

Para além dos constantes na legislação em vigor, o 
pessoal não docente tem o direito a: 

a) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido 
nas suas dúvidas pelos órgãos de gestão e 
serviços administrativos; 

b) Ser tratado com respeito e correção por todos 
os elementos da comunidade escolar; 

c) Ser escutado nas suas sugestões e críticas as 
quais se prendam com as suas tarefas. 

d) Ter a salvaguardada da sua privacidade nos 
contactos com o Diretor ou qualquer superior; 

e) Obter as condições materiais que lhe permitam 
executar com eficiência as funções que lhe 
estejam confiadas; 

f) Ser informado sobre todos os assuntos que lhe 
digam diretamente respeito; 

g) Ser informado da alteração do seu horário 
habitual, sempre que a escola o solicite, se 
possível, com 48 horas de antecedência e que o 
seu horário seja flexibilizado sempre que as 
situações o justifiquem e sem prejuízo para o 
funcionamento do estabelecimento do ensino; 

h) Usar todos os serviços e restantes espaços 
comuns nas mesmas condições que os restantes 
elementos da escola; 

i) Ter acesso ao registo mensal da assiduidade e da 
pontualidade; 

j) Integrar a assembleia eleitoral a constituir para 
a eleição dos órgãos de gestão e administração 
do AEIV; 

k) Ser representado nos órgãos de gestão e 
administração do AEIV, nos termos da lei e do 
regulamento; 

l) Conhecer o Regulamento Interno do AEIV. 
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Artigo 58.º 

Deveres 
1. Para além dos previstos na legislação em vigor, 

constituem deveres do pessoal não docente: 
a) Ser pontual e assíduo; 
b) Assinar o registo diário de presenças ou outro 

meio utilizado para o efeito; 
c) Permanecer no seu local de trabalho, salvo 

situações excecionais que o justifiquem; 
d) Pedir a identificação às pessoas que se 

apresentem à entrada do recinto escolar; 
e) Impedir a entrada na escola a pessoas sobre as 

quais haja dúvidas sobre a sua identidade ou que 
se recusem a identificar; 

f) Interpelar as pessoas que se dirijam aos serviços 
administrativos ou outros, prestando-lhes os 
adequados esclarecimentos; 

g) Intervir sempre que os alunos exibam 
comportamentos perturbadores ou utilizem 
uma linguagem imprópria; 

h) Informar preferencialmente o diretor de 
turma/coordenador de escolas ou, na sua 
ausência, o Diretor sempre que se verificarem 
comportamentos menos dignos da parte dos 
alunos; 

i) Prestar apoio ao funcionamento das atividades 
letivas; 

j) Participar na eleição dos seus representantes 
nos órgãos de gestão e administração do AEIV; 

k) Ser afável no trato e correto nas relações com os 
outros membros da comunidade escolar, 
mormente com os alunos e com todas as 
pessoas que se dirijam à escola; 

l) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do 
AEIV. 

2. Além dos deveres previstos no número anterior, os 
assistentes operacionais/assistentes técnicos com 
funções de apoio de ação educativa devem: 

a) Zelar pela limpeza, conservação e arrumação 
das instalações, mobiliário e material escolar, 
participando aos seus superiores todos os casos 
de deterioração ou extravio; 

b) Registar nos livros de ponto as faltas dos 
professores, comunicando-as aos serviços 
administrativos nos termos das atividades e pela 
forma usual; 

c) Circular após o toque de entrada pelo recinto 
exterior aos blocos para acompanhamento dos 
alunos e evitar que estes permaneçam junto das 
salas e perturbem o funcionamento das aulas; 

d) Durante o período do seu horário, anterior ou 
posterior às atividades letivas, deverá estar 
disponível para assegurar a vigilância de crianças 
que pontualmente careçam dela; 

e) Cumprir as instruções dadas pelos professores 
em tudo o que se relacione com aulas ou outras 
atividades escolares; 

f) Procurar resolver pequenos problemas e 
conflitos que surjam entre os alunos; 

g) Não permitir a permanência de alunos dentro da 
sala de aula ou dos blocos durante os intervalos; 

3. Para além dos deveres previstos no n.º 1, os assistentes 
técnicos com funções administrativas devem: 

a) Prestar todo o apoio e esclarecimentos 
solicitados pelo pessoal docente, pessoal não 

docente, alunos e pais ou encarregados de 
educação; 

b) Facultar toda a documentação solicitada pelo 
Diretor; 

c) Facultar toda a documentação solicitada pelo 
diretor de turma sobre os respetivos alunos; 

d) Cumprir todos os atos administrativos 
necessários ao bom funcionamento do AEIV, 
dentro dos prazos legais; 

e) Preparar atempadamente todo o material 
necessário ao normal funcionamento dos 
diferentes órgãos de administração e gestão do 
AEIV; 

f) Não se ausentarem do seu lugar de trabalho sem 
conhecimento do coordenador técnico. 

4. Para além dos deveres previstos no n.º 1, o coordenador 
técnico deve: 

a) Verificar o cumprimento dos direitos e deveres 
do pessoal administrativo; 

b) Organizar e coordenar os serviços 
administrativos, em articulação com o Diretor; 

c) Distribuir o trabalho pelos assistentes técnicos; 
d) Secretariar o Conselho Administrativo. 

5. Para além dos deveres previstos no n.º 1, o psicólogo, no 
quadro do projeto educativo do AEIV e no âmbito do 
serviço de psicologia e orientação respetivo, 
desempenha funções de apoio socioeducativo e de 
orientação escolar e profissional. 

 
Artigo 59.º 

Papel do pessoal não docente das escolas 
1. O pessoal não docente das escolas deve colaborar no 

acompanhamento e integração dos alunos na 
comunidade educativa, incentivando o respeito pelas 
regras de convivência, promovendo um bom ambiente 
educativo e contribuindo, em articulação com os 
docentes, os pais ou encarregados de educação, para 
prevenir e resolver problemas comportamentais e de 
aprendizagem. 

2. Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação 
escolar e profissional, integrados ou não em equipas, 
incumbe ainda o papel especial de 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. 

3. O pessoal não docente das escolas deve realizar 
formação em gestão comportamental, se tal for 
considerado útil para a melhoria do ambiente escolar. 

4. A necessidade de formação constante do número 
anterior é identificada pelo Diretor do AEIV e deve, 
preferencialmente, ser promovida pela equipa 
multidisciplinar. 

 
Subsecção II 

Regime de Avaliação e Regime Disciplinar 
 

Artigo 60.º 
Avaliação 

O pessoal não docente é avaliado de acordo com a 
legislação em vigor. 
 

Artigo 61.º 
Regime Disciplinar 

O pessoal não docente está sujeito ao regime disciplinar 
previsto na legislação em vigor. 
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Secção IV 
Pais e Encarregados de Educação 

 
Artigo 62.º 

Direitos 
São direitos dos Pais e Encarregados de Educação: 

a) Participar, individual e coletivamente, na 
definição das orientações gerais que definem a 
política geral do AEIV; 

b) Participar, através dos seus representantes, nos 
órgãos competentes do AEIV, nomeadamente 
no Conselho Geral, no Conselho Pedagógico, 
quando convidado, e no conselho de turma, 
exceto nos destinados à avaliação; 

c) Representar e estar representados nos órgãos 
de direção e gestão escolar nos atos oficiais e 
nas diferentes atividades organizadas pelo AEIV; 

d) Eleger os seus representantes nos órgãos de 
direção e gestão do AEIV e serem eleitos para o 
mesmo efeito; 

e) Ser informado pelo diretor de turma ou pelo 
professor titular de turma, de todos os atos e 
fatos que se relacionem com a vida escolar do 
seu educando, bem como do seu rendimento; 

f) Ser informado no âmbito da realização de 
qualquer atividade extracurricular, em especial 
as realizadas fora do recinto escolar, em que os 
seus educandos sejam parte interessada; 

g) Ser ouvido em matérias que digam respeito ao 
processo disciplinar em que o seu educando seja 
parte interessada ou envolvida; 

h) Reclamar, com fundamento, da avaliação 
efetuada ao seu educando, no final do ano; 

i) Recorrer ao Diretor sempre que os assuntos 
ultrapassem a esfera de competência do diretor 
de turma/professor titular de turma ou do 
coordenador de escola; 

j) Ser esclarecido quanto às opções curriculares 
oferecidas pelo AEIV no âmbito das medidas de 
apoio educativo; 

k) Apreciar e pronunciar-se, individual ou 
coletivamente, sobre as propostas de 
documentos orientadores da vida e da atividade 
do AEIV; 

l) Manifestar opiniões e sugestões que 
contribuam para a melhoria das condições e dos 
processos dos quais depende o sucesso 
educativo dos seus educandos; 

m) Expressar livremente os seus interesses e 
preocupações a respeito das ações educativas, 
dos projetos e dos planos de atividades do AEIV; 

n) Mobilizar-se e organizar-se de modo a assegurar 
uma adequada participação na vida e nas 
atividades do AEIV; 

o) Tomar parte ativa nas reuniões dos órgãos para 
os quais são convidados ou convocados; 

p) Participar no processo de avaliação dos alunos; 
q) Exigir dos órgãos competentes do AEIV a 

melhoria permanente das condições e da 
qualidade do processo educativo; 

r) Solicitar ao Diretor as providências necessárias 
para a salvaguarda da segurança e da 
integridade física dos seus educandos, quer no 
acesso à escola, quer durante a permanência 
nas suas instalações; 

s) Colaborar com os professores no âmbito do 
processo ensino-aprendizagem dos seus 
educandos; 

t) Ser convidado para reuniões com outros órgãos 
que não os já referenciados; 

u) Comparecer na escola por iniciativa própria ou 
quando para tal forem solicitados; 

v) Apurar, junto dos órgãos competentes do AEIV e 
da Administração Educativa, qualquer matéria 
que considerem lesiva dos seus legítimos 
interesses e dos seus educandos; 

w) Conhecer o Regulamento Interno do AEIV. 
 

Artigo 63.º 
Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação 

1. Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma 
especial responsabilidade, inerente ao seu poder/dever 
de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no 
interesse destes e de promoverem ativamente o 
desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

2. Nos termos da responsabilidade referida no número 
anterior, deve cada um dos pais ou encarregados de 
educação, em especial: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu 
educando; 

b) Promover a articulação entre a educação na 
família e o ensino na escola; 

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, 
efetivamente, dos seus direitos e cumpra com 
rigor os deveres que lhe incumbem, nos termos 
do presente regulamento, procedendo com 
correção no seu comportamento e empenho no 
processo de ensino; 

d) Contribuir para a criação e execução do projeto 
educativo e do Regulamento Interno da escola e 
participar na vida da escola; 

e) Cooperar com os professores no desempenho 
da sua missão pedagógica, em especial quando 
para tal forem solicitados, colaborando no 
processo de ensino dos seus educandos; 

f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos 
professores no exercício da sua profissão e 
incutir nos seus filhos ou educandos o dever de 
respeito para com os professores, o pessoal não 
docente e os colegas da escola, contribuindo 
para a preservação da disciplina e harmonia da 
comunidade educativa; 

g) Contribuir para o correto apuramento dos factos 
em procedimento de índole disciplinar 
instaurado ao seu educando, participando nos 
atos e procedimentos para os quais for 
notificado e, sendo aplicada a este medida 
corretiva ou medida disciplinar sancionatória, 
diligenciar para que a mesma prossiga os 
objetivos de reforço da sua formação cívica, do 
desenvolvimento equilibrado da sua 
personalidade, da sua capacidade de se 
relacionar com os outros, da sua plena 
integração na comunidade educativa e do seu 
sentido de responsabilidade; 

h) Contribuir para a preservação da segurança e 
integridade física e psicológica de todos os que 
participam na vida da escola; 

i) Integrar ativamente a comunidade educativa no 
desempenho das demais responsabilidades 
desta, em especial informando-a e informando-
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se sobre todas as matérias relevantes no 
processo educativo dos seus educandos; 

j) Comparecer na escola sempre que tal se revele 
necessário ou quando para tal for solicitado; 

k) Conhecer a lei, bem como o Regulamento 
Interno do agrupamento e subscrever 
declaração anual de aceitação do mesmo e de 
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento 
integral; 

l) Indemnizar a escola relativamente a danos 
patrimoniais causados pelo seu educando; 

m) Manter constantemente atualizados os seus 
contactos telefónico, endereço postal e 
eletrónico, bem como os do seu educando, 
quando diferentes, informando a escola em caso 
de alteração; 

n) Participar nas reuniões da EMAEI no âmbito do 
processo de identificação das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar; 

o) Participar quando aplicável, na elaboração, 
monitorização e reformulação do Relatório 
Técnico-Pedagógico (RTP), Programa Educativo 
Individual (PEI) e Plano Individual de Transição 
(PIT) do aluno.  

3. Os pais ou encarregados de educação são responsáveis 
pelos deveres dos seus filhos e educandos, em especial 
quanto à assiduidade, pontualidade e disciplina. 

4. Para efeitos do disposto no presente regulamento, 
considera-se encarregado de educação quem tiver 
menores a residir consigo ou confiado aos seus 
cuidados: 

a) Pelo exercício das responsabilidades parentais; 
b) Por decisão judicial; 
c) Pelo exercício de funções executivas na direção 

de instituições que tenham menores, a qualquer 
título, à sua responsabilidade; 

d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, 
devidamente comprovada, por parte de 
qualquer das entidades referidas nas alíneas 
anteriores. 

5. Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de 
acordo dos progenitores, o encarregado de educação 
será o progenitor com quem o menor fique a residir. 

6. Estando estabelecida a residência alternada com cada 
um dos progenitores, deverão estes decidir, por acordo 
ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício 
das funções de encarregado de educação. 

7. O encarregado de educação pode ainda ser o pai ou a 
mãe que, por acordo expresso ou presumido entre 
ambos, é indicado para exercer essas funções, 
presumindo-se ainda, até qualquer indicação em 
contrário, que qualquer ato que pratica relativamente 
ao percurso escolar do filho é realizado por decisão 
conjunta do outro progenitor. 

 
Artigo 64.º 

Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou 
encarregados de educação 

1. O incumprimento pelos pais ou encarregados de 
educação, relativamente aos seus filhos ou educandos 
menores ou não emancipados, dos deveres previstos no 
artigo anterior, de forma consciente e reiterada, implica 
a respetiva responsabilização nos termos da lei e do 
presente regulamento. 

2. Constitui incumprimento especialmente censurável dos 
deveres dos pais ou encarregados de educação: 

a) O incumprimento dos deveres de matrícula, 
frequência, assiduidade e pontualidade pelos 
filhos e/ou educandos, bem como a ausência de 
justificação para tal incumprimento; 

b) A não comparência na escola sempre que os 
seus filhos e ou educandos atinjam metade do 
limite de faltas injustificadas, ou a sua não 
comparência ou não pronúncia, nos casos em 
que a sua audição é obrigatória, no âmbito de 
procedimento disciplinar instaurado ao seu filho 
ou educando, nos termos previstos nos artigo 
37.º; 

c) A não realização, pelos seus filhos e/ou 
educandos, das medidas de recuperação 
definidas pela escola nos termos do presente 
regulamento, das atividades de integração na 
escola e na comunidade decorrentes da 
aplicação de medidas disciplinares corretivas e 
ou sancionatórias, bem como a não 
comparência destes em consultas ou terapias 
prescritas por técnicos especializados. 

3. O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou 
encarregados de educação, dos deveres a que se refere 
o número anterior, determina a obrigação, por parte da 
escola, de comunicação do facto à competente 
comissão de proteção de crianças e jovens ou ao 
Ministério Público, nos termos previstos no presente 
Estatuto. 

4. O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou 
encarregado de educação de alunos menores de idade 
dos deveres estabelecidos no n.º 2 pode ainda 
determinar por decisão da comissão de proteção de 
crianças e jovens ou do Ministério Público, na sequência 
da análise efetuada após a comunicação prevista no 
número anterior, a frequência em sessões de 
capacitação parental, a promover pela equipa 
multidisciplinar do agrupamento. 

5. Nos casos em que não existam equipas 
multidisciplinares constituídas, compete à comissão de 
proteção de crianças e jovens ou, na sua inexistência, ao 
Ministério Público dinamizar as ações de capacitação 
parental a que se refere o número anterior, 
mobilizando, para o efeito, a escola ou agrupamento, 
bem como as demais entidades. 

6. Tratando-se de família beneficiária de apoios 
sociofamiliares concedidos pelo Estado, o facto é 
também comunicado aos serviços competentes, para 
efeito de reavaliação, nos termos da legislação aplicável, 
dos apoios sociais que se relacionem com a frequência 
escolar dos seus educandos e não incluídos no âmbito 
da ação social escolar ou do transporte escolar 
recebidos pela família. 

7. O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de 
educação do disposto na parte final da alínea b) do n.º 2 
do presente artigo presume a sua concordância com as 
medidas aplicadas ao seu filho ou educando, exceto se 
provar não ter sido cumprido, por parte da escola, 
qualquer dos procedimentos obrigatórios previstos nos 
artigos 37.º e 38.º do presente regulamento. 

 
Artigo 65.º 

Contraordenações 
1. A manutenção da situação de incumprimento 

consciente e reiterado por parte dos pais ou 
encarregados de educação de alunos menores de idade 
dos deveres a que se refere o n.º 2 do artigo anterior, 
aliado à recusa, à não comparência ou à ineficácia das 
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ações de capacitação parental determinadas e 
oferecidas nos termos do referido artigo, constitui 
contraordenação. 

2. As contraordenações previstas no n.º 1 são punidas com 
coima de valor igual ao valor máximo estabelecido para 
os alunos do escalão B do ano ou ciclo de escolaridade 
frequentado pelo educando em causa, na 
regulamentação que define os apoios no âmbito da ação 
social escolar para aquisição de manuais escolares. 

3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando a 
sanção prevista no presente artigo resulte do 
incumprimento por parte dos pais ou encarregados de 
educação dos seus deveres relativamente a mais do que 
um educando, são levantados tantos autos quanto o 
número de educandos em causa. 

4. Na situação a que se refere o número anterior, o valor 
global das coimas não pode ultrapassar, no mesmo 
agrupamento e no mesmo ano escolar, o valor máximo 
mais elevado estabelecido para um aluno do escalão B 
do 3.º ciclo do ensino básico, na regulamentação que 
define os apoios no âmbito da ação social escolar para a 
aquisição de manuais escolares. 

5. Tratando-se de pais ou encarregados de educação cujos 
educandos beneficiam de apoios no âmbito da ação 
social escolar, em substituição das coimas previstas nos 
n.os 2 a 4, podem ser aplicadas as sanções de privação 
de direito a apoios escolares e sua restituição, desde que 
o seu benefício para o aluno não esteja a ser realizado. 

6. A negligência é punível. 
7. Compete ao Diretor-geral da Administração Escolar, por 

proposta do Diretor do AEIV, a elaboração dos autos de 
notícia, a instrução dos respetivos processos de 
contraordenação, sem prejuízo da colaboração dos 
serviços inspetivos em matéria de educação, e a 
aplicação das coimas. 

8. O produto das coimas aplicadas nos termos dos 
números anteriores constitui receita própria do 
agrupamento. 

9. O incumprimento, por causa imputável ao encarregado 
de educação ou ao seu educando, do pagamento das 
coimas a que se referem os n.os 2 a 4 ou do dever de 
restituição dos apoios escolares estabelecido no n.º 5, 
quando exigido, pode determinar, por decisão do 
Diretor: 

a) No caso de pais ou encarregados de educação 
aos quais foi aplicada a sanção alternativa 
prevista no n.º 5, a privação, no ano escolar 
seguinte, do direito a apoios no âmbito da ação 
social escolar relativos a manuais escolares; 

b) Nos restantes casos, a aplicação de coima de 
valor igual ao dobro do valor previsto nos n.os 2, 
3 ou 4, consoante os casos. 

10. Sem prejuízo do estabelecido na alínea a) do n.º 9, a 
duração máxima da sanção alternativa prevista no n.º 5 
é de um ano escolar. 

11. Em tudo o que não se encontrar previsto no presente 
regulamento em matéria de contraordenações, são 
aplicáveis as disposições do Regime Geral do Ilícito de 
Mera Ordenação Social. 

 
Secção V 
Autarquia 

 
Artigo 66.º 

Direitos dos Representantes da Autarquia 
Os direitos dos representantes da Autarquia decorrem da 
lei geral e dos inerentes à própria instituição, a saber: 

a) Ser tratado com respeito e correção por 
qualquer elemento da comunidade escolar; 

b) Apresentar críticas e sugestões relativas ao 
funcionamento do AEIV; 

c) Ser ouvido e encontrar, junto dos órgãos de 
administração e gestão do AEIV, recetividade e 
apoio para a resolução dos seus problemas; 

d) Ter acesso e utilizar todas as instalações do 
agrupamento, de acordo com as regras e os 
horários estabelecidos; 

e) Participar em iniciativas e atividades 
organizadas pelo AEIV, que promovam a sua 
formação, tais como: ações de formação, 
atividades culturais, atividades desportivas, 
entre outras; 

f) Ser informado sobre todos os assuntos que lhe 
digam respeito; 

g) Conhecer o Regulamento Interno do AEIV e 
apresentar propostas fundamentadas para a 
sua alteração; 

h) Participar nos diferentes órgãos do AEIV, de 
acordo com o Regulamento Interno. 

 
Artigo 67.º 

Deveres dos Representantes da Autarquia 
Os deveres dos representantes da Autarquia decorrem 

da lei geral e da especificidade da sua função, a saber: 
a) Tratar com respeito e correção qualquer 

elemento da comunidade escolar; 
b) Zelar pela preservação, conservação e asseio do 

agrupamento, nomeadamente no que diz 
respeito a instalações e espaços verdes; 

c) Colaborar com todos os intervenientes do 
processo educativo, favorecendo a criação e o 
desenvolvimento de relações de respeito 
mútuo; 

d) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do 
AEIV. 

 
Capítulo III 

Organização Interna 
 

Secção I 
Órgãos de Direção, Administração e Gestão do AEIV 

 
Artigo 68.º 

Órgãos de Direção, Administração e Gestão do AEIV 
1. A direção, administração e gestão do AEIV é assegurada 

por órgãos próprios, aos quais cabe cumprir e fazer 
cumprir os princípios e objetivos estabelecidos pela 
legislação em vigor. 

2. São órgãos de direção, administração e gestão do AEIV: 
a) Conselho Geral; 
b) Diretor; 
c) Conselho Pedagógico; 
d) Conselho Administrativo. 

 
Subsecção I 

Conselho Geral 
 

Artigo 69.º 
Objeto 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica, 
responsável pela definição das linhas orientadoras da 
atividade do AEIV, assegurando a participação e 
representação da comunidade educativa, respeitando a Lei de 
Bases do Sistema Educativo. 
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Artigo 70.º 

Composição 
1. O Conselho Geral tem a seguinte composição: 

a) Sete representantes do pessoal docente; 
b) Dois representantes do pessoal não docente; 
c) Quatro representantes dos pais e encarregados 

de educação; 
d) Dois representantes dos alunos, um da 

educação de adultos e outro do ensino 
secundário; 

e) Três representantes do município; 
f) Três representantes da comunidade local nas 

áreas dos interesses socioeconómicos, culturais 
e de saúde. 

2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral sem 
direito a voto. 

3. Sempre que, no AEIV, não existam cursos de educação 
de adultos, o respetivo lugar transita para a 
representação dos pais e encarregados de educação. 

4. O Presidente do Conselho Geral é eleito de entre os seus 
membros, à exceção dos representantes dos alunos, por 
maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho, 
em efetividade de funções. 

 
Artigo 71.º 

Competências 
1. As competências do Conselho Geral estão definidas na 

legislação em vigor, e são as seguintes: 
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus 

membros, à exceção dos representantes dos 
alunos; 

b) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21.º a 
23.º do Decreto-Lei acima mencionado; 

c) Aprovar o projeto educativo, assim como 
acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o Regulamento Interno do AEIV; 
e) Aprovar os planos anual e plurianual de 

atividades; 
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o 

relatório final de execução do plano anual de 
atividades;  

g) Aprovar as propostas de contratos de 
autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração 
do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e 
execução, pelo Diretor, das atividades no 
domínio da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
k) Apreciar os resultados do processo de 

autoavaliação; 
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização 

dos horários; 
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de 

administração e gestão; 
n) Promover o relacionamento com a comunidade 

educativa; 
o) Definir os critérios para a participação do 

agrupamento em atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas; 

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, 
tendo em vista o desenvolvimento do projeto 
educativo e o cumprimento do plano anual de 
atividades. 

q) Participar, nos termos definidos em diploma 
próprio, no processo de avaliação do 
desempenho do Diretor. 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 
s) Aprovar o mapa de férias do Diretor. 
t) Elaborar e aprovar o seu regimento nos 

primeiros 30 dias do mandato; 
u) Exercer as demais competências que lhe forem 

atribuídas na lei. 
v) Analisar as propostas apresentadas e submeter 

a votação do Conselho Geral os votos de louvor 
ou pesar sobre agentes educativos ou assuntos 
de especial relevo, que sejam propostos por 
qualquer membro da Comunidade Educativa 
Escolar. 

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

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

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

 
Artigo 72.º 

Competências do Presidente do Conselho Geral 
O presidente representa o conselho, dirige e coordena 

os seus trabalhos, competindo-lhe no exercício das suas 
funções:  

a) Convocar as sessões ordinárias e 
extraordinárias, nos termos dos artigos deste 
Regimento, e fixar a respetiva ordem de 
trabalhos;  

b) Presidir às sessões, declarar a sua abertura, 
suspensão e encerramento, bem como dirigir os 
respetivos trabalhos;  

c) Comunicar aos membros do conselho as faltas 
injustificadas, as quais relevarão para efeitos de 
perda de mandato;  

d) Admitir ou rejeitar as propostas e reclamações, 
verificada a sua regularidade regimental, sem 
prejuízo do direito de recurso dos seus autores 
para o conselho, no caso de rejeição;  

e) Manter a ordem e disciplina das sessões, usando 
dos meios necessários e tomando as medidas 
que entender convenientes;  

f) Limitar a duração das intervenções sempre que 
tal se torne necessário para o bom 
funcionamento dos trabalhos;  

g) Dar imediato conhecimento ao conselho das 
informações, explicações e convites que lhe 
forem dirigidos;  

h) Pôr à discussão as propostas e os requerimentos 
admitidos;  

i) Assegurar o cumprimento do regimento e das 
deliberações do conselho; 

j) Canalizar para os órgãos competentes todas as 
iniciativas e solicitações do conselho; 

k) Enviar aos presidentes dos diferentes órgãos do 
AEIV os pedidos de informação e esclarecimento 
que lhe sejam solicitados por escrito em 
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qualquer momento pelos membros e transmitir 
as informações correspondentes à resposta 
obtida;  

l) Receber e comunicar as declarações de renúncia 
ao mandato;  

m) Exercer os demais poderes que lhe sejam 
atribuídos por lei, pelo regimento ou por 
deliberação do conselho; 

n) Após confirmação da regularidade do processo 
eleitoral para o Conselho Geral, proceder à 
homologação dos respetivos resultados, 
conferindo posse aos seus membros nos 5 dias 
subsequentes à eleição;  

o) Convocar as assembleias eleitorais para a 
designação dos representantes do pessoal 
docente, da educação de adultos e do pessoal 
não docente no Conselho Geral;  

p) Solicitar às associações de pais e encarregados 
de educação, à autarquia e à comunidade local, 
a designação dos respetivos representantes na 
assembleia; 

q) Assinar toda a documentação expedida em 
nome do conselho e, genericamente, 
representá-lo;  

r) Arquivar as atas, quer as impressas, quer as 
guardadas em suporte informático. 

 
Artigo 73.º 

Funcionamento 
1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por 

trimestre e extraordinariamente sempre que convocado 
pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 
requerimento de um terço dos seus membros em 
efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

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

3. O Conselho Geral elaborará o seu próprio regimento, a 
aprovar na primeira reunião após a sua constituição 
definitiva, onde constarão as regras de organização e 
funcionamento, em conformidade com o estabelecido 
na lei e no presente regulamento. 

  
Artigo 74.º 

Designação de Representantes 
1. Os representantes dos alunos, do pessoal docente e do 

pessoal não docente no Conselho Geral são eleitos 
separadamente pelos respetivos corpos. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação 
são eleitos em assembleia-geral de pais e encarregados 
de educação do AEIV, sob proposta das respetivas 
organizações representativas. 

3. Na falta das organizações referidas no número anterior, 
compete ao presidente do Conselho Geral convocar 
uma assembleia geral de pais e encarregados de 
educação, sendo aí designados os seus representantes. 

4. Os representantes do município são designados pela 
Câmara Municipal, após solicitação do presidente do 
Conselho Geral, podendo esta delegar tal competência 
nas juntas de freguesia. 

5. Os representantes da comunidade local, quando se trate 
de individualidades ou representantes de atividades de 
caráter económico, social, cultural e científico ou 
quando se trate de representantes de instituições ou 
organizações, são cooptados pelos demais membros ou 
indicados pelas referidas instituições ou organizações, 

após terem sido, estas, escolhidas em reunião do 
Conselho Geral, no prazo de dez dias. 

 
Artigo 75.º 

Eleições 
1. Os representantes dos alunos, do pessoal docente e do 

pessoal não docente são eleitos separadamente pelos 
respetivos corpos eleitorais e candidatam-se à eleição, 
apresentando-se em listas separadas. 

2. O processo eleitoral para o Conselho Geral realiza-se por 
sufrágio direto, secreto e presencial. 

3. O presidente do Conselho Geral, nos 60 dias anteriores 
ao termo do respetivo mandato, convoca as assembleias 
eleitorais do pessoal docente e do pessoal não docente, 
para designação dos representantes naquele órgão. 

4. As convocatórias mencionam as normas práticas do 
processo eleitoral, locais de afixação das listas de 
candidatos, hora e local ou locais de escrutínio, e são 
afixados no expositor oficial das escolas básicas e num 
expositor que se encontra no átrio da entrada principal 
da escola sede do AEIV. 

5. O presidente do Conselho Geral diligencia junto dos 
serviços administrativos do AEIV, para que sejam 
elaborados os cadernos eleitorais atualizados dos 
corpos do pessoal docente, do pessoal não docente e 
dos alunos. 

6. Até ao 20.º dia anterior à data da eleição, o presidente 
do Conselho Geral expõe os cadernos eleitorais nos 
estabelecimentos de ensino do AEIV para efeito de 
consulta e reclamação dos interessados. 

7. No caso de eventual reclamação, deverá ser dirigida ao 
presidente do Conselho Geral, no prazo máximo de 5 
dias úteis. Após a respetiva afixação e após decisão da 
reclamação, o presidente do Conselho Geral providencia 
a publicação dos cadernos gerais definitivos. 

8. O pessoal docente, não docente e alunos reúnem em 
separado, previamente à data da realização das 
assembleias eleitorais, para decidir da composição das 
respetivas mesas eleitorais, as quais serão constituídas 
por um presidente e dois secretários. 

9. As urnas mantêm-se abertas durante oito horas, salvo se 
antes tenham votado todos os eleitores inscritos nos 
cadernos eleitorais. 

10. A abertura das urnas é efetuada perante a respetiva 
assembleia eleitoral, lavrando-se ata que será assinada 
pelos elementos da mesa e pelos restantes membros 
dessa assembleia que o desejarem. 

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

12. Em caso de empate, o último mandato é atribuído à lista 
menos votada. 

13. Os resultados eleitorais produzem efeitos após a 
comunicação dos resultados à estrutura responsável do 
Ministério da Educação pela validação dos mesmos. 

 
Artigo 76.º 

Listas do Pessoal Docente 
1. As listas podem ser subscritas por elementos do pessoal 

docente em serviço nas escolas do AEIV, devem conter 
a indicação de sete candidatos a membros efetivos e 
sete candidatos a membros suplentes e ser rubricadas 
pelos respetivos candidatos. 

2. As listas devem ser entregues ao presidente do Conselho 
Geral em funções até 15 dias antes da abertura da 
assembleia eleitoral, de acordo com a convocatória a 
emitir pelo mesmo ou por quem as suas vezes fizer, o 
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qual, imediatamente, as rubricará e fará afixar nos locais 
mencionados na convocatória. 

3. As listas de representantes do pessoal docente devem 
integrar, pelo menos, um representante de cada 
nível/ciclo de ensino e da educação pré-escolar. 

4. Cada lista pode indicar até dois representantes para 
acompanhar o ato eleitoral. 

 
Artigo 77.º 

Listas do Pessoal não Docente 
1. As listas podem ser subscritas por elementos do pessoal 

não docente em serviço nas escolas do AEIV e devem ser 
rubricadas pelos respetivos candidatos. 

2. Devem conter a indicação de dois candidatos a 
membros efetivos e dois candidatos a membros 
suplentes sendo, preferencialmente, um com a 
categoria de assistente técnico e outro com a categoria 
de assistente operacional. 

3. As listas devem ser entregues ao presidente do Conselho 
Geral em funções até 15 dias antes da abertura da 
assembleia eleitoral, de acordo com a convocatória a 
emitir pelo mesmo ou por quem as suas vezes fizer, o 
qual, imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais 
mencionados na convocatória. 

4. Cada lista pode indicar até dois representantes para 
acompanhar o ato eleitoral. 

 
Artigo 78.º 

Listas dos Alunos 
1. As listas podem ser subscritas pelos alunos do ensino 

secundário e da educação de adultos do AEIV, 
separadamente, e devem ser rubricadas pelos 
respetivos candidatos. 

2. Cada uma das listas deve conter a indicação de um 
candidato a membro efetivo e um candidato a membro 
suplente. 

3. As listas devem ser entregues ao presidente do Conselho 
Geral em funções, até 15 dias antes da abertura da 
assembleia eleitoral, de acordo com a convocatória a 
emitir pelo mesmo ou por quem as suas vezes fizer, o 
qual, imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais 
mencionados na convocatória. 

4. Cada lista pode indicar até dois representantes para 
acompanhar o ato eleitoral. 

 
Artigo 79.º 
Mandato 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a 
duração de quatro anos exceto no caso dos 
representantes dos pais e encarregados de educação e 
dos alunos em que tem a duração de dois anos. 

2. Os membros eleitos do Conselho Geral podem solicitar 
a suspensão do respetivo mandato, devidamente 
fundamentada e dirigida ao presidente, que a deverá 
apreciar e dela dar conhecimento ao Conselho Geral na 
reunião imediata à sua apresentação. 

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

4. As vagas resultantes da cessação de mandato dos 
membros eleitos são preenchidas pelo primeiro 
candidato não eleito, segundo a sua ordem de 
precedência na lista a que pertencia o titular do 
mandato. 

5. As vagas criadas pelos elementos designados no 
Conselho Geral são preenchidas por indicação das 
respetivas estruturas que os designaram. 

 
Artigo 80.º 

Perda de Mandato 
1. O mandato dos membros do Conselho Geral pode ser 

dado como findo na sequência de procedimento 
disciplinar com fundamento em aplicação de pena 
superior a multa, no caso do pessoal docente e não 
docente, e pena de suspensão superior a dez dias, no 
caso dos alunos. 

2. A falta de comparência injustificada a duas reuniões 
seguidas ou três interpoladas do conselho geral origina 
a perda de mandato. 

3. O mandato dos membros pode cessar nos termos dos 
números 2 e 3 do artigo anterior. 

 
Subsecção II 

Diretor 
 

Artigo 81.º 
Definição e Objeto 

1. O Diretor é o órgão de administração e gestão do AEIV 
nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 
financeira e patrimonial. 

2. O Diretor é coadjuvado, no exercício das suas funções, 
por um subdiretor e por adjuntos em número a definir 
por despacho do membro do governo responsável pela 
área da educação. 

 
Artigo 82.º 

Competências 
1. Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho 

Geral o projeto educativo elaborado pelo Conselho 
Pedagógico. 

2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao 
Diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho 
Geral: 

i. As alterações ao 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, a autarquia. 

3. No ato de apresentação ao Conselho Geral, o Diretor faz 
acompanhar os documentos referidos na alínea a) do 
número anterior dos pareceres do Conselho 
Pedagógico. 

4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam 
cometidas por lei ou pelo Regulamento Interno no plano 
da gestão pedagógica, cultural, administrativa, 
financeira e patrimonial, compete ao Diretor, em 
especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do AEIV; 
b) Elaborar o projeto de orçamento, em 

conformidade com as linhas orientadoras 
definidas pelo Conselho Geral; 

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

d) Distribuir o serviço docente e 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 nos termos do nº5 
do artigo 43º do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 
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de Julho de 2012 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, nos termos da 
alínea o) do n.º 1 do artigo 43º; 

j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal 
docente, nos termos dos regimes legais 
aplicáveis; 

k) Assegurar as condições necessárias à realização 
da avaliação do desempenho do pessoal 
docente e não docente, nos termos da legislação 
aplicável; 

l) Dirigir superiormente os serviços 
administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos. 

5. Compete ainda ao Diretor: 
a) Representar o AEIV; 
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao 

pessoal docente e não docente. 
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos 

alunos nos termos da legislação aplicável; 
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; 
f) Constituir, caso seja necessário, as comissões e 

grupos de trabalho necessários para tratamento 
de assuntos internos do AEIV, competindo-lhe 
definir os respetivos mandatos, composição, 
prazos e normas de funcionamento; 

g) Organizar e assegurar o funcionamento eficaz de 
comunicação e informação entre todos os 
setores e estabelecimentos de ensino do AEIV; 

h) Estabelecer regras de funcionamento sempre 
que, por omissão, ou ainda que existentes, se 
revelem manifestamente inadequadas ao bom 
funcionamento do AEIV, submetendo-as, 
posteriormente, e após ouvido o Conselho 
Pedagógico, à aprovação do Conselho Geral. 

6. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem 
delegadas pela administração educativa e pela Câmara 
Municipal. 

7. O Diretor pode delegar ou 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 83.º 

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 
respetivamente no presente decreto-lei 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 n.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.  

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 nº2 do artigo 56º. 

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 contêm pelo menos cinco anos de serviço e se 
encontrem em exercício de funções no AEIV. 

 
Artigo 84.º 

Abertura do Procedimento Concursal 
1. Não sendo aprovada a recondução do Diretor cessante, 

o Conselho Geral delibera a abertura do procedimento 
concursal até 60 dias antes do termo do mandato 
daquele. 

2. O procedimento concursal para preenchimento do 
cargo de Diretor é obrigatório, urgente e de interesse 
público. 

3. O aviso de abertura do procedimento contém, 
obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

a) O AEIV para que é aberto o procedimento 
concursal; 

b) Os requisitos de admissão ao procedimento 
concursal fixados na lei; 

c) A entidade a quem deve ser apresentado o 
pedido de admissão ao procedimento, com 
indicação do respetivo prazo de entrega, forma 
de apresentação, documentos a juntar e demais 
elementos necessários à formalização da 
candidatura; 

d) Os métodos utilizados para a avaliação da 
candidatura. 
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4. O procedimento concursal, prévio à eleição do Diretor, 
observa as regras definidas na portaria n.º 604/2008, de 
9 de julho, no respeito pelas disposições constantes dos 
números seguintes.  

5. O procedimento concursal é aberto no AEIV, por aviso 
publicitado do seguinte modo: 

a) Em local apropriado das instalações da escola 
sede do AEIV (Escola Básica e Secundária de 
Infias, Vizela);  

b) Na página eletrónica do AEIV e na do serviço 
competente do Ministério da Educação; 

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. 

6. No ato de apresentação da sua candidatura, os 
candidatos fazem entrega do seu curriculum vitae e de 
um projeto de intervenção no AEIV. 

7. 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. 

8. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a comissão 
referida no número anterior considera 
obrigatoriamente: 

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, 
designadamente para efeitos de apreciação da 
sua relevância para o exercício das funções de 
Diretor e do seu mérito; 

b) A análise do projeto de intervenção no AEIV; 
c) O resultado de entrevista individual realizada 

com o candidato. 
 

Artigo 85.º 
Candidatura 

1. A admissão ao procedimento concursal é efetuada por 
requerimento acompanhado, para além de outros 
documentos exigidos no aviso de abertura, pelo 
curriculum vitae e por um projeto de intervenção no 
AEIV. 

2. É obrigatória a prova documental dos elementos 
constantes do currículo, com exceção daquela que já se 
encontre arquivada no respetivo processo individual 
existente no AEIV. 

3. No projeto de intervenção, o candidato identifica os 
problemas, define a missão, as metas e as grandes linhas 
de orientação da ação, bem como a explicitação do 
plano estratégico a realizar no mandato. 
 

Artigo 86.º 
Avaliação das candidaturas 

1. As candidaturas são apreciadas pela comissão 
permanente do Conselho Geral ou por uma comissão 
especialmente designada para o efeito por aquele 
órgão. 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 56.º, os 
métodos utilizados para a avaliação das candidaturas 
são aprovados pelo Conselho Geral, sob proposta da sua 
comissão permanente ou da comissão especialmente 
designada para a apreciação das candidaturas. 

3. Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão 
referida no número anterior procede ao exame dos 
requisitos de admissão ao concurso, excluindo os 
candidatos que os não preencham, sem prejuízo da 
aplicação do artigo 76.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

4. Das decisões de exclusão da comissão de apreciação das 
candidaturas cabe recurso, com efeito suspensivo, a 
interpor para o Conselho Geral, no prazo de dois dias 
úteis e a decidir, por maioria qualificada de dois terços 
dos seus membros em efetividade de funções, no prazo 
de cinco dias úteis. 

5. A comissão que procede à apreciação das candidaturas, 
além de outros elementos fixados no aviso de abertura, 
considera obrigatoriamente: 

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato 
designadamente para efeitos de apreciação da 
sua relevância para o exercício das funções de 
Diretor e o seu mérito; 

b) A análise do projeto de intervenção no AEIV; 
c) O resultado da entrevista individual realizada 

com o candidato. 
6. Após a apreciação dos elementos referidos no número 

anterior, a comissão elabora um relatório de avaliação 
dos candidatos, que é presente ao Conselho Geral, 
fundamentando, relativamente a cada um, as razões 
que aconselham ou não a sua eleição. 

7. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre 
as candidaturas em apreciação, a comissão não pode, no 
relatório previsto no número anterior, proceder à 
seriação dos candidatos. 

8. A comissão pode considerar no relatório de avaliação 
que nenhum dos candidatos reúne condições para ser 
eleito. 

9. Após a entrega do relatório de avaliação ao Conselho 
Geral, este realiza a sua discussão e apreciação, 
podendo para o efeito, antes de proceder à eleição, por 
deliberação tomada por maioria dos presentes ou a 
requerimento de pelo menos um terço dos seus 
membros em efetividade de funções, decidir efetuar a 
audição oral dos candidatos, podendo nesta sede serem 
apreciadas todas as questões relevantes para a eleição. 

10. A notificação da realização da audição oral dos 
candidatos e as respetivas convocatórias são efetuadas 
com a antecedência de, pelo menos, oito dias úteis. 

11. A falta de comparência do interessado à audição não 
constitui motivo do seu adiamento, podendo o Conselho 
Geral, se não for apresentada justificação da falta, 
apreciar essa conduta para o efeito do interesse do 
candidato na eleição. 

12. Da audição é lavrada ata contendo a súmula do ato. 
 

Artigo 87.º 
Eleição 

1. O Conselho Geral procede à discussão e apreciação do 
relatório referido no n.º 4 do 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 admitidos 
consoante o caso, o candidato único ou os dois 
candidatos mais votados na primeira eleição, sendo 
considerado eleito aquele que obtiver maior número de 
votos, desde que em número não inferior a um terço dos 
membros do Conselho Geral. 
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4. Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o 
candidato mais votado, nos restantes casos, não 
obtenha, na votação a que se refere o número anterior, 
o número mínimo de votos nele estabelecido, é o facto 
comunicado ao serviço competente do Ministério da 
Educação, para os efeitos previstos no artigo 142.º deste 
regulamento. 

5. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo 
Diretor Regional de Educação nos 10 dias úteis 
posteriores à sua comunicação pelo presidente do 
Conselho Geral, considerando-se após esse prazo 
tacitamente homologado. 

 
Artigo 88.º 

Posse 
1. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 

dias subsequentes à homologação dos resultados 
eleitorais pelo Diretor Geral da Administração Escolar, 
nos temos do nº 4 do artigo anterior. 

2. O Diretor designa o subdiretor e os seus adjuntos no 
prazo máximo de 30 dias após a sua tomada de posse. 

3. O subdiretor e os adjuntos do Diretor tomam posse nos 
30 dias subsequentes à sua designação pelo Diretor. 

 
Artigo 89.º 
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 do artigo 58.º 
deste regulamento.  

 
Artigo 90.º 

Perda ou Cessação do Mandato 
1. O mandato do Diretor pode cessar: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao 
Diretor Geral da Administração Escolar, com a 
antecedência mínima de 45 dias, fundamentado 
em motivos devidamente justificados. 

b) No final do ano escolar, por deliberação do 
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. 

2. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura 
de um novo procedimento concursal. 

3. Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a 
duração de quatro anos e cessam com o mandato do 
Diretor. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e 
salvaguardadas as situações previstas na legislação em 
vigor, quando a cessação do mandato do Diretor ocorra 
antes do termo do período para o qual foi eleito, o 
subdiretor e os adjuntos asseguram a administração e 
gestão do agrupamento de escolas até à tomada de 
posse do novo Diretor, devendo o respetivo processo de 
recrutamento estar concluído no prazo máximo de 90 
dias. 

5. Não sendo possível adotar a solução prevista no número 
anterior, a gestão do agrupamento é assegurada nos 
termos estabelecidos no artigo nº 142º. 

6. O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo 
o tempo por decisão fundamentada do Diretor. 

 
Artigo 91.º 

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. 

4. Excetuam-se do disposto no número anterior: 
a) A participação em órgãos de representação das 

escolas ou do pessoal docente; 
b) Comissões ou grupos de trabalho, quando 

criados por 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 92.º 

Direitos do Diretor 
1. O Diretor goza, independentemente do seu vínculo de 

origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes 
do AEIV. 

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. 
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Artigo 93.º 

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, nos termos do 
disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 1-B/2009, de 5 
de janeiro. 

 
Artigo 94.º 

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 estatuído na lei e com os 
legítimos interesses da comunidade educativa. 

 
Artigo 95.º 

Assessoria do Diretor 
1. O Conselho Geral pode autorizar a constituição de 

assessorias técnico-pedagógicas para apoio à atividade 
do Diretor e mediante proposta deste, para as quais são 
designados docentes em exercício de funções no AEIV. 

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. 

 
Artigo 96º 

Competências das Assessorias do Diretor 
Às assessorias do Diretor compete atuar 

articuladamente com o Diretor, de acordo com as 
necessidades do AEIV, nomeadamente: 

a) Participar na elaboração dos instrumentos de 
autonomia, designadamente aqueles cuja 
elaboração é da competência do diretor; 

b) Organizar e desenvolver atividades de apoio 
educativo; 

c) Acompanhar a execução do plano anual e 
plurianual de atividades; 

d) Dinamizar atividades educativas, de acordo com 
as necessidades do AEIV; 

e) Gerir instalações específicas, a definir pelo 
Diretor. 

 
Artigo 97.º 

Coordenação de Escola 
1. A coordenação de cada estabelecimento de educação e 

ensino integrada no AEIV é assegurada por um 
coordenador. 

2. O coordenador é designado pelo Diretor, de entre os 
educadores e professores em exercício efetivo de 
funções na escola, nos termos da legislação em vigor. 

3. O mandato do coordenador de escola tem a duração de 
quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 

4. O coordenador de escola pode ser exonerado a todo o 
tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

 
Artigo 98.º 

Representante de Estabelecimento 
Nos estabelecimentos de ensino onde haja menos de 

três docentes em exercício efetivo de funções, a 
responsabilidade da gestão corrente dos mesmos é atribuída, 
pelo Diretor, a um representante de estabelecimento. 
 

Artigo 99.º 
Competências do Coordenador de Escola 

Compete ao coordenador: 
a) Coordenar as atividades educativas, em 

articulação com o Diretor; 
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e 

exercer as competências que por este lhe forem 
delegadas; 

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. 

 
Subsecção III 

Conselho Pedagógico 
 

Artigo 100.º 
Definição e Objeto 

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

Artigo 101.º 
Composição 

1. O Conselho Pedagógico é composto pelos seguintes 
elementos: 

a) Diretor; 
b) Coordenadores dos Departamentos 

Curriculares: 
▪ Educação Pré-Escolar 
▪ 1.º Ciclo do Ensino Básico 
▪ Línguas 
▪ Ciências Sociais e Humanas 
▪ Matemática e Ciências Experimentais 
▪ Expressões 
▪ Educação Especial 

c) Representante dos professores bibliotecários; 
d) Coordenador dos diretores de turma; 
e) Coordenador dos docentes titulares de turma; 
f) Coordenador dos projetos escolares; 
g) Coordenador da equipa de autoavaliação, 

contrato de autonomia e plano de formação. 
h) Representante dos diretores de 

curso/coordenadores de curso; 
i) Coordenador da Estratégia de Educação para a 

Cidadania. 
2. O Diretor é, por inerência, o presidente do Conselho 

Pedagógico. 
3. Os representantes do pessoal docente no conselho geral 

não podem ser membros do conselho pedagógico. 
 

Artigo 102.º 
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Competências 
Compete ao Conselho Pedagógico: 

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a 
submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; 

b) Apresentar propostas para 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; 

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 AEIV e em articulação com instituições ou 
estabelecimentos de 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. 

 
Artigo 103.º 

Designação e Eleição de Representantes 
1. O representante dos professores bibliotecários, os 

coordenadores de diretores de turma, o coordenador 
dos professores titulares de turma, o coordenador de 
projetos escolares, o coordenador da equipa de 
autoavaliação, contrato de autonomia e plano de 
formação e o representante dos diretores de 
curso/coordenadores de curso são designados pelo 
Diretor. 

 
Artigo 104.º 

Mandato 
1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico tem 

a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto nos 
números seguintes. 

2. Os membros do Conselho Pedagógico são substituídos 
no exercício do cargo se entretanto perderem a 

qualidade que determinou a respetiva eleição ou 
designação.  

3. Perdem o mandato os membros do Conselho 
Pedagógico que: 

a) Estejam impossibilitados permanentemente de 
exercer as suas funções; 

b) Percam a qualidade que determinou a respetiva 
designação; 

c) Deixem de desempenhar as funções que lhe 
permitiram integrar o Conselho Pedagógico. 

4. Os titulares de mandato, eleitos ou designados em 
substituição de anteriores titulares, terminam os seus 
mandatos na data prevista para a conclusão do mandato 
dos membros substituídos. 

 
Artigo 105.º 

Funcionamento 
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez 

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

2. O Conselho Pedagógico funciona em plenário e pode 
criar as comissões especializadas previstas na lei e todas 
aquelas que o plenário julgue necessárias. 

3. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, 
designadamente quando a ordem de trabalhos verse 
sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e 
k) do artigo anterior, podem participar, sem direito a 
voto, a convite do presidente do Conselho Pedagógico, 
representantes do pessoal não docente, dos pais e 
encarregados de educação e dos alunos. 

 
Subsecção IV 

Conselho Administrativo 
 

Artigo 106.º 
Definição e Objeto 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em 
matéria administrativa e financeira do AEIV, nos termos da 
legislação em vigor. 
 

Artigo 107.º 
Composição 

1. O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 
a) Diretor; 
b) O subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por 

ele designado para o efeito; 
c) O chefe dos serviços administrativos ou quem o 

substitua. 
2. O Conselho Administrativo é presidido pelo Diretor. 
 

Artigo 108.º 
Competências 

Ao Conselho Administrativo compete: 
a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em 

conformidade com as linhas orientadoras 
definidas pelo Conselho Geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo 

pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 
verificar a legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial; 
e) Exercer as demais competências que lhe estão 

legalmente cometidas. 
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Artigo 109.º 
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. 

 
Secção II 

Estruturas de Coordenação e Supervisão 
 

Artigo 110.º 
Definição 

O AEIV dispõe de estruturas de coordenação pedagógica 
e supervisão que colaboram com o Conselho Pedagógico e 
com o Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, 
supervisão e acompanhamento das atividades escolares, 
promovendo o trabalho colaborativo e a realização da 
avaliação de desempenho do pessoal docente. 
 
 

Subsecção I 
Departamentos Curriculares 

 
Artigo 111.º 

Grupos de Recrutamento que compõem os Departamentos 
Curriculares 

Os grupos de recrutamento que compõem cada 
Departamento Curricular são os seguintes: 

 

Departamentos Grupos de Recrutamento 

Educação Pré-Escolar 100 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

110 

Línguas 

120, 200 (docentes com 
formação superior em 
Línguas), 210, 220, 300, 310, 
320, 330, 340, 350 

Ciências Sociais e 
Humanas 

200, 290, 400, 410, 420, 430, 

530 (docentes do antigo 12.º 

grupo C – Secretariado) 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

230, 500, 510, 520, 530 

(docentes dos antigos 2.º 

grupo – Mecanotecnia, 3.º 

grupo – Construção Civil, 12.º 

grupo A – Mecanotecnia e 

12.º grupo B – Eletrotecnia), 

540, 550, 560 

Expressões 
240, 250, 260, 530, 600, 610, 
620, técnicos especializados 

Educação Especial 910, 920, 930 

 
Artigo 112.º 

Competências dos Departamentos Curriculares 
Compete aos departamentos curriculares: 

a) Planificar e adequar à realidade da escola e do 
AEIV a aplicação dos planos de estudo 
estabelecidos ao nível nacional; 

b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no 
domínio das didáticas específicas das disciplinas; 

c) Assegurar de forma articulada com outras 
estruturas de orientação educativa das escolas 
do AEIV, a adoção de metodologias específicas 
destinadas ao desenvolvimento quer dos planos 
de estudo quer das componentes de âmbito 
local de currículo; 

d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas 
de gestão flexível dos currículos e de outras 
medidas destinadas a melhorar as 
aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

e) Elaborar propostas curriculares diversificadas, 
em função da especificidade de grupos de 
alunos; 

f) Assegurar a coordenação de procedimentos e 
formas de atuação nos domínios da aplicação de 
estratégias de diferenciação pedagógica e da 
avaliação das aprendizagens; 

g) Identificar necessidades de formação dos 
docentes; 

h) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e 
o seu contexto; 

i) Analisar e debater questões relativas à adoção 
de modelos pedagógicos, de métodos de ensino 
e de avaliação de materiais de 
ensino/aprendizagem e de manuais escolares; 

j) Desenvolver e apoiar projetos educativos de 
âmbito local e regional, numa perspetiva de 
investigação-ação, de acordo com os recursos 
do AEIV ou através da colaboração com outras 
escolas e entidades; 

k) Colaborar com o Conselho Pedagógico e com o 
Diretor na conceção de programas e na 
apreciação de projetos para a concretização das 
atividades curriculares; 

l) Colaborar na definição de objetivos essenciais, 
bem como na elaboração de provas aferidas, no 
quadro do sistema de avaliação dos alunos; 

m) Desenvolver medidas no domínio da formação 
dos docentes do departamento, quer no âmbito 
da formação contínua, quer no apoio aos que se 
encontrem em formação inicial; 

n) Colaborar com o Diretor na definição de critérios 
para atribuição de serviço docente e gestão de 
espaços e equipamentos; 

o) Elaborar o Regimento Interno, no prazo de 30 
dias após o início do seu mandato. 

 
Artigo 113.º 

Competências do Coordenador de Departamento Curricular e 
dos Subcoordenadores 

1. A coordenação dos departamentos curriculares é 
realizada por docentes, nomeados pelo Diretor, nos 
termos da legislação em vigor. 

2. O mandato dos coordenadores de departamentos 
curriculares tem a duração de quatro anos e cessa com 
o mandato do Diretor. 

3. Os coordenadores de departamentos curriculares são 
apoiados por subcoordenadores nas áreas disciplinares 
a que não pertença o coordenador. 

4. Os subcoordenadores são nomeados pelo Diretor. 
5. O mandato dos subcoordenadores tem a duração de 

quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 
6. Os coordenadores e subcoordenadores podem ser 

exonerados a todo o tempo por despacho 
fundamentado do Diretor. 

7. Compete ao coordenador: 
a) Promover a troca de experiências e a 

cooperação entre todos os docentes que 
integram o departamento curricular; 

b) Assegurar a coordenação das orientações e dos 
programas de estudo, promovendo a adequação 
dos seus objetivos e conteúdos à situação 
concreta das escolas do AEIV; 
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c) Promover a articulação com outras estruturas 
ou serviços do AEIV, com vista ao 
desenvolvimento de estratégias de 
diferenciação pedagógica; 

d) Propor ao Conselho Pedagógico o 
desenvolvimento de componentes curriculares 
locais e a adoção de medidas destinadas a 
melhorar as aprendizagens dos alunos; 

e) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e 
avaliação dos instrumentos de autonomia das 
escolas do AEIV; 

f) Promover a realização de atividades de 
investigação, reflexão e estudo, visando a 
melhoria da qualidade das práticas educativas; 

g) Convocar e presidir às reuniões de 
departamento; 

h) Assegurar o cumprimento das normas e 
orientações legais emanadas do Diretor e do 
Conselho Pedagógico bem como a programação 
das atividades escolares que respeitem ao 
departamento; 

i) Colaborar com as estruturas de formação 
contínua e na identificação das necessidades de 
formação dos professores do departamento; 

j) Planificar as atividades a incluir nos planos anual 
e plurianual de atividades do AEIV e proceder à 
sua avaliação; 

k) Participar na execução do relatório final dos 
planos anual e plurianual de atividades do AEIV; 

l) Supervisionar as atividades de enriquecimento 
curricular nas áreas que integrem os diversos 
departamentos; 

m) Convocar e presidir às reuniões com os 
professores que lecionam as atividades de 
enriquecimento curriculares, no 1.º CEB, que 
integram o departamento e que são lecionadas 
nas escolas que constituem o AEIV, bem como 
assegurar a coordenação das orientações 
escolares e dos programas de estudo; 

n) Convocar e presidir às reuniões, no final do ano 
letivo, com os professores titulares de turma (4.º 
ano de escolaridade) e com os professores de 
português e de matemática do 2.º CEB; 

o) Convocar e presidir, às reuniões, no final do ano 
letivo, entre o educador de infância dos alunos 
que transitam para o 1.º ano de escolaridade e o 
professor titular de turma que recebe esses 
alunos; 

p) Organizar e manter atualizado o inventário do 
material/equipamento pertencente ao 
respetivo departamento curricular e propor a 
aquisição de novo material/equipamento; 

q) Exercer as demais competências que lhe forem 
atribuídas na lei e no presente regulamento; 

r) Apresentar ao Diretor um relatório anual 
circunstanciado do trabalho desenvolvido. 

 
Subsecção II 

Coordenação de Grupo/Turma 
 

Artigo 114.º 
Estruturas de Coordenação de Grupo/Turma 

A organização, o acompanhamento, a avaliação das 
atividades a desenvolver com os alunos e a articulação a 
desenvolver entre a Escola e as famílias é assegurada: 

a) Pelos educadores de infância, na educação pré-
escolar; 

b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º 
CEB; 

c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º CEB e no 
ensino secundário, com a seguinte constituição: 

i. Os professores da turma; 
ii. Dois representantes dos pais e 

encarregados de educação dos alunos 
da turma, eleitos em reunião do diretor 
de turma com os pais e encarregados de 
educação; 

iii. Pelo delegado de turma, no 3.º CEB e no 
ensino secundário, eleito pela turma; 

iv. Podem também participar um elemento 
dos serviços de psicologia e orientação 
e/ou um professor de educação 
especial, sempre que haja alunos que 
estejam a ser acompanhados por estes 
serviços; 

v. Nas reuniões em que seja discutida a 
avaliação individual dos alunos apenas 
participam os seus membros docentes; 

vi. Para coordenar o trabalho do Conselho 
de Turma, o Diretor designa um diretor 
de turma de entre os professores da 
turma, sempre que possível pertencente 
ao quadro do AEIV. 

 
Artigo 115.º 

Competências 
1. Compete ao educador de infância: 

a) Planificar as atividades tendo em conta o nível 
de desenvolvimento das crianças e promover as 
melhores condições de aprendizagem em 
articulação com a família; 

b) Planificar o desenvolvimento das aprendizagens 
a realizar com as crianças no jardim-de-infância; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem 
e/ou de desenvolvimento das crianças, 
encaminhando-as para a Equipa Local de 
Intervenção (ELI) ou para a EMAEI, quando 
esgotadas as medidas universais; 

d) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica 
que favoreçam as aprendizagens das crianças; 

e) Preparar informação adequada a disponibilizar 
aos pais e encarregados de educação relativa ao 
processo de aprendizagem e avaliação das 
crianças; 

f) Conceber e avaliar o projeto de trabalho de 
turma, adequando-o ao projeto educativo do 
AEIV e respetivas crianças; 

g) Responsabilizar-se pela elaboração e 
conservação dos dossiês individuais dos alunos e 
do grupo, facultando o acesso dos mesmos aos 
pais e encarregados de educação ou outros 
intervenientes legais no processo de 
aprendizagem garantindo a confidencialidade 
quando aplicável aos dados neles contidos; 

h) Assegurar a supervisão pedagógica e o 
acompanhamento da execução das atividades 
de animação e de apoio à família, com vista a 
garantir a qualidade das mesmas; 

i) Operacionalizar o direito de participação dos 
pais e encarregados de educação no processo de 
aprendizagem das crianças, adotando, entre 
outros, os seguintes procedimentos: 

i. Participar nas reuniões da EMAEI no 
âmbito do processo de identificação das 
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medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão a mobilizar; 

ii. Enviar à EMAEI informações sobre o 
processo de aprendizagem e/ou 
desenvolvimento da criança, de forma a 
facilitar a identificação das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão a 
mobilizar; 

iii. Marcação de 30 minutos semanais de 
atendimento aos pais e encarregados de 
educação; 

iv. Realização de quatro reuniões plenárias 
anuais com os pais e encarregados de 
educação, sendo uma no início do ano 
letivo e uma no final de cada período de 
avaliação; 

v. Realização de reuniões alargadas à 
presença de todos os pais e 
encarregados de educação e 
extraordinariamente sempre que 
requerida por dois terços dos pais e 
encarregados de educação das crianças 
da turma, pelo educador de infância ou 
pelo Diretor do AEIV, se o entenderem. 

j) Exercer as demais competências que lhe forem 
atribuídas na lei e no presente regulamento. 

2. Compete ao Professor Titular de Turma no 1.º CEB: 
a) Analisar a situação da turma e identificar 

características específicas dos alunos a ter em 
conta no processo de ensino/aprendizagem, 
aplicar as medidas universais e/ou adaptações 
ao processo de avaliação sempre que tal o 
considere necessário;   

b) Planificar o desenvolvimento das aprendizagens 
a realizar com os alunos em contexto de sala de 
aula, tendo em consideração modos múltiplos 
de apresentação, modos múltiplos de ação e 
expressão e modos múltiplos de 
autoenvolvimento; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem, 
necessidades e potencialidades dos alunos, 
promovendo a articulação com a EMAEI; 

d) Assegurar a adequação do currículo às 
características específicas dos alunos, 
estabelecendo prioridades, níveis de 
aprofundamento e sequências adequadas, 
tendo em consideração as aprendizagens 
essenciais e o perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória;  

e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica 
que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 

f) Conceber e delinear atividades em 
complemento do currículo proposto; 

g) Preparar informação adequada a disponibilizar 
aos pais e encarregados de educação relativa ao 
processo de aprendizagem e avaliação dos 
alunos; 

h) Conceber e avaliar o projeto de trabalho de 
turma, adequando-o ao projeto educativo do 
AEIV e respetivos alunos; 

i) Avaliar as aprendizagens realizadas e as 
competências adquiridas pelos alunos, 
formulando juízos legais no caso da avaliação 
sumativa, em articulação com o conselho de 
docentes; 

j) Desenvolver iniciativas nomeadamente através 
da planificação, acompanhamento e avaliação 

de projetos de caráter interdisciplinar, que 
favoreçam o funcionamento das áreas 
curriculares não disciplinares em articulação 
com o conselho de docentes; 

k) Responsabilizar-se pela elaboração e 
conservação dos dossiês individuais dos alunos e 
da turma, facultando o acesso dos mesmos aos 
pais e encarregados de educação ou outros 
intervenientes legais no processo de 
aprendizagem, garantindo a confidencialidade 
quando aplicável aos dados neles contidos; 

l) Participar nas reuniões da EMAEI no âmbito do 
processo de identificação das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar;  

m) Enviar à EMAEI informações sobre o processo de 
aprendizagem do aluno, de forma a facilitar a 
identificação das medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão a mobilizar; 

n) Assegurar a supervisão pedagógica das 
atividades de apoio ao estudo e das atividades 
de enriquecimento curricular, tendo em vista 
garantir a qualidade das mesmas, bem como a 
articulação com as atividades curriculares; 

o) Operacionalizar o direito de participação dos 
pais e encarregados de educação no processo de 
aprendizagem das crianças adotando entre 
outros os seguintes procedimentos: 

i. Marcação de 30 minutos semanais de 
atendimento aos pais e encarregados de 
educação; 

ii. Realização de quatro reuniões plenárias 
anuais com os pais e encarregados de 
educação, sendo uma no início do ano 
letivo e uma no final de cada período de 
avaliação; 

iii. Realização de reuniões alargadas à 
presença de todos os pais e 
encarregados de educação e 
extraordinariamente sempre que 
requerida por dois terços dos pais e 
encarregados de educação das crianças 
da turma, pelo docente da turma ou 
pelo Diretor do AEIV, se o entenderem; 

p) Exercer as demais competências que lhe forem 
atribuídas na lei e no presente regulamento. 

3. Compete ao conselho de turma, sem prejuízo de outras 
competências fixadas na lei: 

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

b) Planificar o desenvolvimento das aprendizagens 
a realizar com os alunos em contexto de sala de 
aula, tendo em consideração modos múltiplos 
de apresentação, modos múltiplos de ação e 
expressão e modos múltiplos de 
autoenvolvimento; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem 
dos alunos promovendo a articulação com a 
EMAEI; 

d) Assegurar a adequação do currículo às 
características específicas dos alunos, tendo em 
consideração as aprendizagens essenciais e o 
perfil do aluno à saída da escolaridade 
obrigatória, estabelecendo prioridades, níveis 
de aprofundamento e sequências adequadas; 

e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica 
que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 
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f) Conceber e delinear atividades em 
complemento do currículo proposto; 

g) Preparar informação adequada, a disponibilizar 
aos pais e encarregados de educação, relativa ao 
processo de aprendizagem e avaliação dos 
alunos; 

h) Conceber, aprovar e avaliar o plano de trabalho 
da turma, adequando-o ao projeto curricular do 
AEIV e respetivos alunos; 

i) Avaliar as aprendizagens realizadas e as 
competências adquiridas pelos alunos 
formulando juízos legais no caso da avaliação 
sumativa ou colaborando com os professores da 
turma para efeitos de avaliação formativa; 

j) Desenvolver iniciativas, nomeadamente através 
da planificação, acompanhamento e avaliação 
de projetos de caráter interdisciplinar, que 
favoreçam o funcionamento das áreas 
curriculares não disciplinares em articulação 
com os departamentos curriculares; 

k) Enviar à EMAEI informações sobre o processo de 
aprendizagem do aluno, de forma a facilitar a 
identificação das medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão a mobilizar; 

l) Aplicar medidas universais e/ou adaptações ao 
processo de avaliação do aluno sempre que tal 
se considere necessário; 

m) Elaborar o Regimento Interno, no prazo de 30 
dias após o início do seu mandato; 

n) Exercer as demais competências que lhe forem 
atribuídas na lei e no presente regulamento. 

4. Compete ao diretor de turma: 
a) Assegurar a articulação entre os professores da 

turma com os alunos, pais e encarregados de 
educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho 
cooperativo entre professores e alunos; 

c) Coordenar, em colaboração com os docentes da 
turma, a adequação das atividades, conteúdos, 
estratégias e métodos de trabalho à situação 
concreta do grupo e à especificidade de cada 
aluno; 

d) Responsabilizar-se pela elaboração e 
conservação dos dossiês individuais dos alunos e 
da turma, facultando o acesso dos mesmos aos 
professores, aos pais e encarregados de 
educação ou outros intervenientes legais no 
processo de aprendizagem, garantindo a 
confidencialidade quando aplicável aos dados 
neles contidos; 

e) Coordenar o processo de tomada de decisões 
relativas à avaliação sumativa dos alunos, 
garantindo o seu caráter globalizante e o 
respeito pelos critérios de avaliação legalmente 
estabelecidos; 

f) Participar nas reuniões da EMAEI no âmbito do 
processo de identificação das medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar; 

g) Enviar à EMAEI informações sobre o processo de 
aprendizagem do aluno, de forma a facilitar a 
identificação das medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão a mobilizar; 

h) Operacionalizar o direito de participação dos 
pais e encarregados de educação no processo de 
ensino aprendizagem dos respetivos educandos 
e especialmente no seu processo de avaliação, 

adotando entre outros os seguintes 
procedimentos: 

i. Marcação de uma hora letiva semanal 
de atendimento aos encarregados de 
educação; 

ii. Realização de quatro reuniões plenárias 
anuais com os pais e encarregados de 
educação, sendo uma no início do ano 
letivo e uma no final de cada período de 
avaliação; 

iii. Realização de reuniões alargadas à 
presença de todos os pais e 
encarregados de educação e 
extraordinariamente sempre que 
requerida por dois terços dos pais e 
encarregados de educação dos alunos 
da turma ou pelo diretor de turma ou 
ainda pelo Diretor do AEIV se assim o 
entenderem. 

i) Superintender na elaboração e atualização do 
plano de trabalho da turma adequando-o ao 
projeto educativo do AEIV e aos alunos da 
turma; 

j) Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual 
do trabalho desenvolvido; 

k) Exercer as demais competências que lhe forem 
conferidas pela lei e pelo presente regulamento. 

 
Artigo 116.º 

Reuniões do Conselho de Turma 
1. As reuniões do conselho de turma realizam-se no final 

de cada período escolar para proceder à avaliação 
sumativa dos alunos, por convocatória do Diretor. 

2. Reúne-se extraordinariamente sempre que um motivo 
de natureza pedagógica ou disciplinar o justifique, por 
convocatória do Diretor ou do diretor de turma. 

 
Subsecção III 

Coordenação Pedagógica 
 

Artigo 117.º 
Definição 

1. A coordenação pedagógica destina-se a articular e a 
harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas de 
um mesmo ano de escolaridade ou de um mesmo ciclo 
de ensino. 

2. A coordenação pedagógica é realizada pelas seguintes 
estruturas: 

a) O conselho de docentes, na educação pré-
escolar; 

b) O conselho de docentes titulares de turma, no 
1.º CEB; 

c) O conselho de diretores de turma, nos restantes 
níveis de ensino. 

3. A coordenação do conselho de docentes na educação 
pré-escolar é assegurada pelo respetivo coordenador de 
departamento. 

4. A coordenação do conselho referido na alínea b) do nº 2 
deste artigo é assegurada pelo professor designado pelo 
Diretor, de entre os docentes do conselho, por um 
período de quatro anos, nos termos da legislação em 
vigor. 

5. A coordenação do conselho referido na alínea c) do n.º 
2 deste artigo é assegurada pelo respetivo coordenador 
dos diretores de turma, designado pelo Diretor. 

 
Artigo 118.º 
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Competências das Coordenações Pedagógicas 
Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei, 

compete ao conselho de docentes do pré-escolar, ao conselho 
de docentes titulares de turma do 1.º CEB e ao conselho de 
diretores de turma: 

a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, 
anualmente, de acordo com as orientações do 
Conselho Pedagógico; 

b) Articular com os diferentes departamentos 
curriculares o desenvolvimento de conteúdos 
programáticos e objetivos de aprendizagem; 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação 
educativa e com os serviços de apoio educativo 
na gestão adequada de recursos e na adoção de 
medidas pedagógicas destinadas a melhorar as 
aprendizagens; 

d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos 
interdisciplinares das turmas; 

e) Identificar necessidades de formação no âmbito 
da coordenação de cada turma; 

f) Conceber e desencadear mecanismos de 
formação e apoio aos professores titulares de 
turma e aos diretores de turma em exercício e 
de outros docentes do AEIV para o desempenho 
dessas funções; 

g) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de 
ações de formação no domínio da orientação 
educativa e da coordenação das atividades das 
turmas; 

h) Elaborar o Regimento Interno no prazo de 30 
dias após o início do seu mandato. 

 
Artigo 119.º 

Competências dos Coordenadores 
1. As coordenações pedagógicas são realizadas por 

docentes, nomeados pelo Diretor, nos termos da 
legislação em vigor. 

2. O mandato dos coordenadores pedagógicos tem a 
duração de quatro anos e cessa com o mandato do 
Diretor. 

3. Os coordenadores pedagógicos podem ser exonerados 
a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

4. Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei, 
compete aos coordenadores: 

a) Coordenar a ação do respetivo conselho, 
articulando estratégias e procedimentos; 

b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas 
do conselho que coordena; 

c) Apresentar ao Diretor um relatório anual 
circunstanciado do trabalho desenvolvido. 

 
Artigo 120.º 

Funcionamento 
1. O conselho de docentes do pré-escolar, o conselho de 

docentes titulares de turma do 1.º CEB e o conselho de 
diretores de turma reúnem ordinariamente no início do 
ano letivo e, pelo menos, mais uma vez por período. 
Reúnem extraordinariamente sempre que necessário. 

 
Subsecção IV 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação  
Inclusiva (EMAEI)  

 
Artigo 121.º 

Objetivo 

1. Sensibilizar para a educação inclusiva assegurando que 
a escola adote uma visão estratégica, missão, princípios 
e valores orientados para a inclusão. 

 
Artigo 122.º 
Composição 

1. A EMAEI é composta por elementos permanentes e 
variáveis; 

2. São elementos permanentes: um docente que coadjuva 
a diretora; um docente de educação especial, três 
membros do conselho pedagógico e uma psicóloga; 

3. São elementos variáveis da EMAEI, o docente titular do 
grupo/turma ou diretor de turma, técnicos do Centro de 
Recursos para a Inclusão (CRI), outros docentes/técnicos 
e serviços/ organizações externas à escola, dependendo 
da necessidade e pertinência. 

 
Artigo 123.º 

Competências da EMAEI 
1. Sensibilizar a comunidade educativa para a educação 

inclusiva, através de ações diversas;  
2. Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 
3. Acompanhar e monitorização a aplicação de medidas de 

suporte à aprendizagem; 
4. Prestar aconselhamento aos docentes na 

implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 
5. Elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico (art. 21º do DL 

54/2018 de 6 de julho) e, se aplicável, o Programa 
Educativo Individual (art. 24º DL 54/2018 de 6 de julho) 
e o Plano Individual de Transição (art.25º DL 54/2018 de 
6 de julho); 

6. Acompanhar o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). 
 

Artigo 124.º 
Funcionamento da EMAEI 

1. A EMAEI reúne ordinariamente pelo menos duas vezes 
por período e sempre que seja convocada pelo respetivo 
coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um 
dos seus elementos em efetividade de funções ou a 
pedido do Conselho Geral, do Conselho Pedagógico ou 
da Diretora que o justifique; 

2. A convocatória deve ser feita com a antecedência 
mínima de 48 horas pelo e-mail institucional; 

3. Considera-se a existência de quórum sempre que se 
apresentem à reunião mais de 50% dos seus elementos. 
Caso não exista quórum, a reunião fica adiada por 72 
horas, devendo ser dado conhecimento aos membros 
em falta; 

4. A EMAEI reúne os elementos permanentes e variáveis, 
sempre que necessário, nas horas não letivas dos 
docentes, de forma a analisar cada situação e perante a 
necessidade de se mobilizar respostas direcionadas para 
a promoção da participação e da aprendizagem. 

 
Artigo 125.º 

Organização da EMAEI 
1. A EMAEI fica sediada na Escola Básica e Secundária de 

Infias, Vizela, mas tem área de atuação nas diferentes 
escolas do agrupamento; 

2. Os elementos permanentes da EMAEI desenvolvem a 
sua atividade de acordo com o seu cronograma, que se 
integra no plano anual de atividades e de acordo como 
projeto educativo do agrupamento; 

3. Os elementos permanentes da EMAEI desenvolvem a 
sua atividade em horário a definir de acordo com as 
necessidades do Agrupamento de Escolas de Infias, 
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sendo que quando efetuado por docentes, este integra 
a componente não letiva do seu horário de trabalho; 

4. O funcionamento da EMAEI implica, ainda, recursos 
materiais e logísticos adequados; 

5. O funcionamento da EMAEI respeita um conjunto de 
procedimentos de encaminhamento, avaliação e 
intervenção consonantes com a área de especialidade 
de cada técnico e definidos em função das necessidades 
do agrupamento: 

a) As atividades a desenvolver pela EMAEI devem 
ser definidas em função das orientações e 
prioridades do agrupamento, conforme o 
projeto educativo e o plano anual de 
atividades; 

b) A organização de atividades de caráter 
extraordinário, bem como o encaminhamento 
de alunos deve fazer-se formalmente, através 
de pedido escrito dirigido à diretora; 

c) O encaminhamento de alunos para a EMAEI 
poderá ser feito por qualquer elemento da 
comunidade educativa, desde que respeite os 
procedimentos inerentes; 

d) É desejável que o encaminhamento se faça 
através do(a) Diretor(a) de Turma, Docente 
Titular de Turma, Educador de Infância, que 
deverá preencher o documento de 
identificação com evidências, solicitando 
obrigatoriamente a autorização do 
encarregado de educação, documento que 
deverá ser entregue na direção; 

e) O atendimento dos alunos faz-se por ordem de 
entrada do pedido. No entanto, no caso de 
existir um elevado número de solicitações que 
impeçam uma resposta em tempo útil, serão 
utilizados os seguintes critérios de seleção: 

i. Enquadramento do pedido nas 
prioridades da EMAEI; 

ii. Grau de gravidade e de risco da 
situação apresentada; 

iii. Compatibilidade com o horário e 
capacidade de resposta da EMAEI. 

 
Artigo 126.º 

Monitorização e avaliação de atividades 
1. A EMAEI deverá realizar a monitorização dos processos 

em acompanhamento bem como das intervenções 
realizadas; 

2. No final de cada ano letivo, a EMAEI deverá realizar um 
relatório síntese das atividades desenvolvidas.  

 
Artigo 127.º 

Colaboração com outros serviços 
1. A EMAEI desenvolve as suas atividades de forma 

integrada, articulando-se com outros serviços do 
agrupamento e da comunidade. 

 
Artigo 128.º 

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 
 

1. O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de 
apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, 
dos saberes e competências da escola; 

2. O centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com 
os demais serviços e estruturas da escola, tem como 
objetivos gerais:  

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no 
grupo/ turma e nas rotinas e atividades da 

escola, designadamente através da 
diversificação de estratégias de acesso ao 
currículo;  

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao 
ensino superior e à integração na vida pós -
escolar;  

c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à 
participação social e à vida autónoma.  

3. A ação educativa promovida pelo centro de apoio à 
aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida na 
turma do aluno, convocando a intervenção de todos os 
agentes educativos, nomeadamente o docente de 
educação especial; 

4. O centro de apoio à aprendizagem, enquanto recurso 
organizacional, insere -se no contínuo de respostas 
educativas disponibilizadas pela escola; 

5. Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, 
cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem 
sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do 
artigo 10.º, é garantida, no centro de apoio à 
aprendizagem, uma resposta que complemente o 
trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros 
contextos educativos, com vista à sua inclusão; 

6. Constituem objetivos específicos do centro de apoio à 
aprendizagem:  

a) Promover a qualidade da participação dos 
alunos nas atividades da turma a que 
pertencem e nos demais contextos de 
aprendizagem;  

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os 
alunos pertencem;  

c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem 
e instrumentos de avaliação para as diversas 
componentes do currículo;  

d) Desenvolver metodologias de intervenção 
interdisciplinares que facilitem os processos de 
aprendizagem, de autonomia e de adaptação 
ao contexto escolar; 

e) Promover a criação de ambientes 
estruturados, ricos em comunicação e 
interação, fomentadores da aprendizagem; 

f) Apoiar a organização do processo de transição 
para a vida pós -escolar.  

7. Compete ao diretor da escola definir o espaço de 
funcionamento do centro de apoio à aprendizagem 
numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na 
escola 

 
Subsecção V 

 Docente de Educação Especial   
 

Artigo 129.º 
Competências 

1. O docente de educação especial, enquanto parte ativa 
da equipa multidisciplinar, assume um papel essencial 
no processo de flexibilidade curricular, contribuindo 
para a promoção de competências sociais e emocionais, 
envolvendo os alunos ativamente na construção da sua 
aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos alunos à 
saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente, a 
capacidade de resolução de problemas, o 
relacionamento interpessoal, os pensamentos crítico e 
criativo, a cidadania.  

2. O seu papel será igualmente relevante:  
a) Nos processos de gestão dos ambientes de sala 

de aula; 
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b) Adaptação dos recursos e materiais; 
c) Na constituição de grupos de alunos consoante 

as suas necessidades e potencialidades; 
d) Na adequação das metodologias de ensino e de 

aprendizagem; 
e) Na avaliação das aprendizagens; 
f) Na definição de percursos de melhoria das 

aprendizagens; 
g) No trabalho interdisciplinar; 
h) Na monitorização da implementação de 

medidas de apoio à aprendizagem.  
3. A intervenção do docente de educação especial realiza-

se de acordo com duas vertentes: uma relativa ao 
trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes 
no processo educativo dos alunos e outra relativa ao 
apoio direto prestado aos alunos que terá, sempre, um 
carácter complementar ao trabalho desenvolvido em 
sala de aula ou em outros contextos educativos. 

 
Subsecção VI 

Professor Tutor 
 

Artigo 130.º 
Definição 

1. O professor tutor é um professor em exercício de 
funções na escola, nomeado pelo Diretor, com 
experiência pedagógica relevante, dotado de 
competências transversais, nomeadamente, boa 
capacidade de comunicação e relacionamento com os 
alunos/professores, qualidades humanistas e bom 
relacionamento e compreensão do meio em que o AEIV 
está inserido. 

2. O professor tutor terá a seu cargo o máximo de dois 
alunos, em horário simultâneo. 

 
Artigo 131.º 

Competências 
1. Compete ao professor tutor: 

a) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, 
designadamente de integração na turma e no 
AEIV, e de aconselhamento, organização e 
orientação no estudo e nas tarefas escolares; 

b) Promover a articulação das atividades escolares 
dos alunos com outras atividades formativas; 

c) Desenvolver a sua atividade de forma articulada, 
quer com a família, quer com os serviços de 
apoio educativo, designadamente os serviços de 
psicologia e orientação e com outras estruturas 
de orientação educativa; 

d) Acompanhar de modo particular os alunos cuja 
situação comportamental se torne nitidamente 
preocupante para a escola, em articulação com 
o diretor turma e o professor de Educação 
Especial. 

 
Subsecção VII 

Outras Estruturas de Coordenação 
 

Artigo 132.º 
Outras Estruturas de Coordenação do AEIV 

1. De acordo com o artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, na sua redação atual, e demais legislação 
em vigor, o AEIV estabelece as seguintes estruturas de 
coordenação: 

a) coordenação da educação e promoção para a 
saúde; 

b) coordenação da equipa de autoavaliação, 
contrato de autonomia e plano de formação; 

c) coordenação das tecnologias de informação e 
comunicação; 

d) coordenação do desporto escolar; 
e) coordenação de projetos; 
f) coordenação do Plano de Ação Tutorial; 
g) coordenação da Estratégia de Educação para a 

Cidadania. 
 

Artigo 133.º 
Competências 

1. Os coordenadores das estruturas de coordenação são 
docentes do quadro, nomeados pelo Diretor, nos termos 
da legislação em vigor. 

2. O mandato dos coordenadores das estruturas de 
coordenação tem a duração de quatro anos e cessa com 
o mandato do Diretor. 

3. Os coordenadores das estruturas de coordenação 
podem ser exonerados a todo o tempo por despacho 
fundamentado do Diretor. 

4. Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei, 
compete aos coordenadores das estruturas de 
coordenação enumeradas no artigo anterior, com 
exceção da prevista na alínea g), do ponto 1, do artigo 
95.º: 

a) Convocar e presidir às reuniões da estrutura que 
coordena; 

b) Coordenar a ação da respetiva estrutura, 
articulando estratégias e procedimentos; 

c) Submeter ao Conselho Pedagógico e/ou ao 
Diretor as propostas da estrutura que coordena; 

d) Elaborar o regime de funcionamento da 
estrutura que coordena; 

e) Apresentar ao Diretor um relatório anual do 
trabalho desenvolvido. 

5. Para além das competências explanadas no artigo 
anterior, compete ao coordenador da equipa de 
autoavaliação do AEIV: 

a) Coordenar o planeamento da avaliação: seleção, 
construção e aplicação de instrumentos; 

b) Recolher e tratar a informação necessária à 
recolha, tratamento e análise de dados 
(incluindo a condução de reuniões, entrevistas, 
observações, sondagens, análise de 
documentos); 

c) Apresentar resultados; 
d) Elaborar relatórios; 
e) Divulgar resultados. 

6. Os membros da equipa de autoavaliação obrigam-se a: 
a) Respeitar a confidencialidade das informações e 

a fazer um tratamento agregado dos dados; 
b) Envolver na avaliação os diferentes atores 

educativos. 
7. O coordenador de projetos tem como função: 

a) Coordenar a articulação entre os projetos que 
integram o plano anual de atividades e o projeto 
educativo; 

b) Promover o trabalho em equipa, enquanto 
estratégia indutora da autonomia e da cultura 
de participação; 

c) Acompanhar o desenvolvimento dos projetos 
planificados pelo agrupamento. 

8.  
9. O coordenador da Estratégia de Educação para a 

Cidadania: 
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a) coordena a implementação da estratégia da 
educação para a cidadania no agrupamento, 
que deverá constituir-se como uma das linhas 
orientadoras transversal a todo o Projeto 
Educativo, identificando e priorizando os 
domínios de Educação para a Cidadania a 
trabalhar para cada nível de educação e 
ensino; 

b) constitui o ponto focal da escola com a Equipa 
Nacional de Educação para a Cidadania. 
 

Capítulo IV 
Serviços Administrativos e Técnico-Pedagógicos 

 
Secção I 

Serviços de Administração Escolar 
 

Artigo 134.º 
Definição e Competências 

1. Os serviços de administração escolar são uma estrutura 
de administração e apoio do AEIV a quem compete, 
genericamente, desempenhar funções nas áreas 
administrativas de alunos, pessoal, contabilidade, 
expediente geral e ação social escolar. 

2. Os serviços de administração escolar são dirigidos por 
um coordenador técnico e integram assistentes 
técnicos, um deles com funções de tesoureiro, cujas 
competências específicas se encontram estipuladas na 
legislação em vigor. 

 
Secção II 

Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional  
 

Artigo 135.º 
Competências dos Serviços de Psicologia e Orientação 

Vocacional 
1. Os serviços de psicologia e orientação (SPO) são 

desempenhados por um psicólogo e constituem uma 
unidade especializada de apoio educativo que presta 
apoio psicopedagógico e de orientação escolar e 
profissional aos alunos, apoiando igualmente, na sua 
área específica de ação, os pais e encarregados de 
educação e os professores. 

2. Compete aos serviços de psicologia e orientação: 
a) Prestar apoio de natureza psicológica e 

psicopedagógico a alunos, professores, pais e 
encarregados de educação no contexto das 
atividades educativas, tendo em vista o sucesso 
escolar a efetiva igualdade de oportunidades e 
adequação das respostas educativas; 

b) Promover atividades específicas de informação 
escolar e profissional suscetíveis de ajudar os 
alunos a situarem-se perante as oportunidades 
disponíveis tanto no domínio dos estudos e 
formações como no das atividades profissionais, 
favorecendo a indispensável articulação entre a 
escola e o mundo do trabalho; 

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

d) Assegurar o acompanhamento dos alunos, 
individualmente e/ou em grupo, ao longo do 
processo educativo, bem como o apoio ao 
desenvolvimento do sistema de relações 
interpessoais no interior da escola e entre esta e 
a comunidade; 

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

 
Artigo 136.º 

Funcionamento dos Serviços de Psicologia e Orientação 
1. Os serviços de psicologia e orientação desenvolvem a 

sua atividade de acordo com um plano anual de 
atividades que se integra no plano anual de atividades 
do AEIV, funcionando articuladamente com os restantes 
serviços especializados de apoio educativo. 

 
Capítulo V 

Normas Gerais de Funcionamento da Comunidade Educativa 
 

Secção I 
Autonomia e Responsabilidade dos Membros da Comunidade 

Educativa 
 

Artigo 137.º 
Responsabilidade dos Membros da Comunidade Educativa 

1. A autonomia de administração e gestão das escolas e 
de criação e desenvolvimento dos respetivos projetos 
educativos pressupõe a responsabilidade de todos os 
membros da comunidade educativa pela salvaguarda 
efetiva do direito à educação e à igualdade de 
oportunidades no acesso e no sucesso escolares, pela 
prossecução integral dos objetivos dos referidos 
projetos educativos, incluindo os de integração 
sociocultural, e pelo desenvolvimento de uma cultura 
de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa 
humana, da democracia e do exercício responsável da 
liberdade individual. 

2. Enquanto espaço coletivo de salvaguarda efetiva do 
direito à educação, a escola é suscetível de 
transformação em objeto de pressão para a 
prossecução de interesses particulares, devendo o seu 
funcionamento ter caráter de prioridade. 

3. A comunidade educativa referida no nº 1 integra, sem 
prejuízo dos contributos de outras entidades, os alunos, 
os pais e encarregados de educação, os professores, o 
pessoal não docente das escolas, as autarquias locais e 
os serviços da administração central e regional com 
intervenção na área da educação, nos termos das 
respetivas responsabilidades e competências. 

 
Artigo 138.º 

Papel Especial dos Professores 
1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela 

condução do processo de ensino e aprendizagem, 
devem promover medidas de caráter pedagógico que 
estimulem o harmonioso desenvolvimento da 
educação, quer nas atividades na sala de aula, quer nas 
demais atividades da escola. 

2. O educador de infância, o professor titular de turma, o 
diretor de turma do 2.º ou 3.º CEB e o diretor de turma 
do ensino secundário, enquanto coordenador do plano 
de trabalho da turma, é particularmente responsável 
pela adoção de medidas tendentes à melhoria das 
condições de aprendizagem e à promoção de um bom 
ambiente educativo, competindo-lhe articular a 
intervenção dos professores da turma e dos pais e 
encarregados de educação e colaborar com estes no 
sentido de prevenir e resolver problemas 
comportamentais ou de aprendizagem. 
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Artigo 139.º 
Papel Especial dos Pais e Encarregados de Educação 

1. Aos pais e encarregados de educação incumbe, para 
além das suas obrigações legais, uma especial 
responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de 
dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no 
interesse destes, e de promoverem ativamente o 
desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

 
Artigo 140.º 

Responsabilidade dos Alunos 
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua 

idade e capacidade de discernimento, pela componente 
obrigacional inerente aos direitos que lhes são 
conferidos no âmbito do sistema educativo, bem como 
por contribuírem para garantir aos demais membros da 
comunidade educativa e da escola os mesmos direitos 
que a si próprio são conferidos, em especial respeitando 
ativamente o exercício pelos demais alunos do direito à 
educação. 

 
Artigo 141.º 

Papel do Pessoal Não Docente das Escolas 
1. O pessoal não docente das escolas deve colaborar no 

acompanhamento e integração dos alunos na 
comunidade educativa, incentivando o respeito pelas 
regras de convivência, promovendo um bom ambiente 
educativo e contribuindo, em articulação com os 
docentes, os pais e encarregados de educação, para 
prevenir e resolver problemas comportamentais e de 
aprendizagem. 

2. Aos técnicos do serviço de psicologia e orientação 
incumbe ainda o papel especial de colaborar na 
identificação de situações problemáticas de alunos e na 
elaboração de planos de acompanhamento para estes, 
envolvendo a comunidade educativa. 

 
Artigo 142.º 

Vivência Escolar 
As regras de disciplina da escola, para além dos seus 

efeitos próprios, devem proporcionar a assunção, por todos os 
que integram a vida da escola, de regras de convivência que 
assegurem o cumprimento dos objetivos do projeto 
educativo, a harmonia de relações e a integração social, o 
pleno desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos alunos e 
a preservação da segurança destes e ainda a realização 
profissional e pessoal dos docentes e não docentes. 
 

Artigo 143.º 
Intervenção de Outras Entidades 

1. Perante situação de perigo para a saúde, segurança ou 
educação do aluno menor, deve o Diretor diligenciar 
para lhe pôr termo, pelos meios estritamente 
adequados e necessários e sempre com preservação da 
vida privada do aluno e da sua família, podendo solicitar 
a cooperação das autoridades públicas, privadas ou 
solidárias competentes, nomeadamente, da Escola 
Segura, dos conselhos locais de ação social, da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens ou do representante 
do Ministério Público junto do tribunal competente em 
matéria de menores. 

2. Caso a situação referida no número anterior ocorra nas 
escolas básicas, devem os coordenadores de 
estabelecimento comunicar ao Diretor. 

 
Artigo 144.º 

Matrícula e Critérios Pedagógicos da Constituição de Turmas e 
Horários 

1. Para promoção do sucesso educativo dos alunos e para 
as saudáveis condições de trabalho dos docentes, na 
constituição de turmas e na elaboração dos respetivos 
horários estabelecem-se critérios de natureza 
pedagógica, anualmente definidos em sede de conselho 
pedagógico e em respeito pelos normativos legais 

2. Sem prejuízo do antes exposto, o AEIV institui os 
seguintes critérios na elaboração de turmas: 

a) Ensino pré-escolar:  
i. O grupo deve ser construído por 

crianças em diferentes etapas de 
desenvolvimento e com diversos 
saberes; 

ii. A constituição do grupo deve ter em 
conta o previsto no decreto-lei n.º 
54/2018, de 6 de julho, bem como o 
preceituado no seu Relatório Técnico-
Pedagógico; 

iii. As solicitações formuladas pelos 
encarregados de educação são 
consideradas sempre que possível, 
desde que devidamente fundamentadas 
e apresentadas nos prazos legais; 

iv. A constituição do grupo deve ser 
preservada, na transição de ano letivo. 

b) Ensino básico e ensino secundário: 
I. A constituição da turma deve manter-se 

na transição de ano letivo;  
II. Na constituição da turma, devem ser 

consideradas as orientações sobre casos 
particulares de alunos, emanadas do 
conselho de turma do ano transato; 

III. Os alunos retidos integram 
equitativamente turmas diferentes; 

IV. As solicitações formuladas pelos 
encarregados de educação são 
consideradas sempre que possível, 
desde que devidamente fundamentadas 
e apresentadas nos prazos legais; 

V. A transferência de turma do aluno pode 
ser requerida, pelo encarregado de 
educação, por escrito e fundamentada, 
nos prazos da legislação em vigor e desta 
cabe ao Diretor dar deferimento, ou 
não, considerando razões de caráter 
pedagógico e/ou administrativo;  

VI. No 10.º ano, na constituição da turma, 
dentro do mesmo curso, deve ser 
observada a homogeneidade da mesma 
no que refere às línguas estrangeiras e 
às disciplinas de opção, por forma a 
evitar desdobramentos e junções de 
turmas;  

VII. Os alunos provenientes de países 
estrangeiros, que revelem especiais 
dificuldades ao nível da língua 
portuguesa devem, quando possível, ser 
integrados na própria turma a fim de 
simplificar a prestação do apoio 
pedagógico previsto; 

VIII. Compete ao Diretor, por proposta do 
conselho de turma ou por razões 
pedagógicas e/ou administrativas que se 
prendam com a promoção do sucesso 
educativo ou insuficiência de número de 
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alunos em algumas opções curriculares, 
por propor junto da Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares que 
determinada turma funcione com um 
número de alunos inferior ou superior 
ao previsto na lei. 

3. Sem prejuízo dos normativos legais, aquando da 
elaboração dos horários das turmas e dos docentes, são 
tidas em conta as seguintes orientações: 

a) Respeitar a continuidade do professor na turma, 
desde que não haja motivos que sugiram a sua 
substituição;  

b) Considerar, na distribuição de serviço, a 
adequação do perfil do docente às necessidades 
da turma; 

c) Atender à não atribuição de turmas, com 
disciplinas sujeitas a exame final, a docentes 
para os quais haja previsibilidade de ausência 
prolongada;  

d) Considerar uma distribuição equilibrada de 
níveis, pelos distintos docentes do grupo 
disciplinar/disciplina, sendo de evitar a 
atribuição de mais de três níveis a cada 
professor; 

e) Evitar a lecionação das disciplinas de línguas em 
tempos consecutivos bem como a lecionação da 
mesma disciplina em dias seguidos;  

f) Respeitar um intervalo de pelo menos uma hora 
desde o horário de almoço da turma e o início 
das aulas de educação física; 

g) Dar preferência às disciplinas de cariz teórico, no 
turno da manhã; 

h) Atribuir, no horário letivo da turma, uma carga 
horária diária não superior a oito tempos letivos;  

i) Evitar, no horário letivo da turma, a existência de 
tempos livres no desenvolvimento da 
distribuição dos tempos letivos; 

j) Contemplar, no horário do docente, um período 
para almoço de uma hora; 

k) O horário letivo dos docentes dos cursos 
profissionais, cursos de educação e formação e 
cursos vocacionais tem por base o número de 
horas semanais estabelecido no Estatuto da 
Carreira Docente. De modo a corresponder às 
necessidades específicas dos alunos, e com a 
anuência do docente, sempre que possível, 
pode o horário ser gerido de acordo com o 
princípio da flexibilidade;   

l) Ajustar, sempre que possível, o horário de 
funcionamento dos clubes e da sala de estudo 
aos tempos livres dos alunos, por forma a 
promover a sua frequência;  

m) A responsabilidade da elaboração dos horários e 
consequente distribuição de serviço é da 
competência do Diretor. 

 
Capítulo VI 

Disposições Finais e Transitórias 
 

Artigo 145º 
Anexos ao Regulamento Interno 

Fazem parte integrante do presente Regulamento 
Interno, os seguintes anexos: 

a) Anexo I - Regulamento de funcionamento das 
Bibliotecas Escolares 

b) Anexo II - Regulamento das Visitas de Estudo; 

c) Anexo III - Regulamento de Estágio dos Cursos 
de Educação e Formação de Jovens; 

d) Anexo IV - Regulamento da Prova de Avaliação 
Final dos Cursos de Educação e Formação de 
Jovens; 

e) Anexo V - Regulamento da Eleição da Associação 
de Estudantes; 

f) Anexo VI – Regulamento de utilização das salas 
de Informática; 

g) Anexo VII – Regulamento da Oferta Formativa; 
h) Anexo VIII – Regulamento de Quadro de 

Excelência. 
i) Anexo IX – Regulamento do diretor de 

instalações. 
j) Anexo X – Regulamento do Gabinete de 

Mediação e Convivência. 
k) Anexo XI – Regulamento da Sala de Apoio ao 

Estudo 
l) Anexo XII - Regulamento Supervisão Pedagógica 

(prática letiva) 
m) Sistema de Controlo Interno 

 
Artigo 146.º 

Revisão do Regulamento Interno 
1. O presente regulamento deve ser revisto 

ordinariamente no prazo máximo de quatro anos após a 
sua aprovação. 

2. O Regulamento Interno pode ser revisto 
extraordinariamente, a todo o tempo, por deliberação 
do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos 
membros em efetividade de funções. 

3. Compete ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, 
elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral as 
alterações ao Regulamento Interno. 

 
Artigo 147.º 

Divulgação do Regulamento Interno 
1. O Regulamento Interno deverá ser amplamente 

divulgado junto de toda a comunidade escolar, no início 
de cada ano letivo, uma vez que constitui um 
documento de crucial importância para o AEIV. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o 
Regulamento Interno estará disponível online, na página 
web do AEIV, encontrando-se ainda disponível para 
consulta em todos os estabelecimentos de educação e 
ensino do AEIV. 

3. Compete ao Diretor proceder à divulgação do 
Regulamento Interno, de acordo com o referido nos 
pontos anteriores. 

 
Artigo 148.º 

Comissão Administrativa Provisória 
1. Nos casos em que não seja possível realizar as operações 

conducentes ao procedimento concursal para 
recrutamento do Diretor, que o procedimento concursal 
tenha ficado deserto ou que todos os candidatos 
tenham sido excluídos, a sua função é assegurada por 
uma comissão administrativa provisória constituída por 
três docentes, nomeada pelo Diretor Regional de 
Educação, pelo período máximo de um ano escolar. 

2. Compete ao órgão de gestão referido no número 
anterior desenvolver as ações necessárias à entrada em 
funcionamento do regime previsto na lei e neste 
Regulamento Interno, no início do ano escolar 
subsequente ao da cessação do respetivo mandato. 

 
Artigo 149.º 
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Exercício de Competências 
1. O Diretor e o conselho administrativo exercem as suas 

competências no respeito pelos poderes próprios da 
administração educativa e da administração local. 

2. Compete às entidades da administração educativa ou da 
administração local, em conformidade com o grau de 
transferência efetiva verificado, assegurar o apoio 
técnico-jurídico legalmente previsto em matéria de 
gestão educativa. 

 
Artigo 150.º 

Mandatos de Substituição 
Os titulares dos órgãos previstos no decreto-lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual, e no presente 
Regulamento Interno, eleitos ou designados em substituição 
de anteriores titulares, terminam os seus mandatos na data 
prevista para a conclusão do mandato dos membros 
substituídos. 
 

Artigo 151.º 
Regime Subsidiário 

Em matéria de procedimento, aplica-se 
subsidiariamente o disposto no Código do Procedimento 
Administrativo naquilo que não se encontre especialmente 
regulado no presente regulamento. 
 

Artigo 152.º 
Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor após a sua 
aprovação pelo Conselho Geral. 
 

Artigo 153.º 
Norma Revogatória 

É revogado o anterior Regulamento Interno aprovado 
pelo Conselho Geral do AEIV. 
 
  

ANEXOS 
 

Anexo I 
Regulamento de funcionamento das Bibliotecas 

Escolares/Centros de Recursos Educativos (BE/CRE) 
 

Introdução 
A aplicação do Programa da Rede de Bibliotecas 

Escolares implicou a criação de instalações adequadas e 
espaços especializados; o desenvolvimento de uma política 
documental ajustada à população escolar; uma dotação anual 
que visa permitir a sua sustentabilidade; uma equipa 
multidisciplinar, com perfil adequado; a aplicação de 
princípios de organização e funcionamento ajustados aos 
objetivos gerais propostos para as bibliotecas escolares e a 
articulação em rede com outras bibliotecas escolares ou 
públicas. 

De acordo com os objetivos expressos, é indispensável a 
integração plena da BE/CRE na escola, em duas vias que 
devem caminhar juntas: através da sua institucionalização no 
tecido normativo da escola e através de uma prática que 
envolva toda a comunidade educativa. 

A integração da BE/CRE na escola tem que ser assumida 
por todos e não pode ficar sujeita a flutuações circunstanciais 
dependentes de interesses pessoais, relações acidentais, 
sensibilidade ou preparação dos decisores das escolas. Por 
isso, a sua integração no Regulamento Interno deve ser 
entendida como um imperativo para a sua continuidade, bom 
funcionamento e rentabilidade dos investimentos humanos e 
materiais. 

 
Capítulo I 

Princípios Gerais 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
1. As Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos 

Educativos, adiante designadas por BE/CRE, são um 
serviço público de natureza informativa do 
Agrupamento Vertical de Escolas de Infias, Vizela (AEIV), 
regendo-se o seu funcionamento pelas normas definidas 
no presente documento.  

2. Entende-se por BE/CRE o espaço e os equipamentos 
onde estão armazenados todos os tipos de documentos 
de informação que fazem parte dos recursos 
pedagógicos a serem utilizados em atividades letivas e 
não letivas, ocupação de tempos livres e de lazer. 

3. O presente documento define as regras de 
funcionamento e de utilização das BE/CRE, de modo a 
facilitar e rentabilizar os seus recursos. 

  
Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 
O presente documento aplica-se a todos os utilizadores 

das BE/CRE: 
a) alunos; 
b) professores; 
c) assistentes técnicos; 
d) assistentes operacionais; 
e) encarregados de educação; 
f) outros (autorizados pelo órgão de gestão ou 

biblioteca). 
   

Artigo 3.º 
Definição 

1. As BE/CRE constituem um instrumento essencial do 
desenvolvimento do currículo escolar e as suas 
atividades devem ser integradas nas restantes 
atividades do AEIV e fazer parte do Projeto Educativo do 
Agrupamento. 

2. As BE/CRE contribuem assim para o desenvolvimento de 
literacia, desenvolvimento de competências de acesso e 
tratamento da informação; por essa razão, são um 
espaço fundamental de apoio educativo. 

3. As BE/CRE são estruturas que gerem recursos 
educativos diretamente ligados às atividades 
quotidianas de ensino-aprendizagem e às atividades 
curriculares letivas, ou não letivas e/ou de ocupação dos 
tempos livres. 

4. As BE/CRE não são um simples serviço de apoio à 
atividade letiva ou um espaço autónomo de 
aprendizagem e ocupação de tempos livres. 

5. As regras de orientação e funcionamento deste serviço 
técnico-pedagógico são elaboradas pela equipa da 
BE/CRE, discutidas e aprovadas pelo Conselho Geral. 

 
Artigo 4.º 
Objetivos 

Constituem objetivos gerais das BE/CRE: 
a) Desenvolver o hábito e o prazer de leitura e de 

aprendizagem, bem como o gosto pela utilização 
das bibliotecas ao longo da vida. 

b) Desenvolver competências baseadas na 
consulta, tratamento e produção de informação; 

c) Fomentar o contacto dos utilizadores com as 
novas tecnologias; 
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d) Ajudar os professores a planificar as suas 
atividades de ensino e a diversificar as situações 
de aprendizagem; 

e) Associar a leitura, os livros e a frequência da 
biblioteca à ocupação lúdica de tempos livres; 

f) Apoiar os utilizadores na aquisição e 
desenvolvimento de competências de 
informação; 

g) Proporcionar condições que permitam a 
construção de uma cidadania efetiva e 
responsável; 

h) Divulgar o património da região; 
i) Envolver o meio na vivência das BE/CRE; 
j) Contribuir para o desenvolvimento cultural da 

população escolar; 
k) Proporcionar condições que permitam a 

reflexão, o debate e a crítica nomeadamente 
através das atividades de intervenção cultural na 
BE. 

 
Artigo 5.º 
Atividades 

Com vista à prossecução dos objetivos definidos no 
artigo anterior, as BE/CRE promovem atividades no âmbito da 
organização interna, da divulgação e informação, da formação 
e animação e da avaliação interna. Estas atividades estão 
definidas no plano anual de atividades elaborado anualmente. 
 

Artigo 6.º 
Política Documental 

1. A política documental é definida, ouvidos o Diretor, o 
Conselho Pedagógico, os professores, os alunos e 
restante comunidade educativa e deve estar de acordo 
com: 

a) O equilíbrio entre os níveis de ensino existentes 
na escola; 

b) O projeto educativo do agrupamento; 
c) As necessidades educativas especiais e as 

origens multiculturais dos alunos; 
d) As áreas do saber, de acordo com as áreas 

disciplinares, a Literatura, as obras de referência 
e o número de alunos que delas se socorrem; 

e) As áreas curricular, extracurricular e lúdica; 
f) O equilíbrio entre os suportes: 1/3 de material 

não livro para 2/3 de material livro; 
g) Os professores bibliotecários e a equipa 

decidem, em última instância, as aquisições 
documentais, ouvidos os diferentes utilizadores, 
e de acordo com a dotação orçamental 
consignada para o efeito; 

h) O currículo nacional e a comunidade educativa. 
2. Todos os documentos adquiridos pela escola são 

registados na BE/CRE e recebem o respetivo tratamento 
documental. 

3. Os documentos adquiridos pela escola (oferta, permuta 
ou compra) devem situar-se no espaço das BE/CRE, sem 
prejuízo de haver aquisições a médio e longo prazo 
devidamente justificadas; 

4. A equipa das BE/CRE podem rejeitar ofertas por não 
corresponderem aos itens supracitados.  

 
Capítulo II 
Recursos 

 
Artigo 7.º 

Recursos Materiais 
1. Consideram-se recursos materiais: 

a) Todos os documentos impressos: livros, revistas, 
jornais, dossiês temáticos; 

b) Todos os documentos não impressos: cassetes 
vídeo, CD, DVD e CD-ROM existentes; 

c) Os computadores com ligação à internet, 
televisão, monitor, leitores de CD e de DVD 
existentes. 

d) Máquina fotográfica, máquina de filmar, ipods e 
ipads, micros de lapela e auscultadores. 

 
Artigo 8.º 

Recursos Humanos 
1. A designação do professor bibliotecário efetua-se de 

acordo com o estipulado na legislação em vigor. 
2. Conteúdo funcional 

a) Aos professores bibliotecários cabe, com apoio 
da equipa da biblioteca escolar, a gestão da 
biblioteca da escola não agrupada ou do 
conjunto das bibliotecas das escolas do 
agrupamento. 

b) Compete aos professores bibliotecários: 
iv. Assegurar o serviço de biblioteca para 

todos os alunos do agrupamento; 
v. Promover a articulação das atividades 

da biblioteca com os objetivos do 
projeto educativo, do projeto curricular 
de agrupamento e dos projetos 
curriculares de turma; 

vi. Assegurar a gestão dos recursos 
humanos afetos às bibliotecas; 

vii. Garantir a organização do espaço e 
assegurar a gestão funcional e 
pedagógica dos recursos materiais 
afetos às bibliotecas; 

viii. Definir e operacionalizar uma política de 
gestão dos recursos de informação, 
promovendo a sua integração nas 
práticas de professores e alunos; 

ix. Apoiar as atividades curriculares e 
favorecer o desenvolvimento dos 
hábitos e competências de leitura, da 
literacia da informação e das 
competências digitais, trabalhando 
colaborativamente com todas as 
estruturas do agrupamento; 

x. Apoiar atividades livres, 
extracurriculares e de enriquecimento 
curricular incluídas no plano de 
atividades ou no projeto educativo do 
agrupamento; 

xi. Estabelecer redes de trabalho 
cooperativo, desenvolvendo projetos de 
parceria com entidades locais; 

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

xiii. Representar a biblioteca escolar no 
Conselho Pedagógico, nos termos do 
Regulamento Interno. 

3. Equipa da biblioteca escolar 
a) Os docentes que integram a equipa da biblioteca 

escolar são designados pelo Diretor do 
agrupamento de entre os que disponham de 
competências nos domínios pedagógico, de 
gestão de projetos, de gestão da informação, 
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das ciências documentais e das tecnologias de 
informação e comunicação. 

b) Na constituição da equipa da biblioteca escolar, 
deve ser ponderada a titularidade de formação 
de base que abranja as diferentes áreas do 
conhecimento de modo a permitir uma efetiva 
complementaridade de saberes. 

c) O coordenador da equipa da biblioteca escolar é 
designado pelo Diretor de entre os professores 
bibliotecários. 

4. Procedimentos interno e externo de designação: 
a) Nos termos da legislação em vigor, cabe ao 

Diretor do agrupamento de escolas desencadear 
os procedimentos adequados para a seleção e 
designação do professor bibliotecário, dentro 
dos prazos designados. 

b) Para o desempenho das funções de professor 
bibliotecário é designado o docente que, 
reunindo os requisitos previstos, possua a 
pontuação mais elevada, tal como referenciado 
na legislação que regulamenta os respetivos 
procedimentos. 

 
Artigo 9.º 

Constituição da Equipa 
1. Equipa 

a) A equipa das BE/CRE deve ser mantida, tanto 
quanto possível, por um período não inferior a 
três anos; 

b) Cada elemento tem uma permanência mínima 
de um tempo letivo; 

c) A equipa tem uma formação multidisciplinar, tão 
adequada quanto possível, podendo contar 
ainda com a colaboração de outros membros da 
comunidade escolar. 

d) Assistentes Operacionais 
e) A BE/CRE contará com, pelo menos, um 

assistente operacional a tempo inteiro, tanto 
quanto possível, com formação e experiência 
nesta área. 

2 A orientação das BE/CRE é da responsabilidade dos 
professores bibliotecários e dos outros elementos do 
corpo docente e não docente designados pelo Diretor 
para aquela função, sendo sempre desejável a 
permanência de um deles nesse espaço.  

 
Artigo 10.º 

Competências 
Compete ao Diretor designar de entre os professores 

bibliotecários, um professor bibliotecário coordenador. 
1. Compete ao professor bibliotecário coordenador: 

a) Representar as BE/CRE do agrupamento no 
Conselho Pedagógico; 

b) Apresentar em Conselho Pedagógico as regras 
orientadoras e de funcionamento da BE/CRE 
para aprovação; 

c) Apresentar em Conselho Pedagógico, para 
aprovação, o plano anual de atividades, de 
acordo com o projeto educativo de 
agrupamento, o projeto curricular de 
agrupamento, os objetivos específicos da 
BE/CRE e os recursos humanos, materiais e 
financeiros indispensáveis à sua concretização; 

d) Apresentar um relatório de avaliação das 
atividades desenvolvidas; 

e) Cooperar com a equipa e auxiliares de ação 
educativa nas suas funções; 

f) Cooperar com o Diretor na definição, elaboração 
e execução da política documental das BE/CRE; 

g) Formar para a utilização das BE/CRE; 
h) Cooperar com o Diretor na gestão dos recursos 

financeiros previstos e aprovados para a 
execução do plano anual de atividades das 
BE/CRE. 

2. Compete aos elementos da equipa: 
a) Desenvolver e dinamizar as atividades depois de 

aprovadas pelo Diretor, o Conselho Pedagógico 
e o Conselho Geral; 

b) Elaborar o plano anual de atividades da BE/CRE; 
c) Registar todo o material que entre na BE/CRE e 

proceder à sua catalogação e distribuição nas 
diferentes áreas; 

d) Verificar a atualização de todos os inventários; 
e) Assegurar o cumprimento de todas as regras 

estabelecidas para a BE/CRE; 
f) Manter um clima de diálogo com todos os 

órgãos do agrupamento e consultar os 
departamentos curriculares no sentido de 
apurar as necessidades de material que a 
BE/CRE possa adquirir;  

g) Esclarecer dúvidas apresentadas pelos alunos; 
h) Sensibilizar os alunos quanto ao modo correto 

de manuseamento das obras, do material e do 
equipamento postos à disposição; 

i) Registar ocorrências que mereçam especial 
atenção por parte do diretor de turma ou do 
Diretor; 

j) Informar as diversas estruturas das novas 
aquisições, sempre que se considere que estas 
podem ter particular interesse para aquelas; 

k) Proceder a um estudo estatístico, no final de 
cada período, das obras mais solicitadas e da 
afluência ao espaço multimédia; 

l) Manter o fundo documental organizado; 
m) Verificar os pontos fortes e fracos da BE/CRE; 
n) Apresentar propostas que possam melhorar os 

serviços da BE/CRE; 
o) Cooperar e apoiar os professores bibliotecários 

nas suas funções; 
p) Em caso se ausência prolongada de um 

professor bibliotecário, caberá prioritariamente 
ao elemento da equipa, a designar pelo Diretor, 
a sua substituição. 

3. Compete aos assistentes operacionais, sempre que 
tenham funções específicas na BE/CRE: 

a) Apoiar os professores bibliotecários e a equipa 
nas suas funções; 

b) Apresentar propostas que possam melhorar os 
serviços da BE/CRE; 

c) Manter o fundo documental organizado; 
d) Verificar a atualização de todos os inventários; 
e) Manter informados os professores 

bibliotecários do trabalho efetuado; 
f) Assegurar o cumprimento de todas as regras 

estabelecidas para a BE/CRE; 
g) Registar ocorrências que mereçam especial 

atenção por parte do diretor de turma ou do 
Diretor. 

 
Capítulo III 

Organização interna 
 

Artigo 11.º 
Áreas Funcionais 
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1. O espaço nuclear está organizado em áreas funcionais: 
a) Receção/acolhimento; 
b) Leitura informal; 
c) Leitura multimédia/ internet; 
d) Trabalhos em grupo;  
e) Leitura formal/ presença; 
f) Leitura vídeo; 
g) Leitura áudio. 

 
Artigo 12.º 

Organização dos Documentos 
1. As monografias, as publicações em série, os documentos 

vídeo (DVD, VHS e CD Áudio) são disponibilizadas em 
livre acesso. 

2. As monografias estão organizadas por assuntos segundo 
a Tabela de Autoridade da CDU (Classificação Decimal 
Universal):  

0- Generalidades 
1- Filosofia. Psicologia 
2- Religião 
3- Ciências Sociais 
5- Matemática. Ciências Naturais 
6- Ciências Aplicadas. Medicina. 
Tecnologia 
7- Arte. Desporto 
8- Literatura. Linguística. 
9- Geografia. Biografia. História 

   
Artigo 13.º 

Direitos dos Utilizadores 
1. São direitos do utilizador: 

a) Circular livremente em todo o espaço público 
da biblioteca; 

b) Utilizar os serviços de livre acesso colocados à 
sua disposição; 

c) Selecionar nas estantes os documentos 
impressos que pretenda consultar, ler ou 
requisitar para empréstimo domiciliário; 

d) Requisitar CD, CD-ROM ou DVD para leitura no 
local; 

e) Requisitar, para consulta domiciliária, todo o 
fundo documental destinado para o efeito; 

f) Apresentar críticas, sugestões e propostas 
relativamente ao funcionamento da BE/CRE. 

 
Artigo 14.º 

Deveres dos utilizadores 
1. São deveres do utilizador: 

a) Cumprir as normas estabelecidas para a 
utilização das BE/CRE; 

b) Deixar as pastas e/ou livros à entrada da 
biblioteca, em local próprio, entrando somente 
com o material mínimo necessário à consulta ou 
ao trabalho a realizar; 

c) Manter em bom estado de conservação os 
documentos facultados e fazer bom uso das 
instalações e dos equipamentos; 

d) Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos 
livros requisitados para leitura domiciliária; 

e) Indemnizar as BE/CRE pelos danos ou perdas 
que forem da sua responsabilidade; 

f) Contribuir para a manutenção de um bom 
ambiente nas várias áreas, não perturbando o 
seu funcionamento; 

g) Acatar as indicações que lhe forem transmitidas 
pelos responsáveis. 

 

Capítulo IV 
Funcionamento 

 
Secção I 

Comportamentos/Atitudes 
1. É expressamente proibido comer/beber no interior das 

BE/CRE; 
2. É expressamente proibido levar mochilas ou sacos para 

o interior das BE/CRE. Estes devem ser depositados no 
espaço reservado para o efeito; 

3. É expressamente proibido falar em voz alta ou fazer 
barulho; 

4. É expressamente proibido usar o telemóvel; 
5. É expressamente proibido danificar o material das 

BE/CRE; 
6. Todas as consultas devem efetuar-se no espaço onde os 

documentos se encontram. Mediante autorização do 
funcionário do serviço podem, a título excecional, 
transitar para outros espaços do estabelecimento de 
ensino. 

 
Secção II 

Áreas Funcionais 
 

Artigo 15.º 
Receção 

 
O serviço de apoio à BE/CRE é prestado pelos 

professores bibliotecários e demais elementos da equipa que 
encaminham os utilizadores e asseguram os registos dos 
serviços pretendidos. 
 

Artigo 16.º 
Leitura informal 

1. Os utilizadores têm livre acesso a jornais, revistas e 
outro material existente neste espaço. 

2. Depois da consulta, os jornais e revistas devem ser 
arrumados, pelos utilizadores, nos locais onde se 
encontravam anteriormente. 

  
Artigo 17.º 

Leitura Multimédia/Internet 
1. De forma a garantir a disponibilidade dos equipamentos, 

os utilizadores devem fazer uma marcação prévia, com 
uma antecedência mínima de 24 horas, junto da 
receção. 

2. Só é permitida a permanência de um utilizador por posto 
e num período máximo de 50 minutos. 

3. As pesquisas para atividades escolares ou de natureza 
didática têm prioridade em relação às de natureza 
lúdica. 

4. A utilização do digitalizador destina-se, exclusivamente, 
à produção de documentos de carácter didático.   

5. A utilização lúdica dos computadores e acesso à Internet 
não permite a consulta de documentos, páginas ou sítios 
não recomendáveis em ambiente escolar. A pesquisa em 
sites não autorizados implica a restrição de acesso a 
meios das BE/CRE e a comunicação ao diretor de turma. 

6. Sempre que o desejar, o utilizador poderá consultar os 
CD-ROM existentes na BE/CRE, devendo requisitá-los 
nesta área. 

7. O utilizador não pode gravar ficheiros no “disco duro” 
dos computadores. 

8. Os utilizadores dos computadores não podem alterar as 
programações originais, nos computadores, nem 
manipular os cabos de ligação.  
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9. Os utilizadores devem ter a noção de que são 
identificáveis através do registo previamente efetuado, 
ficando informados de que a tentativa de 
desconfiguração dos sistemas de penetração em 
informação pública, constituiu uma infração cuja 
gravidade pode chegar a classificar-se como pirataria 
informática. 

10. Os professores podem requisitar material para utilizar 
na sala de aula, ficando obrigados a devolvê-lo no final 
da mesma. 

11. Os utentes devem informar, de imediato, a equipa 
responsável de quaisquer danos com o material. 

12. Durante os intervalos, esta secção não funciona.  
 

Artigo 18.º 
Trabalhos em Grupo 

Neste espaço o utilizador pode fazer os seus trabalhos 
individuais ou em grupo e aqui é permitido um ruído 
moderado. 
  

Artigo 19.º 
Leitura Formal/ Consulta 

1. Todos os utilizadores têm livre acesso às estantes. 
2. O material documental aí existente pode ser lido ou 

consultado nas BE/CRE. 
3. Os utilizadores não devem colocar novamente nas 

estantes os documentos acabados de consultar, mas 
depositá-los no carrinho destinado para o efeito. 

 
Artigo 20.º 

Leitura Vídeo 
1. Os utilizadores só podem utilizar cassetes ou DVD das 

coleções das BE/CRE. A utilização de outro material só é 
permitida em situações especiais e após prévia 
autorização. 

2. O acesso ao equipamento vídeo é possível mediante 
requisição feita na receção, com indicação do 
documento a utilizar. 

3. O equipamento requisitado deve ser sempre utilizado 
com os respetivos auscultadores. 

4. O número de utilizadores é limitado a dois por posto. 
 

Artigo 21.º 
Leitura Áudio 

1. Os utilizadores só podem utilizar CD das coleções das 
BE/CRE. A utilização de outro material só é permitida em 
situações especiais e após prévia autorização. 

2. O acesso ao equipamento áudio é possível mediante 
requisição feita na receção, com indicação do 
documento a utilizar. 

3. O equipamento requisitado deve ser sempre utilizado 
com os respetivos auscultadores. 

  
Artigo 22.º 

Empréstimo 
1. Todas as obras das BE/CRE poderão ser requisitadas 

para leitura domiciliária, após identificação, excetuando: 
a) Obras de referência (enciclopédias, dicionários, 

anuários, etc.); 
b) Publicações em série, revistas e jornais; 
c) Materiais em fase de tratamento documental; 
d) Fundo antigo ou obras raras; 
e) Jogos didáticos; 
f) Obras consultadas por um grande número de 

utilizadores ou em mau estado de conservação; 
g) CD-ROM, CD e DVD. 

2. Os documentos não passíveis de empréstimo 
domiciliário estão identificados com uma sinalética 
própria. 

3. Os registos de empréstimo e devolução de documentos 
são feitos pelos auxiliares de ação educativa. 

4. O empréstimo domiciliário tem a duração de oito dias. O 
utilizador terá que pagar uma multa de 10 cêntimos por 
dia, a contar do fim do prazo estabelecido em caso de 
incumprimento do prazo de devolução. 

5. Se um aluno exceder o prazo estabelecido para o 
empréstimo domiciliário, o diretor de turma será 
informado e, posteriormente, o encarregado de 
educação. 

6. O utilizador terá que pagar uma multa de 10 cêntimos 
por dia, a contar do fim do prazo estabelecido. 

7. A biblioteca reserva-se o direito de recusar novo 
empréstimo domiciliário a utilizadores responsáveis por 
posse prolongada ou abusiva de publicações. 

8. Podem ser requisitados por um ou dois tempos letivos, 
documentos cujo interesse pedagógico-didático o 
justifique.  

9. No caso de deterioração profunda ou perda do 
documento, o utilizador deve repor o material ou 
restituir o seu valor comercial. 

  
Capítulo V 

Disposições Gerais 
 

Artigo 23.º 
Horário 

1. O horário de funcionamento da biblioteca é definido 
pelo Diretor, ouvidos os professores bibliotecários, e 
afixado em expositor próprio, à entrada das instalações.  

2. O funcionamento é assegurado por um assistente 
operacional, durante o período diurno. 

 
Artigo 24.º 

Disposições Finais 
1. Os serviços prestados pelas BE/CRE são inteiramente 

gratuitos. 
2. Nos casos em que ultrapasse o Regulamento Interno e 

as competências da equipa educativa deve esta 
comunicar o ocorrido, por escrito, ao Diretor do 
agrupamento. 

          
Artigo 25.º 

Alterações ao Regulamento 
A iniciativa para propor alterações a este regulamento 

cabe aos professores bibliotecários, depois de ouvidos todos 
os elementos da equipa da BE/CRE; ao Diretor; ao Conselho 
Pedagógico e/ou Conselho Geral do agrupamento. 
 

 
Capítulo VI 
Artigo 26.º 

Plano Nacional de Leitura 
1. Compete ao Diretor designar, de entre os elementos da 

equipa das BE/CRE, um professor coordenador do PNL. 
2. Compete ao professor coordenador do PNL: 

a) Informar os docentes do agrupamento sobre os 
objetivos, destaques, boas práticas e atividades 
e concursos do PNL. 

b) Articular as atividades do PNL com o plano anual 
de atividades da BE/CRE; 

c) Reunir com os docentes do agrupamento 
periodicamente para planificação e articulação 
de atividades e projetos; 
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d) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o 
desenvolvimento dos hábitos e competências de 
leitura, da literacia da informação e das 
competências digitais, trabalhando 
colaborativamente com todos os docentes do 
agrupamento. 

3. Ao coordenador do PNL será atribuído um crédito 
horário, da componente não letiva, a definir pelo 
Diretor, para proporcionar uma maior articulação no 
trabalho a desenvolver em proximidade com as escolas 
do agrupamento. 

 
Anexo II 

Regulamento das Visitas de Estudo 
1. Os programas de visitas de estudo constituem 

estratégias pedagógicas-didáticas que, dado o seu 
caráter, contribuem para a valorização dos saberes e 
culturas e, consequentemente, para a formação integral 
do aluno. 

2. A visita de estudo consiste na deslocação de alunos a um 
local de interesse pedagógico ou didático para a(s) 
disciplina(s), com objetivos bem definidos, visando 
complementar os conhecimentos teórico e/ou práticos 
previstos nos diferentes conteúdos programáticos. 

3. Sem prejuízo da legislação em vigor, as visitas de estudo 
autorizadas orientam-se pelas seguintes normas: 

a) As visitas de estudo deverão desenvolver-se, 
preferencialmente, ao longo do primeiro e 
segundo períodos letivos, quer em território 
nacional, quer no estrangeiro; 

b) As propostas para a sua concretização devem 
ser apresentadas ao Conselho Pedagógico, em 
tempo de serem aprovadas e integradas no 
plano anual de atividades do agrupamento 
(início do ano letivo); 

c) Quando estas surjam de forma imprevista, 
devem ser apresentadas ao Diretor para 
aprovação.  

d) Na planificação devem constar as finalidades e 
objetivos, bem como o seu caráter 
interdisciplinar e roteiro pormenorizado, o 
calendário previsto, os alunos destinatários e os 
professores acompanhantes; 

e) A planificação, nos termos da alínea anterior, é 
remetida ao Diretor com antecedência mínima 
de duas semanas, em relação à data da 
realização da atividade;  

f) Os pais e/ou encarregados de educação deverão 
ser informados da realização da visita de estudo 
através de documento aprovado para o efeito, 
onde conste a informação detalhada sobre as 
condições da visita de estudo, bem como os 
deveres gerais do aluno durante a mesma; 

g) A realização de visitas de estudo em território 
nacional de duração superior a três dias e ao 
estrangeiro carecem de autorização, de acordo 
com a legislação em vigor. O pedido deve ser 
solicitado com antecedência mínima de 30 dias; 

h) As visitas de estudo ao estrangeiro obrigam à 
realização de um seguro específico. 

i) As faltas dos alunos às disciplinas que não se 
integrem na visita de estudo não são registadas, 
tal como as dos professores acompanhantes às 
restantes turmas distribuídas para o dia em 
causa; 

j) A não participação de alguns alunos da turma na 
visita de estudo implica a sua presença na 

escola, onde realizarão atividades previamente 
propostas pelos professores; 

k) A participação da totalidade dos alunos da turma 
na visita de estudo implica a dispensa de 
comparência em sala, no respetivo tempo letivo, 
dos professores das disciplinas que não o 
integrem; 

l) Os professores acompanhantes assinam os 
livros de ponto sumariando “Visita de Estudo …” 
nas turmas intervenientes e “Acompanhamento 
em Visita de Estudo …” nas outras turmas 
distribuídas no seu horário para esse dia. 

m) Os professores não participantes nas visitas de 
estudo deverão registar no sumário no livro de 
ponto da(s) turma(s): “Todos os alunos 
encontram-se em Visita de Estudo …”. 

4. A visita de estudo será custeada através da entrega 
prévia pelos alunos da quantia monetária a definir em 
função do orçamento de custos elaborado.  

5. O número de adultos acompanhantes nas visitas de 
estudo deve obedecer às seguintes regras: 

a) Na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino 
básico, deve ser assegurada a participação de 
um adulto por cada 10 crianças/alunos; 

b) Nos restantes níveis de ensino, deve ser 
assegurada a participação de um adulto por 
cada 15 alunos; 

c) Para efeitos das alíneas anteriores, o diretor de 
turma ou coordenador/dinamizador da visita de 
estudo, comprovada a necessidade de mais 
professores acompanhantes, solicitará por 
escrito ao Diretor. 

6. Após a aprovação da visita de estudo, os professores 
organizadores deverão apresentar, com uma 
antecedência mínima de uma semana: 

6.1. Ao Diretor: 
a) Programa definitivo da visita; 
b) Indicação dos alunos participantes (por turma, 

se for o caso) e professores acompanhantes; 
c) Informação sobre o meio de transporte a utilizar 

(com nome da empresa transportadora), hora 
de partida, itinerário e estadas confirmadas 
(com respetivos números de telefone). 

6.2. Ao diretor de turma: 
a) Autorização dos pais e/ou encarregados de 

educação em impresso próprio do 
agrupamento; 

b) Indicação dos alunos participantes; 
c) Planificação definitiva da visita de estudo. 
6.3. Nos serviços administrativos: 
a) Indicação dos alunos participantes (por turma, 

se for o caso) e professores acompanhantes; 
b) Informação sobre o meio de transporte a utilizar 

(com nome da empresa transportadora), hora 
de partida, itinerário e estadas confirmadas 
(com respetivos números de telefone). 

7. O professor coordenador/dinamizador será responsável 
por levantar a documentação e/ou material no dia útil 
anterior à visita de estudo, nos serviços administrativos. 

8. O professor coordenador/dinamizador será o 
responsável pela visita de estudo ou, na sua ausência ou 
impedimento, este delegará noutro professor 
acompanhante, comunicando a situação por escrito ao 
Diretor. 

9. O aluno inscrito, ao desinteressar-se de participar na 
visita, salvo situação excecional, não terá direito ao 
reembolso da inscrição previamente realizada. 
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10. No dia de partida, o professor coordenador/dinamizador 
deverá comunicar ao Diretor qualquer falta ou 
desistência. 

11. Os intervenientes nas visitas de estudo regem-se pelas 
seguintes regras de conduta: 

a) Aos professores acompanhantes compete: 
i. Manter a ordem e a disciplina; 
ii. Proporcionar aos alunos um ambiente 

saudável e descontraído; 
iii. Verificar a presença dos alunos no início 

da viagem e sempre que o considerem 
necessário; 

iv. Informar o Diretor de comportamentos 
menos corretos dos alunos observados 
durante a visita; 

v.  Orientar a visita de estudo. 
b)  Aos alunos participantes compete: 
i. Cumprir as instruções dos professores 

acompanhantes; 
ii.  Manter um comportamento 

socialmente correto; 
iii. Abster-se do consumo de bebidas 

alcoólicas; 
iv. Cumprir horários e pontos de encontro 

acordados; 
v. Preservar os seus bens (o agrupamento 

não se responsabiliza por qualquer 
dano, perda ou roubo). 

12. Qualquer problema surgido durante a visita de estudo 
deverá ser imediatamente participado ao Diretor, via 
telefone ou via email. 

13. O professor coordenador/dinamizador é responsável 
pela entrega, ao Diretor de um relatório sucinto da 
visita, no prazo de oito dias após a sua realização. 

14. O professor coordenador/dinamizador deverá justificar, 
junto do diretor de turma, as faltas dos alunos 
participantes na visita de estudo. 

 
Anexo III 

Regulamento de estágio dos Cursos de Educação e Formação 
de Jovens (CEF) 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
1. O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as 

atividades a desenvolver pelo formando durante a 
formação prática em contexto de trabalho. 

2. A formação prática, 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 de trabalho e para a 
formação ao longo da vida. 

 
Artigo 2.º 

Competências da Escola 
1. A Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela 

compromete-se a garantir o acompanhamento do 
formando designando, para o efeito, um 
professor/orientador. 

2. Ao professor acompanhante de estágio compete: 
a) Estabelecer com o monitor da entidade de 

estágio o plano de estágio que será analisado 
conjuntamente com o formando; 

b) Acompanhar a execução do plano de estágio, 

prestando o apoio pedagógico necessário; 
c) Promover as reuniões de acompanhamento e de 

controlo da execução do plano de estágio; 
d) Registar na ficha individual do formando as 

observações feitas durante o acompanhamento 
do estágio. 

 
Artigo 3.º 

Competências da Entidade de Estágio 
1. A entidade de estágio disponibilizará as instalações e a 

adequada formação em contexto de trabalho do 
formando pelo período definido na lei. 

2. A entidade compromete-se a: 
a) Não atribuir ao formando tarefas que não se 

enquadrem nem sejam adequadas à respetiva 
formação; 

b) Comunicar as faltas do formando, com a 
brevidade possível, ao diretor do curso. 

3. A entidade designa um monitor responsável pelo 
acompanhamento da formação que, em conjunto com o 
professor/orientador, será responsável pelo 
acompanhamento e avaliação do formando. 

4. Ao monitor compete: 
a) Acolher o formando, encaminhá-lo ao seu posto 

de trabalho e orientá-lo no desempenho das 
suas tarefas; 

b) Estabelecer com o professor acompanhante de 
estágio o plano de estágio, que será analisado 
conjuntamente com o formando, e verificar a 
sua execução; 

c) Informar o Diretor de eventuais contratempos 
que possam surgir durante o período de estágio; 

d) Assegurar o acesso à informação necessária ao 
desenvolvimento do estágio; 

e) Acompanhar o desenvolvimento do formando, 
assegurando que não lhe são atribuídas tarefas 
que não estejam previstas no plano de estágio; 

f) Controlar a assiduidade do formando; 
g) Colaborar no acompanhamento e na avaliação 

do desempenho do formando. 
 

Artigo 4.º 
Deveres do formando 

O formando é responsável por: 
a) Cumprir, no que lhe compete, o plano de 

estágio; 
b) Respeitar a organização do trabalho na entidade 

de estágio, nomeadamente as normas de 
higiene, saúde e segurança no trabalho e utilizar 
com zelo os bens, equipamentos e instalações. 

c) Não utilizar, sem prévia autorização, a 
informação a que tiver acesso durante o estágio  

d) Respeitar, na realização das suas tarefas, os 
deveres de obediência, zelo, sigilo, assiduidade e 
pontualidade; 

e) Manter, em todas as circunstâncias, um 
comportamento cortês e leal; 

f) Participar nas reuniões de acompanhamento e 
avaliação do estágio; 

g) Assinar, diariamente, a folha de presenças criada 
para o efeito; 

h) Justificar, perante o monitor da empresa, as 
faltas dadas; 

i) Elaborar o relatório de estágio. 
 

Artigo 5.º 
Faltas 
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Em caso de doença comprovada que impeça o 
cumprimento do plano de estágio, poderá este ser prolongado 
ou adiado, consoante as possibilidades da organização anfitriã. 
De acordo com o despacho conjunto n.º 453/2004, o regime 
de assiduidade deve ter em conta as exigências da certificação 
e as regras de cofinanciamento, pelo que, para efeitos da 
conclusão da componente de formação prática com 
aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do aluno, 
a qual não pode ser inferior a 95% da carga horária do estágio 
(210 horas). 

 
Artigo 6.º 
Avaliação 

O formando será objeto de uma avaliação quantitativa 
tendo como base a avaliação conjunta do professor 
acompanhante de estágio e do monitor da empresa, a registar 
em ficha própria criada para o efeito, segundo os seguintes 
parâmetros de avaliação: 

a) Qualidade do trabalho; 
b) Rigor e destreza; 
c) Ritmo de trabalho; 
d) Aplicações das normas de segurança; 
e) Assiduidade e pontualidade; 
f) Capacidade de iniciativa; 
g) Relacionamento interpessoal; 
h) Apropriação da cultura da empresa; 
i) Conhecimento da área de atividade económica. 

 
Artigo 7.º 

Plano de Estágio 
O plano de estágio só poderá ser alterado por acordo 

mútuo, de quem promove o estágio e daquele onde o mesmo 
decorre, depois de ouvido o formando. 

 
Artigo 8.º 

Cessação do Estágio 
1. A cessação do acordo dá-se por caducidade ou por 

rescisão do respetivo acordo celebrado entre a escola e 
a empresa. 

2. A caducidade dá-se quando, nos termos das respetivas 
cláusulas, se encontre esgotado o seu objeto. 

3. Verifica-se, ainda, quando o formando anule a matrícula 
ou desista da formação. 

 
Artigo 9.º 

Rescisão do Acordo 
1. Cada uma das partes envolvidas (escola, entidade de 

estágio e formando) pode rescindir o presente 
regulamento, caso não estejam a ser cumpridos os 
objetivos de estágio. 

2. A Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela poderá 
rescindir o acordo quando se verifique grave violação 
dos compromissos ou dos deveres da entidade de 
estágio constantes no presente regulamento. 

3. A entidade de estágio poderá rescindir o acordo quando 
se verifique, por parte do formando, qualquer dos 
seguintes factos: 

a) Desobediência ilegítima às instruções que 
receber do monitor; 

b) Lesão culposa dos interesses da entidade. 
 

Artigo 10.º 
Seguro 

1. No plano jurídico, e no decurso do estágio, o estagiário 
permanece sob a responsabilidade da escola. 

2. O formando está coberto pelo seguro escolar, 
beneficiando das mesmas garantias, e também seguro 

contra terceiros 
3. Em caso de acidente, a entidade de estágio deverá 

contactar imediatamente a escola. 
 

Artigo 11.º 
Apoios do cofinanciamento ao formando 

1. A concessão aos formandos de apoios previstos no 
cofinanciamento do curso está dependente da 
assiduidade e aproveitamento que aqueles revelem 
durante a ação de formação.  

2. No âmbito da formação em contexto de trabalho o 
formando tem direito a apoios de acordo com o 
estabelecido n a legislação em vigor. 

3. Considera-se razoabilidade dos custos apresentados as 
viagens realizadas por motivo da frequência do estágio 
curricular.  

4. A atribuição dos benefícios referidos durante períodos 
de faltas só tem lugar quando estas sejam justificadas, 
de acordo com o Regulamento Interno adotado pela 
entidade formadora.  

5. Em qualquer caso, apenas podem ser consideradas as 
faltas dadas até 5% do número de horas totais da 
formação, sem prejuízo da Autoridade de Gestão poder 
autorizar, caso a caso, um limite superior às pessoas com 
deficiências e incapacidades (n.º 3 do Artigo 13º do 
Despacho Normativo n.º 4-A/2008). 

 
Artigo 12.º 

Remuneração 
A entidade de estágio não é obrigada a pagar qualquer 

remuneração ao formando pelos serviços prestados, durante 
o período de validade do mesmo.  

 
Anexo IV 

Regulamento da Prova de Avaliação Final dos Cursos de 
Educação e Formação de Jovens (CEF) 

 
Artigo 1.º 

Enquadramento Legal 
O presente regulamento, enquadra-se no despacho 

conjunto nº 453/2004, de 27 de julho, dos Ministérios de 
Educação e da Segurança Social e do Trabalho, que 
regulamenta a criação dos cursos de educação e formação 
bem como a sua avaliação, certificação das aprendizagens e 
desempenhos dos alunos nas suas múltiplas formas, 
nomeadamente a realização de uma prova de avaliação final 
(PAF). 

 
Artigo 2.º 

Natureza e Âmbito 
1. A PAF assume o caráter de prova de desempenho 

profissional e consiste na realização, perante um júri, de 
um ou mais trabalhos práticos, baseados nas atividades 
do perfil de competências visado, devendo avaliar os 
conhecimentos e competências mais significativos. 

2. A PAF tem uma duração de referência equivalente à 
duração diária do estágio, podendo ser alargada, sempre 
que a natureza do perfil de competências o justifique, a 
uma duração não superior a trinta e cinco horas. 
 

Artigo 3.º 
Objetivos 

A PAF integra-se na componente de formação em 
contexto de trabalho ou na formação tecnológica do curso, 
que tem como objetivo: concretizar os conhecimentos, 
competências e atitudes inerentes às funções da área 
profissional em que o curso se insere. 
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Artigo 4.º 
Conceção 

A conceção da PAF é da responsabilidade do professor 
acompanhante de estágio, sempre que necessário coadjuvado 
por docentes da equipa pedagógica, em articulação com o 
diretor de curso. 

 
Artigo 5.º 

Estrutura da Prova 
1. A prova incide nos domínios da formação do Itinerário 

de qualificação. 
2. A PAF é constituída por uma prova teórico-prática e 

uma prova prática. 
3. A prova tem a duração de 7 horas, sendo 1 hora para a 

prova teórico-prática, e 6 horas para a prova prática. 
4. As cotações da prova serão as constantes da matriz da 

PAF, a afixar de acordo com os prazos legalmente 
estabelecidos. 

 
Artigo 6.º 

Calendarização 
1. A matriz da prova deve ser afixada com, pelo menos, um 

mês de antecedência relativamente à data de início da 
mesma. 

2. A PAF realiza-se após a conclusão do estágio, até 30 de 
julho. 
 

Artigo 7.º 
Local de Desenvolvimento da PAF 

1. A PAF deve ser desenvolvida tendo em conta as 
competências adquiridas tanto na formação em 
contexto escolar como na formação em contexto de 
trabalho. 

2. As provas que integram a PAF serão desenvolvidas em 
espaços oficinais específicos do curso e outros espaços 
escolares da Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela. 

 
Artigo 8.º 

Orientação e Acompanhamento 
Para a concretização da PAF, os alunos são 

devidamente orientados e acompanhados pelos 
docentes da componente tecnológica responsáveis pelo 
acompanhamento do estágio. 

 
Artigo 9.º 
Avaliação 

1. A avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 
a 5, efetuando-se durante e após a execução da PAF. 

2. Consideram-se aprovados na PAF os alunos que 
obtenham uma classificação igual ou superior a três. 

3.  A avaliação da PAF corresponde a 30% da 
classificação final da componente de formação 
prática, sendo os restantes 70% atribuídos à 
formação em contexto de trabalho. 

4. Aos alunos que não tenham obtido aprovação ou 
tenham faltado à prova de avaliação final, será 
facultada a possibilidade de a repetirem, desde que 
o solicitem ao Diretor. No caso de não comparência 
do aluno à prova de avaliação final, deve apresentar, 
no prazo de dois úteis a contar da data de realização 
da prova, a respetiva justificação ao Diretor. Esta 
repetição pode ser realizada no mesmo 
estabelecimento de ensino ou noutro, caso o 
primeiro não ofereça condições. 

5. Do resultado obtido na PAF, o aluno poderá interpor 
recurso nos dois dias úteis após a afixação. 

 
Artigo 10.º 

Composição do Júri da PAF 
1. O júri tem natureza tripartida e tem a seguinte 

composição: 
a) Diretor de curso ou acompanhante de estágio, 

que preside; 
b) Um professor/formador, preferencialmente o 

acompanhante de estágio; 
c) Um representante das associações empresariais 

ou das empresas de setores afins ao curso. 
2. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é 

substituído pelo professor/formador, 
acompanhante de estágio. 

 
Artigo 11.º 

Competências do Júri da PAF 
Para além das competências referidas nos 

normativos legais e no regulamento do curso, compete 
ao júri: 

a) Acompanhar os alunos na realização da PAF; 
b) Questionar, num período de 10 a 15 minutos, 

em matérias que permitam evidenciar a cultura 
técnica e científica do formando, a sua 
capacidade de análise crítica do trabalho e 
algumas qualidades humanas. 

c) Concretizar a avaliação sumativa final de cada 
aluno. 

 
Artigo 12.º 

Produto Final 
Os produtos finais resultantes deste processo de 

avaliação são propriedade da Escola Básica e Secundária 
de Infias, Vizela. 

 
Artigo 13.º 

Disposições Finais 
1. Os casos omissos no presente regulamento serão 

analisados pelos órgãos pedagógicos competentes do 
agrupamento. 

2. Os dispositivos para a aplicação dos critérios de 
avaliação previstos no presente Regulamento serão 
objeto de decisão do Conselho Pedagógico e de 
divulgação pelo Diretor. 

 
Anexo V 

Regulamentação da eleição da Associação de Estudantes 
A associação de estudantes é o órgão representativo de 

todos os estudantes da escola e rege-se pela lei n.º 23/2006, 
de 23 de junho, pelos seus estatutos e ainda pelos seguintes 
princípios: 

a) As eleições para os diversos órgãos devem 
realizar-se durante o mês de outubro, em 
conformidade com aviso convocatório afixado 
na sala do aluno e portaria da escola. 

b) As candidaturas serão formalizadas em lista 
única para os diversos órgãos, sendo objeto de 
rejeição todas as que não cumpram tal requisito. 

c) A direção cessante deve dar conhecimento ao 
Diretor de todo o processo eleitoral, a quem 
compete promover a divulgação do respetivo 
calendário. 

d) As listas deverão ser entregues ao presidente 
cessante ou seu substituto legal na data 
previamente determinada e publicitada no aviso 
convocatório para o ato eleitoral. 
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e) O presidente cessante ou o seu substituto legal 
dispõem de 24 horas para analisar a 
conformidade legal das candidaturas após o que 
dará conhecimento ao elemento que encabeça 
a lista de eventuais insuficiências, dispondo esse 
de 48 horas para a respetiva regularização. 

f) As candidaturas deverão conter a identificação 
dos alunos para cada um dos órgãos, o ano de 
escolaridade e a respetiva turma. 

g) Após homologação das candidaturas, o 
presidente cessante ou o seu substituto, deverá 
proceder ao sorteio para decidir a designação 
das listas a colocar por ordem alfabética no 
boletim de voto. 

h) A campanha eleitoral decorrerá entre o dia da 
homologação e publicação das candidaturas até 
ao dia da reflexão que ocorre nas 24 horas 
anteriores ao ato eleitoral, num período de 
tempo nunca inferior a oito dias úteis. 

i) Só é permitida a afixação de propaganda 
eleitoral na sala de aluno da escola, devendo o 
diretor promover a remoção de todo o material 
que não cumpra esta determinação. 

j) O diretor poderá ainda remover campanha que 
contenha expressões ou registos gráficos 
ofensivos para a instituição ou qualquer um dos 
seus órgãos ou elementos, bem como o material 
que não se adeque aos princípios estéticos e 
ambientais. 

k) É ainda proibida a existência de qualquer 
campanha gráfica ou verbal no espaço restrito à 
votação. 

l) A mesa eleitoral será constituída por um 
presidente e dois secretários, eleitos em reunião 
geral de alunos, responsáveis pelo processo de 
votação e escrutínio após o que elaborará a ata 
a entregar ao Diretor do agrupamento para a 
afixação. 

m) As listas candidatas poderão indicar dois 
representantes para o acompanhamento e 
fiscalização do ato eleitoral, não podendo este 
intervir no andamento dos trabalhos. 

n) Qualquer irregularidade processual deverá ser 
registada, por escrito, em documento a anexar à 
ata. 

o) A ata deverá ser assinada pelos elementos da 
mesa e pelos representantes das listas. 

p) Sem prejuízo do direito ao recurso para o 
Tribunal Administrativo, compete ao Conselho 
Geral analisar e dirimir qualquer recurso 
decorrente do processo eleitoral. 

q) Este recurso deverá ser apresentado no prazo 
máximo de dois dias úteis após a fixação dos 
resultados. 

r) Compete ao presidente da direção cessante ou 
ao seu substituto legal empossar a nova direção, 
o que deverá ocorrer no prazo máximo de cinco 
dias úteis após a validação dos resultados. 

 
Anexo VI 

Regulamento de utilização das salas de Informática 
 

Artigo 1.º 
Utilização das Salas 

1. As salas de informática devem ser, preferencialmente, 
utilizadas pelas disciplinas de informática. Só quando 
estas salas estão desocupadas, é que podem vir a ser 

utilizadas por outras disciplinas com necessidade destes 
recursos. 

2. Os professores, que não sendo do grupo de informática 
e que necessitem das salas de informática, devem fazer 
uma requisição prévia ao assistente operacional. 

3. Todos os professores que utilizam as salas de 
informática devem entrar na respetiva sala antes dos 
alunos e certificar-se que o material está em ordem em 
termos físicos. No decorrer da aula, os professores 
também devem estar atentos a qualquer problema que 
surja no software. Se for detetada alguma anomalia, 
deve ser registada e deve ser dado conhecimento ao 
funcionário do bloco. Antes de abandonar a sala, o 
professor deve verificar se o material ficou em ordem. 

4. O utilizador é responsável pelo equipamento que utiliza. 
Os alunos devem, de preferência, trabalhar no mesmo 
computador. 

5. As salas de informática devem ser utilizadas 
exclusivamente numa vertente pedagógica, como 
complemento das aulas, ou em atividades/trabalhos a 
realizar na escola. 

6. É expressamente proibido: 
a) A utilização de outro software que não o 

fornecido pela escola; 
b) A utilização dos jogos de computador, a não ser 

em contexto letivo; 
c) A utilização de qualquer suporte de 

armazenamento amovível sem o consentimento 
do professor; 

d) A utilização de outro equipamento eletrónico 
sem o consentimento do professor. 

7. Qualquer infração ao disposto nas regras anteriores 
implicará procedimento disciplinar ao infrator. 

 
Artigo 2.º 

Utilização de Material Informático 
1. A utilização do material de informática deve obedecer a 

princípios que visem a sua rentabilização e longevidade. 
2. Todos os equipamentos informáticos existentes 

destinam-se, única e exclusivamente, à execução de 
trabalhos em diversas aplicações de informática, a 
pesquisa de documentos em suporte multimédia e ao 
acesso à internet, sempre no âmbito de atividades de 
ensino, formatação, administrativas e de gestão. 

3. É expressamente proibido o acesso ao SETUP das 
máquinas, a não ser que para o efeito o utente esteja 
devidamente habilitado e autorizado por quem de 
direito. 

4. Do mesmo modo, não é permitido proceder a instalação 
de programas sem qualquer utilidade para as atividades 
a que os computadores se destinam, bem como 
proceder a alterações na configuração dos programas 
informáticos e ficheiros instalados sem que para o efeito 
o utente esteja mandatado. 

5. Está interdito o download de ficheiros que estejam 
sujeitos ao direito de autor. 

6. A gravação em disco de qualquer trabalho, ou outros, só 
deverá ser feita em casos excecionais. 

7. Se os computadores estiverem num espaço aberto à 
comunidade escolar, o acesso aos mesmos processa-se 
através do preenchimento de uma ficha existente no 
local, com o objetivo de responsabilizar cada utente pela 
sua correta utilização. 

8. O acesso ao(s) computador(es) deverá processar-se 
através de marcação prévia. 
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9. O período disponibilizado para a utilização do(s) 
computador(es) não deverá exceder um tempo letivo 
(caso existam marcações prévias). 

10. O ponto anterior não se aplica no caso dos 
computadores adstritos às atividades de direção de 
turma e de coordenação que dispõem de 
computador(es) próprio(s). 

11. No acesso à internet só serão permitidos os sites que, de 
algum modo, estejam relacionados com os conteúdos 
programáticos das várias disciplinas, com projetos 
pedagógicos a desenvolver e com atividades 
administrativas e de gestão, podendo a escola usar os 
filtros de informação que considerar mais adequados. 

12. O utente que faça um uso indevido do acesso à internet 
será passível de procedimento disciplinar. 

13. A utilização, por parte do utente, de programas do tipo 
chat (conversação online) só poderá ser efetuada em 
contexto de formação, de desenvolvimento de projetos 
ou de necessidades administrativas e de gestão. 

14. Caso o utente seja um aluno, esta utilização só poderá 
ocorrer quando devidamente enquadrada por um 
docente. 

15. O não cumprimento das orientações dadas pelo 
responsável do espaço, será passível de procedimento 
disciplinar e determina de imediato: 

a) Ordem de saída do local onde se encontra com 
a consequente impossibilidade de a ele voltar 
até ao final do dia em que se verificou a 
ocorrência; 

b) Participação da ocorrência ao diretor de turma 
e/ou Diretor consoante a natureza e a gravidade 
da situação. 

16. A utilização do servidor da rede informática só é 
permitida ao administrador do sistema e aos utentes 
devidamente autorizados pelo Diretor. 

17. No caso de se verificar dano irreversível de qualquer 
material, equipamento ou recurso da parte do 
utilizador, cabe ao Diretor decidir qual o procedimento 
a efetuar. 

 
Anexo VII 

Regulamento da Oferta Formativa 
 Ensino Pré-Escolar 
 
 Ensino Básico 

• 1.º Ciclo 

• 2.º Ciclo 

• 3.º Ciclo 
 

Cursos de Educação e Formação de Jovens 
 
Cursos Científico-Humanístico 

• Ciências e Tecnologias 

• Línguas e Humanidades 

• Artes Visuais 

• Ciências Socioeconómicas 
 

Cursos Profissionais 
 
 

Anexo VIII 
Regulamento de Quadro de Excelência 

1. O direito a integrar o Quadro de Excelência é 
reconhecido aos alunos que obtenham excelentes 
resultados escolares e produzam trabalhos académicos 
ou realizem atividades de excelente qualidade, quer no 
domínio curricular, quer no domínio das atividades de 

complemento curricular. Sendo assim, determina-se 
que: 

a) São integrados no Quadro de Excelência, os 
alunos: 

i. do 1.º ciclo que, no final do ano letivo, 
tenham obtido menção de “Muito Bom” 
em todas as áreas disciplinares; 

ii. dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, que, 
obtenham no final do primeiro período, 
média aritmética igual ou superior a 4,6 
(arredondada às décimas). No segundo 
período, os que obtenham média 
aritmética igual ou superior a 4,7 
(arredondada às décimas). No terceiro 
período, os que obtenham média 
aritmética igual ou superior a 4,8 
(arredondada às décimas); 

iii. do ensino secundário que obtenham, no 
final do primeiro período, média 
aritmética igual ou superior a 16 valores 
(arredondada às décimas). No final do 
segundo período, os que obtenham média 
aritmética igual ou superior a 17 valores 
(arredondada às décimas). No final do 
terceiro período, os que obtenham média 
aritmética igual ou superior a 18 valores 
(arredondada às décimas). 

b) Acresce ainda às condições mencionadas no 
número anterior, o facto de um aluno não poder 
integrar o Quadro de Excelência se obtiver 
algum nível inferior a 4, nos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico, classificação inferior a 15, no 
ensino secundário, ou menção de “Não Satisfaz” 
sempre que a avaliação da área curricular seja 
qualitativa. No que concerne ao ensino 
secundário, o aluno não poderá também ter 
disciplinas em atraso referentes a anos 
anteriores. 

c) Para o cálculo das médias, a disciplina de EMRC 
não é contabilizada, devido à não 
obrigatoriedade da sua frequência. 

d) O aluno não pode integrar o Quadro de 
Excelência sempre que tenha 
participações/ocorrências de caráter disciplinar 
no ano letivo em curso. 

e) A proposta dos alunos para este quadro é da 
responsabilidade do respetivo conselho de 
turma. 

f) Aos alunos que, no final do terceiro período, 
reúnam as condições para integrar o Quadro de 
Excelência, será atribuído um diploma. 

2. A publicitação do Quadro de Excelência é feita através 
da sua afixação online, na página web do AEIV, 
encontrando-se ainda publicitada em todos os 
estabelecimentos de educação e ensino do AEIV. 

 
Anexo IX 

Regulamento do Diretor de Instalações 
1. O diretor de instalações é o principal responsável pelo 

controle, manutenção e coordenação dos recursos 
materiais e espaços das salas específicas. Aos diretores 
de instalações compete genericamente: 

a) Zelar pelas instalações escolares a seu cargo; 

b) Elaborar e atualizar o inventário do 
equipamento e material a seu cargo; 

c) Divulgar junto de cada departamento curricular, 
os recursos materiais existentes na escola e os 
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recentemente adquiridos, relacionados com os 
respetivos departamentos; 

d) Apresentar propostas devidamente 
fundamentadas para aquisição de material e 
equipamento; 

e) Dispor e organizar o material nos respetivos 
locais, podendo contar com os professores do 
grupo e/ou o pessoal de ação educativa; 

f) Informar o Diretor de qualquer anomalia 
verificada; 

g) Assegurar o registo das novas aquisições de 
material, tendo em conta o controlo do mesmo; 

h) Autorizar a utilização do material e equipamento 
à sua guarda por outros setores do 
agrupamento, sempre que o mesmo esteja 
disponível e seja requisitado em conformidade 
com o regulamento específico do setor; 

i) Orientar os funcionários do setor no sentido de 
um correto manuseamento dos equipamentos e 
materiais. 

j) No final de cada ano, verificar o inventário do 
equipamento e material em colaboração com 
todos os elementos do grupo de recrutamento. 

 
Anexo X 

Regulamento do Gabinete de Mediação e Convivência 
 

Artigo 1.º 
Enquadramento 

A existência do Gabinete de Mediação e Convivência 
(GMC) resulta da necessidade de criar um espaço de 
acompanhamento dos alunos dos ensinos básico e secundário 
que manifestem problemas de integração, convivência e de 
indisciplina. Configura-se no entendimento do conflito como 
facto inerente à interação humana sendo que esta 
circunstância não significa que a sua consequência natural seja 
a violência, a destruição ou a deterioração das relações. 
Converte o conflito em um elemento positivo que permita a 
evolução das relações entre as partes, com vista a uma maior 
aproximação, compreensão e respeito entre os indivíduos. 
   

Artigo 2.º 
Objetivos 

O GMC prossegue os princípios gerais e organizativos do 
sistema educativo português, promovendo o 
desenvolvimento de atitudes responsáveis, de uma cultura de 
paz, incluindo os meios de resolução pacífica de conflitos, o 
diálogo, a construção do consenso e a não-violência ativa. 
Neste sentido, são objetivos do GMC:  

a) Favorecer a comunicação entre as partes em 
conflito. 

b) Favorecer, em ambas as partes, a compreensão 
do conflito de uma forma global e não apenas 
individual. 

c) Incentivar as partes a analisar as causas do 
conflito, convergindo as diferenças em formas 
criativas de resolução do conflito. 

d) Estimular a aproximação entre as partes em 
conflito. 

e) Articular com o Diretor, associação de pais e 
outras instituições da comunidade escolar. 

f) Colaborar na aplicação de medidas disciplinares 
corretivas. 

g) Mediar conflitos entre alunos, entre alunos e 
professores e entre estes e outros agentes 
educativos.  

h) Aproveitar conflito como oportunidade de 
aprendizagem, crescimento e transformação. 

i) Desenvolver práticas e competências de 
prevenção e resolução pacífica do conflito 
individual, interpessoal e institucional. 

j) Prevenir comportamentos de risco. 
k) Combater a falta de assiduidade e abandono 

escolar. 
 

Artigo 3.º 
Princípios orientadores 

A intervenção do GMC pauta-se pelos seguintes 
princípios orientadores: 

a) Respeito pelos princípios enunciados no 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar, no projeto 
educativo do agrupamento e no Regulamento 
Interno do agrupamento. 

b) Respeito pelo direito da privacidade e 
confidencialidade. 

c) Respeito pelos princípios da imparcialidade, 
independência e neutralidade. 

 
Artigo 4.º 

Constituição 
1. A constituição e o funcionamento do GMC são da 

responsabilidade do Diretor do agrupamento, articulam-
se com o projeto educativo do agrupamento (PEA), com 
o Regulamento Interno (RI) e com o plano anual de 
atividades (PAA). 

2. O GMC é constituído por equipa de docentes ou outros 
profissionais do agrupamento com formação 
apropriada.  

3. Da equipa podem ainda fazer parte, em caráter 
voluntário, pais, encarregados de educação, alunos ou 
outras figuras destacadas da comunidade, devidamente 
enquadradas.   

 
Artigo 5.º 

Perfil e funções do mediador 
O mediador é um facilitador da comunicação e um 

indutor de acordos que respeitem as especificidades 
individuais e não ponham em causa os objetivos educativos e 
as normas da escola. Deste modo, o mediador deve reunir 
certas características que o tornem uma figura aceite pela 
comunidade: 

a) Dinâmico e preocupado com os outros; 
b) Disponível para auxiliar sempre que necessário; 
c) Prudente nas sua opiniões de modo a que estas 

não interfiram no processo de mediação; 
d) Imparcial na medida em que se mostra capaz de 

compreender as diversas perspetivas do 
conflito; 

e) Paciente e resistente, de forma a superar o 
desgaste que o processo de mediação poderá 
provocar. 

 
Artigo 6.º 

Funcionamento  
O GMC é ativado sempre ocorram situações que 

justifiquem a atuação da equipa. 
 

Artigo 7.º 
Utentes 

Poderão recorrer aos serviços do GMC, os seguintes 
elementos da comunidade educativa: 
 

a) Alunos 
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b) Professores 
c) Assistentes operacionais/técnicos 
d) Pais e encarregados de educação 

 
Artigo 8.º 

Direitos dos utentes GMC 
Os utentes do GMC beneficiam nomeadamente dos 

seguintes direitos: 
a) Optar pelos serviços do GMC, 

independentemente da existência de conflito 
em contexto escolar. 

b) Recusar colaborar nas ações de mediação do 
GMC. 

c) Abandonar o processo de mediação de conflito, 
caso se confirme o incumprimento do acordo do 
serviço de mediação. 

d) Receber formação na área da mediação de 
conflitos em contexto escolar. 

 
Artigo 9.º 

Deveres dos docentes e outros agentes educativos 
São deveres dos docentes e outros agentes educativos: 

a) Conhecer o funcionamento e os princípios 
orientadores do GMC. 

b) Encaminhar o aluno para o GMC sempre que se 
justifique, atendendo ao enunciado no ponto 6. 

c) Preencher o impresso de participação disciplinar 
utilizado no agrupamento, em caso de 
comportamento inadequado. 

d) Colaborar nas ações do GMC, iniciado o 
processo de mediação do conflito do qual 
acordou tomar parte. 

 
Artigo 10.º 

Deveres do mediador do GMC 
São deveres do mediador: 

a) Receber os alunos sobre os quais recaiu a 
participação disciplinar ou que manifestem 
interesse nos serviços do GMC. 

b) Solicitar ao aluno o preenchimento da ficha de 
presença no GMC. 

c) Arquivar o original e enviar, por mail, cópia ao 
diretor de turma. 

d) Explicitar às partes o objetivo, o processo e as 
regras básicas da mediação. 

e) Tentar mediar/gerir os conflitos existentes, 
promovendo junto das partes o diálogo e a 
escuta ativa. 

f) Mobilizar todas as formas processuais para 
favorecer a comunicação entre as partes. 

g) Conduzir um processo de mediação justo, sendo 
que o acordo alcançado ou decisão tomada seja 
razoável e permita um relacionamento futuro 
positivo entre as partes. 

h) Inibir-se do exercício da função de juiz já que as 
decisões devem ser tomadas e assumidas por 
ambas as partes em conflito.  

i) Promover a confidencialidade para que o 
processo de mediação se desenrole na sua 
plenitude. 

j) Fazer sentir o apoio institucional necessário para 
que os envolvidos no processo possam levar por 
diante o acordo ou decisão estabelecidos. 

k) Mostrar uma postura de imparcialidade, 
independência e neutralidade no processo de 
mediação. 

l) Estabelecer relações privilegiadas com os 
diretores de turma.  

m) Declinar a mediação de conflitos entre alunos 
e/ou professores que pertençam às turmas a ele 
atribuídas nesse ano letivo, familiares ou outros 
com os quais mantenha relações próximas. 

n) Encaminhar para o Diretor as situações de maior 
gravidade ou em estado de conflitualidade que 
ultrapassam o âmbito de atuação do GMC e que 
exigem a aplicação das medidas disciplinares 
previstas na legislação em vigor.  

 
Artigo 11.º 

Deveres dos alunos 
Para além dos previstos na lei, são ainda deveres do 

aluno:  
 

a) Preencher a ficha de registo de presença no 
GMC.  

b) Refletir sobre os seus problemas, 
comportamento e/ou atitudes. 

c) Colaborar no processo de construção de 
decisões adequadas à resolução do conflito. 

d) Atualizar o GMC sobre o decorrer do processo 
de mediação do qual acordou fazer parte. 

 
Artigo 12.º 

Tipologia de problemas objeto de mediação escolar 
Dos conflitos entre alunos, alunos e professores e entre 

estes e outros agentes educativos, ponderadas as 
circunstâncias de cada caso, poderão ser objeto de mediação, 
nomeadamente as seguintes situações: 

a) Transgressão das normas/regras de convivência; 
b) Manifestações de exclusão e de ostracismo; 
c) Violação do património; 
d) Estratégias de ensino docente; 
e) Estilos pessoais de comunicação; 
f) Avaliação dos alunos; 
g) Integração em determinada turma; 
h) Incumprimento de tarefas; 
i) Comportamentos de indisciplina. 

 
Artigo 13.º 
Avaliação 

A avaliação da ação do GMC está integrada no contexto 
do Plano de Ação Tutorial. 
 

Anexo XI 
Regulamento da Sala de Apoio ao Estudo 

 
Artigo 1.º 

Instalações e Horário de funcionamento 
1. A sala de apoio ao estudo funciona na sala com o mesmo 

nome da Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela, 
com horário coincidente com o das atividades letivas. 

2. A sala conta com a presença de professores que aí 
permanecerão de acordo com o seu horário semanal. 

3. A sua abertura e o encerramento coincidem com os 
toques de entrada e saída das atividades letivas. 

4. A sala dispõe de equipamentos e mobiliário que 
permitem a realização de trabalhos individuais ou em 
grupo, estando igualmente disponíveis manuais 
escolares, fichas de trabalho, jogos didáticos e recursos 
informáticos. 
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5. Será afixado na porta da sala o horário com a indicação 
dos professores presentes na mesma e respetivas 
disciplinas. 

 
Artigo 2.º 
Utentes 

1. A sala de apoio ao estudo tem como destinatários os 
alunos que frequentam este estabelecimento de ensino. 

2. Podem frequentar a sala de apoio ao estudo: 
a) todos os alunos que, por sua iniciativa, individual 

ou em grupo, queiram tirar dúvidas, aprofundar 
assuntos,  realizar trabalhos, efetuar pesquisas 
para trabalhos escolares na internet; 

b) os alunos que pretendam utilizar os 
computadores com finalidades específicas, não 
devendo contrariar os princípios instituídos para 
este espaço (ver ponto VI deste regulamento). 

3. Constitui condição específica de frequência da sala de 
apoio ao estudo: 

a) o encaminhamento de alunos para este espaço, 
com uma tarefa definida por um docente, 
decorrente da aplicação de medida corretiva de 
saída da sala de aula. 

4. Não é permitida a utilização da sala de apoio ao estudo 
para atividades letivas. 

 
Artigo 3.º 
Objetivos 

1. São objetivos da sala de apoio ao estudo: 
a) prestar apoio pedagógico aos alunos que 

voluntariamente aí se desloquem; 
b) apoiar os alunos na realização dos trabalhos 

escolares; 
c) proporcionar aos alunos atividades alternativas 

de remediação, sempre que estas sejam 
solicitadas por um professor; 

d) incutir nos alunos métodos e hábitos de estudo; 
e) promover o uso adequado dos computadores e 

da Internet; 
f) funcionar como espaço de acolhimento para 

alunos colocados fora da sala de aula. 
 

Artigo 4.º 
Deveres dos professores que prestam serviço na sala de apoio 

ao estudo 
1. Os professores que prestam serviço na sala de apoio ao 

estudo devem: 
a) registar em modelo próprio as presenças dos 

alunos e as atividades realizadas; 
b) permanecer na sala todo o tempo indicado no 

seu horário; 
c) supervisionar as atividades dos alunos; 
d) dar apoio educativo aos alunos, quando 

solicitados para este efeito; 
e) zelar pelo equipamento existente na sala; 
f) informar o Diretor das anomalias detetadas no 

equipamento afeto a esta sala, bem como do 
incumprimento das normas constantes deste 
regulamento; 

g) verificar se os alunos realizam as tarefas 
indicadas pelos professores na sequência da 
aplicação da medida corretiva de saída da sala 
de aula; 

h) assinar o impresso que define as tarefas a 
efetuar pelos alunos, confirmando a sua 
presença na referida sala; 

i) fazer cumprir o presente regulamento. 

 
Artigo 5.º 

Deveres dos alunos na sala de apoio ao estudo 
1. Os alunos devem: 

a) entrar de forma ordeira e educada, evitando 
perturbar as atividades a decorrer neste espaço; 

b) identificar-se, à entrada, como elemento 
pertencente à escola, mostrando o seu cartão a 
um professor presente na sala; 

c) respeitar as normas do presente regulamento e 
acatar as chamadas de atenção e instruções 
dadas pelos professores; 

d) zelar pelo material, o asseio e a arrumação da 
sala. 

 
Artigo 6.º 

Regras para a utilização dos computadores na sala de apoio ao 
estudo 

1. A utilização dos computadores na sala de apoio ao 
estudo obedece às seguintes regras: 

a) os postos de computadores destinam-se à 
realização de trabalhos escolares ou pesquisas 
com o mesmo fim; 

b) só é permitida a utilização do computador, no 
máximo, a dois alunos simultaneamente; 

c) o professor presente na sala poderá a qualquer 
momento interromper uma tarefa desde que, 
avaliada a situação, considere ser mais oportuno 
para o funcionamento da sala; 

d) o computador não pode ser usado para consulta 
de sítios considerados impróprios pela escola; 

e) não é permitido instalar programas ou modificar 
o ambiente de trabalho existente. 

 
Artigo 7.º 

Interdições 
1. É expressamente proibido: 

a) permanecer na sala de apoio ao estudo, estando 
a faltar deliberadamente a atividades letivas; 

b) usar telemóvel com som ou jogos eletrónicos; 
c) comer, beber ou praticar quaisquer atos que 

perturbem o normal funcionamento da sala. 
 

Artigo 9.º 
Dúvidas e omissões 

1. As dúvidas e omissões que dizem respeito ao 
funcionamento da sala de estudo serão supridas por 
deliberação do Diretor. 

 
 

Anexo XII 
Regulamento Supervisão Pedagógica 

(prática letiva) 
1. A observação da ação dos docentes em contexto de sala 

de atividades/aula, enquanto mecanismo de 

desenvolvimento profissional e regulador da prática 

letiva, é transversal a todos os departamentos. 

2. Todos os docentes do agrupamento participam no 

processo de supervisão da prática letiva, de acordo com 

as seguintes orientações: 

a) em total liberdade de escolha do supervisor, que 

poderá ser um elemento do departamento 

curricular ou do mesmo grupo disciplinar do 

supervisionado, mas também poderá ser um dos 

elementos que integram os conselhos de turma; 
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b) em grupos de trabalho de dois elementos, sendo 

que sempre que um assuma o papel de 

supervisor, o outro ocupa o papel de 

supervisionado. Os papéis invertem-se no 

segundo momento de supervisão; 

c) na impossibilidade de definição de um supervisor 

cabe à diretora/coordenador a sua nomeação. 

3. A observação da ação dos docentes em contexto de sala 

de atividades/aula atende aos seguintes momentos: 

1. Calendarização: acordada previamente pelos 

intervenientes (supervisor/supervisionado). 

2. Encontro inicial entre supervisor/supervisionado: ao 

enquadramento da aula a observar. 

3. Observação da aula/atividade. 

4. Reflexão conjunta (supervisor/ supervisionado), 

sobre a aula, num prazo máximo de 5 dias após a 

aula observada. 

5. Reflexão em reunião de área disciplinar (no caso das 

aulas) e partilha de boas práticas (3º período). 

4. Aquando da observação da aula/atividade do docente, o 

supervisor deve ter um papel passivo, de forma a estar 

atento ao desenvolvimento do processo educativo e das 

relações e dinâmicas estabelecidas nesse contexto. 

5. A cada docente cabe a observação de duas aulas, num 

ciclo de dois anos letivos as quais poderão ocorrer em 

cada um dos dois primeiros períodos letivos ou no início 

do terceiro período.  

6. A observação da ação dos docentes em contexto de sala 

de atividades/aula obriga a registos em documento 

próprio do agrupamento, os quais devem ser dados a 

conhecer ao respetivo coordenador de departamento 

curricular. 

7. A monitorização do processo de observação da ação dos 

docentes em contexto de sala de atividades/aula deve 

interligar-se com o projeto de avaliação institucional: 

a. Cabe à diretora a constituição de uma equipa 

de trabalho com vista à elaboração de um 

relatório intermédio e outro final no sentido de 

aferir as melhorias conquistadas e os 

constrangimentos existentes. 

b. As conclusões dos relatórios devem ser 

contempladas no plano de formação do 

agrupamento.  

8. Os docentes obrigados a avaliação externa do 

desempenho decente, e todos aqueles que a solicitam, 

encontram-se excluídos da observação da prática letiva 

em contexto de sala de atividades/aula desenvolvida no 

agrupamento. Podem, no entanto, por sua iniciativa 

participar neste processo. 

 

Anexo XIII 
Sistema de Controlo Interno 

 
1. Regulamento 

O presente manual do Sistema de Controlo Interno, doravante 

designado SCI, ao estabelecer medidas de controlo interno 

adequadas e eficazes através da implementação em cada 

setor de uma verificação e fluxos de informação, visa criar 

planos de organização, políticas, métodos e procedimentos de 

controlo, contribuindo para: 

▪ Assegurar o desenvolvimento das atividades, de 

forma ordenada e eficiente; 

▪ Estabelecer a exatidão e integridade dos registos 

contabilísticos; 

▪ Otimizar os processos de aquisição, gestão e 

organização dos ativos; 

▪ Detetar possíveis situações de ilegalidade, fraudes e 

erros. 

 

 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Conceito 

O SCI (Sistema de Controlo Interno) engloba as políticas e 

procedimentos (métodos, técnicas de controlo interno) 

estabelecidos pela tutela e pelo órgão de gestão da escola, de 

forma a garantir, tanto quanto for praticável: 

1. O controlo interno administrativo, incluindo o plano 

de organização e os procedimentos e registos que se 

relacionam com os processos de decisão; 

2. O controlo interno contabilístico, compreendendo o 

plano de organização e os registos e procedimentos 

que se relacionam com a salvaguarda dos ativos e 

com a confiança que inspiram os registos 

contabilísticos. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de Aplicação 

1. O SCI é aplicável a todos os serviços do Agrupamento 

de Escolas de Infias, Vizela. 

2. Uma vez que o presente SCI estabelece os princípios 

gerais que disciplinam todas as operações relativas 

à execução da contabilidade, bem como as 

competências dos diversos serviços envolvidos, 

compete a cada setor cumprir e fazer cumprir as 

referidas normas orientadoras. 

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

O presente Regulamento, ao instituir um SCI no Agrupamento 

de Escolas de Infias, Vizela, visa, por isso, estabelecer um 

conjunto de procedimentos tendentes a garantir os seguintes 

objetivos: 

a. A salvaguarda dos ativos (bens e património); 

b. O registo e atualização do imobilizado da 

Escola; 

c. A legalidade e a regularidade das operações; 

d. A integridade e exatidão dos registos 

contabilísticos; 

e. A execução dos planos e políticas 

superiormente definidos; 

f. A eficácia da gestão e a qualidade da 

informação; 

g. A imagem fiel das demonstrações financeiras; 

h. A prevenção e deteção de fraudes e erros. 
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Artigo 4.º 

Princípios 

O SCI deverá obedecer aos seguintes princípios básicos que lhe 

dão consistência: 

a. A segregação de funções; 

b. O controlo das operações; 

c. A definição de autoridade e de 

responsabilidade; 

d. O registo metódico dos factos. 

 

Artigo 5.º 

Fundamentação 

A definição deste SCI procura: 

1. A segregação, separação ou divisão de funções, 

devendo, na definição de funções de controlo e 

nomeação dos respetivos responsáveis, atender-se:   

▪ À identificação das responsabilidades 

funcionais (nos documentos escritos que 

integram os processos administrativos 

internos, todos os despachos e informações 

que sobre eles forem exarados, bem como os 

documentos do sistema contabilístico, devem 

sempre identificar os dirigentes, funcionários e 

agentes seus subscritores e a qualidade em 

que o fazem, de forma clara e legível); 

▪ Aos circuitos obrigatórios dos documentos e às 

verificações respetivas; 

▪ Ao cumprimento dos princípios da segregação 

das funções, de acordo com os normativos 

legais e os bons princípios de gestão (a função 

contabilística e a função operacional devem 

estar de tal modo separadas que não seja 

possível a um funcionário ter o controlo físico 

de um ativo e, simultaneamente, ter a seu 

cargo os registos a ele inerentes). 

2. O controlo das operações, tendo a ver, 

fundamentalmente, de acordo com os critérios 

estabelecidos, com a sequência das mesmas, isto é, 

com os ciclos: 

▪ Autorização / Órgão de Gestão; 

▪ Execução / Setor; 

▪ Registo / Secção de Contabilidade; 

▪ Tesouraria. 

3. A numeração dos documentos. 

4. A adoção de provas e conferências independentes. 

 

Artigo 6.º 

Gestão e Implementação 

Compete ao órgão de gestão exercer o poder de gestão, nos 

termos da lei, bem como implementar, perante as outras 

chefias e responsáveis, dentro da respetiva unidade orgânica, 

o cumprimento das normas definidas no presente 

Regulamento e dos preceitos legais em vigor. 

 

II – ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL 

 

Artigo 7.º 

Orientações, Regras e Procedimentos Orçamentais 

Na elaboração e execução do Orçamento da Escola devem ser 

observadas as seguintes orientações e princípios:  

1. Os princípios orçamentais;  

2. Os princípios contabilísticos;  

3. As regras previsionais;  

4. As orientações emanadas do Instituto de Gestão 

Financeira da Educação, I.P;  

5. Os procedimentos contabilísticos estabelecidos no 

POC-Educação; 

6. As linhas orientadoras emanadas do Conselho Geral; 

7. A fundamentação constante do Plano Anual de 

Atividades. 

 

Artigo 8.º 

Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades deve fundamentar a proposta de 

orçamento a apresentar na sua fase de preparação. Assim, 

como instrumento normal de planificação das atividades 

escolares que se desejam levar a cabo, tentando dar resposta 

à concretização do Projeto Educativo, deve ter em atenção os 

seguintes pressupostos: 

1. É aprovado pelo Conselho Geral, por proposta do 

órgão de gestão, ouvido o Conselho Pedagógico; 

2. Deve conter os seguintes elementos fundamentais: 

▪ A discriminação dos objetivos a atingir; 

▪ As atividades a realizar; 

▪ Os recursos a utilizar; 

▪ Os intervenientes; 

▪ A calendarização; 

▪ As finalidades a alcançar, do Projeto 

Educativo. 

 

Artigo 9.º 

Princípios Orçamentais 

Os princípios orçamentais a ser observados na elaboração e 

execução do orçamento são os seguintes: 

1. Princípio da independência (a elaboração, aprovação 

e execução do Orçamento é independente do 

Orçamento de Estado); 

2. Princípio da anualidade (os montantes previstos, no 

Orçamento, são anuais, coincidindo o ano 

económico com o ano civil); 

3. Princípio da unidade (o Orçamento é único); 

4. Princípio da universalidade (o Orçamento 

compreende todas as despesas e receitas); 

5. Princípio do equilíbrio (o Orçamento prevê os 

recursos necessários para cobrir todas as despesas e 

as receitas correntes devem ser, pelo menos, iguais 

às despesas correntes); 

6. Princípio da especificação (o Orçamento discrimina 

suficientemente todas as despesas e receitas nele 

previstas); 

7. Princípio da não consignação (o produto de quaisquer 

receitas não pode ser afeto à cobertura de 

determinadas despesas, salvo quando essa afetação 

for permitida por lei); 
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8. Princípio da não compensação (todas as despesas e 

receitas são inscritas pela sua importância integral, 

sem deduções de qualquer natureza). 

 

Artigo 10.º 

Regras para a Elaboração do Orçamento 

Na elaboração do Orçamento da Escola devem ser observadas 

as seguintes regras: 

1. Prazos de envio – devem ser cumpridos os prazos 

estipulados, anualmente, pela Instituto de Gestão 

Financeira da Educação, I.P.; 

2. Razoabilidade – relativamente ao ano anterior, não 

devem ser propostos aumentos incomportáveis que 

ultrapassem o razoável; 

3. Linhas orientadoras – deverão ser enviadas, em 

anexo, as linhas orientadoras emanadas pelo 

Conselho Geral; 

4. Justificação – as verbas propostas devem ser sempre 

alvo de justificação adequada; 

5. Atividade 197-Ensino – a proposta de verbas deve ter 

em atenção as afetas às restantes atividades; 

6. Obras e equipamentos – verbas para 

apetrechamento do refeitório e bufete escolar bem 

como para aquisição de outro equipamento, deve 

ser enviada, simultaneamente, proposta para o 

Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P e 

para a DGEstE, dado que é esta última que 

dimensiona as verbas a atribuir; 

7. Material de cultura e conservação de bens – a 

proposta de verbas para equipamentos, 

enquadráveis nesta rubrica, terá o tratamento 

previsto na alínea anterior; 

8. Mapa do Plano Financeiro Anual – preenchido, 

dando cumprimento ao estipulado na Circular do 

Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. 

 

Artigo 11.º 

Gestão e Execução do Orçamento - Princípios e Regras 

Na gestão e execução do Orçamento da Escola devem ser 

respeitados os seguintes princípios e regras: 

1. Nas operações de execução do Orçamento, deve 

observar-se: 

▪ Quanto às receitas – obedecem ao princípio da 

segregação das funções de liquidação e de 

cobrança; 

▪ Quanto às despesas – obedecem ao princípio 

da autorização de despesa, autorização de 

pagamento e ao pagamento. 

2. Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada, 

mesmo que seja legal, sem que, cumulativamente: 

▪ Tenha sido objeto de adequada inscrição 

orçamental; 

▪ Esteja adequadamente classificada; 

3. A liquidação e cobrança de receitas podem, no 

entanto, ser efetuadas para além dos valores 

previstos na respetiva inscrição orçamental; 

4. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de 

dezembro devem ser contabilizadas pelas 

correspondentes rubricas do orçamento do ano em 

que a cobrança se efetuar; 

5. As despesas só podem ser cativadas, assumidas, 

autorizadas e pagas se, cumulativamente, se 

verificar que: 

▪ O facto gerador da obrigação de despesa 

respeite as normas legais aplicáveis; 

▪ A despesa em causa esteja inscrita no 

Orçamento e o cabimento tenha dotação igual 

ou superior ao compromisso; 

▪  A despesa em causa satisfaça o princípio da 

economia, eficiência e eficácia. 

6. As dotações orçamentais da despesa constituem o 

limite máximo a utilizar na sua realização; 

7. As despesas a realizar com a compensação em receita, 

legalmente consignadas, podem ser autorizadas até 

à concorrência das importâncias arrecadadas; 

8. As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 

de dezembro do ano a que respeitam, devendo o 

pagamento dos encargos regularmente assumidos e 

não pagos até essa data ser processado por conta 

das verbas adequadas do Orçamento que estiver em 

vigor no momento em que se proceda ao seu 

pagamento. 

 

Artigo 12.º 

Princípios Contabilísticos da contabilidade patrimonial 

A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais (de 

acordo com o ponto 3 da Portaria N.º 794/2000, de 20 de 

setembro) a seguir formulados deve conduzir à obtenção de 

uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, 

dos resultados e da execução orçamental. 

 

1. Princípio da Entidade Contabilística – constitui 

entidade contabilística todo o ente público ou de 

direito privado que esteja obrigado a elaborar e 

apresentar contas de acordo com o POC-Educação.  

2. Princípio da Continuidade – considera-se que a 

entidade opera continuadamente, com duração 

ilimitada; 

3. Princípio da Consistência – considera-se que a 

entidade não altera as suas políticas contabilísticas 

de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração 

tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser 

referida de acordo com o anexo às demonstrações 

financeiras; 

4. Princípio da Especialização (ou do acréscimo) – os 

proveitos e os custos são reconhecidos quando 

obtidos ou incorridos, independentemente do seu 

recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas 

demonstrações financeiras dos períodos a que 

respeitem; 

5. Princípio do Custo Histórico – os registos 

contabilísticos devem basear-se em custos de 

aquisição ou de produção; 

6. Princípio da Prudência - significa que é possível 

integrar nas contas um grau de precaução ao fazer 

as estimativas exigidas em condições de incerteza 
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sem, contudo, permitir a criação de reservas ocultas 

ou provisões excessivas ou a deliberada 

quantificação de ativos e proveitos por defeito ou de 

passivos e custos por excesso; 

7. Princípio da Materialidade – as demonstrações 

financeiras devem evidenciar todos os elementos 

que sejam relevantes e que possam afetar 

avaliações ou decisões do órgão de gestão e dos 

interessados em geral; 

8. Princípio da Não Compensação – os elementos das 

rubricas do ativo e do passivo (balanço), dos custos 

e perdas e de proveitos e ganhos (demonstração de 

resultados) são apresentados em separado, não 

podendo ser compensados. 

 

Artigo 13.º 

Funções e Competências relativas à gestão orçamental e 

patrimonial 

A gestão orçamental e patrimonial está diretamente cometida 

ao Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas de 

Infias, Vizela, em articulação com os Serviços de Administração 

Escolar, de acordo com as funções e competências que lhe são 

legalmente atribuídas. 

 

Artigo 14.º 

Gestão Orçamental 

1. A gestão orçamental, engloba: 

▪ A execução do orçamento da Escola; 

▪ Os movimentos da contabilidade patrimonial e 

a tesouraria, de acordo com as deliberações e 

decisões tomadas pelo Órgão de gestão, tendo 

em conta a sua programação, ao longo de cada 

exercício económico. 

2. A gestão orçamental e patrimonial obedece às 

disposições legais do POC-Educação, sendo 

sustentada pelo sistema contabilístico dos Serviços 

de Administração Escolar do Agrupamento de 

Escolas de Infias, Vizela. 

 

Artigo 15.º 

Organização da Contabilidade Orçamental e Patrimonial 

1. A organização da contabilidade orçamental e 

patrimonial do Agrupamento de Escolas de Infias, 

Vizela e respetivo funcionamento rege-se pelos 

procedimentos definidos no POC-Educação e pelas 

normas previstas no presente Regulamento. 

2. O sistema contabilístico corresponde a um conjunto 

de tarefas e registos, através do qual se processam 

as operações como meio de manter a informação 

financeira, envolvendo a identificação, a agregação, 

a análise, o cálculo, a classificação, o lançamento nas 

contas, o resumo e o relato das várias operações e 

acontecimentos. 

3. O sistema contabilístico funciona com base nas 

seguintes aplicações informáticas: 

a) Contabilidade orçamental; 

b) Contabilidade patrimonial; 

c) Contabilidade de custos; 

d) Gestão de stocks. 

4. O sistema contabilístico assenta fundamentalmente 

nos seguintes grupos de componentes: 

a) O inventário – corresponde a todos os bens, 

direitos e obrigações constitutivos do seu 

património; 

b) Os documentos e registos – assentam na 

utilização de documentos e livros de 

escrituração; 

5. Os documentos principais de prestação de contas do 

Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela são os 

seguintes: 

a) Os mapas de execução orçamental;  

b) A conta de gerência; 

c) O relatório de contas. 

6. No desempenho das suas competências os 

responsáveis dos serviços assegurarão a 

identificação das responsabilidades funcionais, 

circuitos obrigatórios dos documentos e as 

verificações respetivas, tendo em conta o 

cumprimento da segregação de funções, de acordo 

com as normas legais. 

 

III – DISPONIBILIDADES 

 

Artigo 16.º 

Cobranças de Receitas 

1. Todas as receitas são cobradas com utilização de um 

cartão magnético pessoal pré-carregado associado a 

uma aplicação informática de gestão. 

2. O carregamento do cartão é efetuado nos serviços 

da papelaria/reprografia. 

3. Diariamente a Tesoureira procede à conferência dos 

carregamentos, imprime o Diário dos 

Carregamentos e providencia, o depósito na conta 

bancária do Agrupamento de Escolas de Infias, 

Vizela. 

4. A Tesoureira imprime diariamente, a partir da 

aplicação informática, as receitas de cada um dos 

postos de venda (Relatório Diário de Vendas), 

procede à conferência diária das receitas, assina as 

folhas correspondentes e efetua a transferência da 

conta dos carregamentos para a conta do SASE. 

5. Receitas dos Serviços Administrativos: a Tesoureira, 

faz a conferência diária das receitas e procede ao 

seu registo na aplicação informática de 

Contabilidade POC-Educação. 

 

Artigo 17.º 

Depósitos e Contas Bancárias 

1. As contas bancárias do Agrupamento são 

movimentadas com assinaturas em simultâneo da 

Presidente ou Vice-Presidente do Conselho 

Administrativo, com competência delegada para o 

efeito, e da Coordenadora Técnica. 

2. A Tesoureira deverá manter atualizadas todas as 

contas tituladas pelo Agrupamento de Escolas de 

Infias, Vizela. 
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3. À Tesoureira compete a obtenção, junto das 

entidades bancárias, dos extratos de todas as contas 

correntes. 

4. Os depósitos são efetuados pela Tesoureira. 

 

Artigo 18.º 

Ordens de Pagamentos 

(Cheques e Pagamentos Eletrónicos) 

1. A emissão de ordem de pagamento só deve ser feita 

depois de conferidos e autorizados os documentos 

para esse efeito, a saber: fatura ou venda a dinheiro. 

2. Os pagamentos são feitos através de cheque ou 

transferência bancária por via eletrónica (através da 

plataforma eletrónica da CGD designada Caixa e-

Banking). 

3. A emissão de cheques e cheques não preenchidos 

ficam sob a responsabilidade da tesoureira. 

4. Os cheques para pagamento são emitidos pela 

tesoureira e anexados à fatura ou documento 

equivalente, juntamente com a respetiva ordem de 

pagamento que será assinada pela Presidente do 

Conselho Administrativo e Coordenadora Técnica. 

5. Os cheques anulados são arquivados, pela 

tesoureira, sequencialmente após a inutilização das 

assinaturas, quando as houver. 

6. Quando o cheque não é levantado ou descontado 

deve ser solicitado ao destinatário, as razões da sua 

não movimentação. 

7. Se um cheque é extraviado, deve tal facto ser 

comunicado à CGD, que deverá confirmar o 

recebimento desta informação e tomará as 

precauções devidas. Só depois, poderá ser passado 

novo cheque em substituição do extraviado. 

8. No eventual desinteresse do destinatário por um 

cheque, o serviço através da tesoureira, procede à 

sua anulação, avisando a CGD e revertendo a 

respetiva quantia como receita do serviço.  

9. As operações executadas eletronicamente terão 

sempre os respetivos justificativos devidamente 

arquivados pela tesoureira em suporte de papel. 

 

Artigo 19.º 

Reconciliações Bancárias 

1. As reconciliações bancárias das respetivas contas 

são realizadas no final de cada mês. 

2. A Coordenadora Técnica é responsável pelas 

reconciliações bancárias, podendo designar outro 

funcionário para esse serviço, não podendo ser a 

tesoureira nem quem tenha acesso às respetivas 

contas correntes. 

3. As reconciliações bancárias devem ser confrontadas 

com os respetivos registos contabilísticos. 

4. Numa eventual inconformidade, a contabilidade 

procede às correspondentes regularizações e 

registos e envia à tesoureira para que, no mesmo dia 

proceda à regularização das respetivas contas 

correntes. 

 

Artigo 20.º 

Responsabilidades da Tesoureira 

Compete à Tesoureira: 

1. Manter atualizadas as contas bancárias do 

Agrupamento e providenciar os respetivos extratos. 

2. Guardar os cheques não emitidos. 

3. Arquivar os cheques anulados. 

4. Emitir cheques para pagamento das despesas 

devidamente autorizadas. 

5. Arrecadar as receitas e respetivos documentos, 

provenientes dos diferentes setores, 

providenciando o respetivo depósito na instituição 

bancária. 

 

IV – CONTAS DE TERCEIROS 

 

Artigo 21.º 

Aquisição de Bens e Serviços  

Os métodos e procedimentos de controlo das contas de 

terceiros têm como intervenientes:  

1. Serviço Requisitante – elabora e assina a relação de 

necessidades. 

2. Área de Economato – recebe a relação de 

necessidades, verifica as existências e remete para a  

área de Contabilidade para classificação e 

cabimentação. 

3. Coordenadora Técnica / Área de Contabilidade – 

classifica o(s) bem(s) pedido(s) e informa, no 

referido documento, da existência, ou não, de 

dotação orçamental, indicando, em simultâneo a 

respetiva rubrica – informará se existe cabimento 

(cabimentação) e remete ao Conselho 

Administrativo. 

4. Conselho Administrativo – emite despacho favorável 

ou desfavorável (autorização da despesa). 

5.  Área da Contabilidade – com base na relação de 

necessidades, após verificação de todas as 

formalidades para a execução orçamental e a 

realização de despesas públicas, as compras são 

efetuadas, através da requisição oficial. 

6. Área da Contabilidade – regista a cativação da verba 

necessária ao encargo, no Programa Informático. 

7. Fornecedor – entrega o material requisitado e Guia de 

Remessa / Fatura e Requisição; 

8. Funcionário designado (Responsável pelo Serviço 

Requisitante ou do Setor que recebe a mercadoria ) 

– efetua a conferência física do material requisitado 

(quantidade e qualidade) com base na relação de 

necessidades, requisição oficial , guia de remessa 

e/ou fatura e assina a Guia, apondo as expressões 

“Recebido” e “Conferido”, e envia os referidos 

documentos para a Área de Contabilidade. 

9. Área de Contabilidade – com base na Relação de 

Necessidades, através da emissão da Requisição 

Oficial, Guia de Remessa, Guia de Entrada (quando 

se trata de existências) confere toda a 

documentação, classifica contabilisticamente a (s) 

fatura(s), confere-a(s) (verificação dos cálculos – 



Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela 

Página 60 de 94 

somas, multiplicações, descontos e outros) regista-as 

no Programa Informático. 

10. Conselho Administrativo – autoriza o pagamento 

por Despacho, enviando a documentação à 

Tesoureira. 

11. Tesoureira – Prepara o pagamento de despesa. 

12. Tesoureira – Após o pagamento da despesa, regista 

no Programa Informático e arquiva o comprovativo 

da transferência junto da fatura e requisição. 

13. Setor responsável pela Área de Inventário – através 

da Guia de Remessa, inventaria o material ou 

equipamento adquirido. 

 

Artigo 22.º 

Aquisição de Bens e Serviços pelo Serviço de ASE  

1. Intervenientes no processo: Serviço Requisitante, 

Serviços do ASE, Coordenadora Técnica, a 

Tesoureira e o Conselho Administrativo. 

2. Relação de Necessidades – é elaborada pelo Serviço 

Requisitante: Bufete, Refeitório e Papelaria e 

entregue ao responsável do ASE. 

3. Presidente do Conselho Administrativo autoriza a 

despesa e o ASE elabora a Requisição oficial para a 

Coordenadora Técnica assinar. 

4. Após a entrega, pelo fornecedor do produto, no 

serviço requisitante e a receção da fatura ou guia de 

remessa, a responsável do ASE faz o seu registo no 

Diário de Faturas do ASE. 

5. O Conselho Administrativo autoriza o pagamento 

emitido pela Tesoureira e a Coordenadora Técnica 

paga ao fornecedor. A Assistente Técnica regista o 

pagamento na aplicação informática POC- 

Educação. 

 

Artigo 23.º 

Controlo das Existências 

1. Nos locais de armazenagem existe um responsável 

nomeado para o efeito. 

2. A receção de bens só deve ser efetuada quando 

acompanhada pelas Requisições e Guia de 

Remessa/Fatura. 

3. A contagem física das existências deve ser realizada no 

final de cada trimestre: 

▪ Pela gestora responsável do ASE, para as 

existências do bufete, em conjunto com a 

responsável por este setor;  

▪ Pela gestora responsável do ASE, para as 

existências de papelaria; 

▪ As existências devem ser confrontadas com os 

respetivos registos contabilísticos. 

 

 

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 24.º 

Normas Subsidiárias 

 Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado no 

presente regulamento ou que não esteja contemplado na lei 

vigente, na sequência da análise de cada situação em 

concreto, o processo de decisão compete: 

1. Situação pontual – ao Presidente do Conselho 

Administrativo; 

2. Situação Regular – ao Conselho Administrativo.  

 

Artigo 25.º 

Responsabilidades 

1. O desrespeito, incumprimento ou violação de 

qualquer regra ou procedimento estabelecido neste 

RSCI, é da única e exclusiva responsabilidade de 

quem comete a infração, em 1.ª instância, da 

responsabilidade do Conselho Administrativo, em 2ª 

instância e do Presidente do Conselho 

Administrativo, em última instância. 

2. Sempre que se tenha conhecimento do desrespeito, 

incumprimento ou violação das regras e 

procedimentos estabelecidos neste RSCI, quer 

sejam de natureza administrativa, quer sejam de 

natureza contabilística, deverá ser elaborada a 

devida informação para efeitos de apreciação 

superior e apuramento de responsabilidade 

funcional. 

3. A violação das regras ou procedimentos, 

estabelecidos neste RSCI, consubstancia infração 

disciplinar, dando lugar à instauração do 

competente processo, nos termos da lei; 

4. Os processos instaurados, após decisão, integrarão 

o processo individual do funcionário infrator, 

devendo as respetivas penas aplicadas serem 

levadas em conta no processo de classificação do 

ano em que as mesmas forem aplicadas. 

 

Artigo 26.º 

Divulgação 

Constituindo este RSCI um documento central da 

contabilidade do Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela, 

deve o mesmo: 

1. Ser divulgado a todos os membros dos Serviços 

Administrativos e funcionários interligados (Bufetes, 

Papelaria, Telefone, Refeitório, Papelaria, etc.); 

2. Estar disponível, para consulta permanente dos 

membros envolvidos, nos locais de funcionamento. 

 

Artigo 27.º 

Revisão e Revogação de Normas Internas do Regulamento 

O presente RSCI adaptar-se-á, sempre que necessário, às 

eventuais alterações de natureza legal que entretanto venham 

a ser publicadas no Diário da República, para aplicação ao 

setor da Educação, bem como de outras normas de 

enquadramento e funcionamento local, deliberadas pelos 

Órgãos de Administração e Gestão, no âmbito das respetivas 

competências e atribuições legais. 
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2. Diagrama funcional do Agrupamento de Escolas de 

Infias, Vizela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento Contabilístico 

Portaria n.º 794/2000, de 20 de setembro – POC Educação. 

 

4. Caraterização dos Serviços de Administração Escolar 

a) Competências: 

 Atender e informar corretamente todos e 

quantos se lhe dirijam; 

 Adquirir nos termos da lei, e depois de 

autorizados pelo conselho administrativo, os 

materiais, equipamentos e serviços 

requisitados pelos diversos setores do 

Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela; 

 Executar e fornecer aos diversos setores os 

impressos de requisição de material (relações 

de necessidades e requisições internas); 

 Receber e encaminhar os justificativos de 

faltas; 

 Enviar a correspondência; 

 Registar a entrada e saída de correspondência; 

 Encaminhar a correspondência recebida para 

os respetivos destinatários; 

 Prestar apoio de teor informativo à associação 

de pais e encarregados de educação, sempre 

que solicitado; 

 Manter um arquivo com a legislação e normas 

aplicadas ao processo educativo e aos seus 

agentes, de forma a serem consultados 

rapidamente; 

 Manter atualizado o inventário dos 

equipamentos sob sua responsabilidade; 

 Cumprir todas as disposições previstas na lei 

para o funcionamento dos serviços. 

b) Constituição: 

 Os Serviços de Administração Escolar 

são constituídos por: 

- Uma Coordenadora Técnica, responsável 

pelos serviços; 

- Uma Assistente Técnica que desempenha as 

funções de Tesoureira; 

- Cinco Assistentes Técnicos, um dos 

quais é Assistente Operacional.  

c) Distribuição de Serviço 

 No início de cada ano letivo, a Coordenadora 

Técnica define em articulação com a Diretora 

a distribuição do pessoal disponível pelos 

diferentes setores/processos dos Serviços 

Administrativos, bem como o respetivo 

horário, de modo a assegurar toda a mancha 

horária definida para este serviço; 

 A distribuição deve respeitar, tanto quanto 

possível:  

a) A formação específica do pessoal; 

b) As competências demonstradas para as 

tarefas específicas a desempenharem; 

c) A realização profissional dos AT; 

 Os AT são distribuídos pelos seguintes 

serviços/processos: 

a) Tesouraria; 

b) Ação Social Escolar; (ASE) 

c) Contabilidade; 

d) Pessoal; 

e) Vencimentos; 

f) Alunos; 

g) Expediente Geral; 

h) Património; 

 Para salvaguardar o princípio de segregação 

de funções, a responsabilidade de controlo da 

assiduidade incumbe a um único AT que não 

processa vencimentos; 

Horário de Funcionamento dos Serviços 

Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela 

Serviços 

Administrativos 
9h30 min - 16h30 min 

Papelaria/Reprografia 
8h15min 

- 13h15m 

14h 00min - 

16h45min 

Bufete 
8h15min 

- 12h 
14h - 17h30m 

Refeitório 12h - 14h 

Biblioteca 8h - 13h 14h – 17h 
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d) A distribuição do serviço de expediente geral é 

coordenada, diariamente, pela Coordenadora 

Técnica. 

e) Competências da Coordenadora Técnica: 

 Coordenar, na dependência da diretora do 

Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela, toda 

a atividade administrativa e financeira em 

todas as áreas de gestão; 

 Dirigir e orientar o pessoal afeto ao setor 

administrativo no exercício diário das suas 

tarefas; 

 Exercer todas as competências delegadas pela 

diretora; 

 Propor medidas tendentes à modernização, 

eficiência e eficácia dos serviços de apoio 

administrativo; 

 Participar no conselho administrativo; 

 Preparar e submeter a despacho da Diretora 

todos os assuntos respeitantes ao 

funcionamento do Agrupamento de Escolas 

de Infias, Vizela; 

 Assegurar a elaboração do projeto de 

orçamento do Agrupamento de Escolas de 

Infias, Vizela de acordo com as linhas 

orientadoras do Conselho Geral; 

 Gerir o acesso às aplicações informáticas, 

criando para o efeito utilizadores com 

privilégios limitados e correspondentes às 

áreas e funções que executam; 

 Coordenar, de acordo com o conselho 

administrativo, a elaboração das contas de 

gerência; 

 Adotar medidas que visem a conservação das 

instalações, do material e dos equipamentos; 

 Exercer o cargo de secretária do Conselho 

Administrativo. 

 Proceder ao controlo de assiduidade do 

Pessoal Docente e Não Docente. 

f) Competências das Assistentes Técnicas: 

 Desempenhar sob orientação da 

Coordenadora Técnica, as tarefas que lhe 

forem atribuídas na distribuição do serviço; 

 Colaborar e mostrar disponibilidade e 

recetividade ao participar, juntamente com 

toda a comunidade educativa das várias 

atividades culturais e outras, empenhar-se na 

criação de um ambiente saudável para assim 

contribuir para uma melhoria de qualidade, 

produtividade e incentivo ao respeito peãs 

regras de convivência, motivação e satisfação 

profissional, no sentido de projetar uma 

imagem de reconhecimento exterior do 

Agrupamento de Escolas de Infias; 

 A Descrição dos conteúdos funcionais não 

pode, em caso algum constituir fundamento 

para o não cumprimento dos deveres de 

obediência, sigilo profissional e respeito. 

g) Competências da Assistente Técnica/Tesoureira 

 Substituir a Coordenadora Técnica na sua 

ausência; 

 Preparar mensalmente a documentação para 

a reunião do Conselho Administrativo; 

 Preparar as faturas que respeitam à conta do 

administrativo/Ase  para pagamento; 

 Recolher e conferir as receitas diárias do 

Agrupamento, procedendo ao seu depósito; 

 Proceder aos lançamentos informáticos que 

dizem respeito aos documentos para a 

reunião do Conselho Administrativo; 

 Imprimir diariamente as operações de 

Tesouraria para verificação; 

 Elaborar a requisição de fundos de 

funcionamento para ser enviada dentro dos 

prazos estabelecidos, tanto pelo sistema 

informático, como em suporte de papel; 

 Elaborar o Orçamento Anual do Agrupamento, 

juntamente com a Coordenadora Técnica; 

 Arrecadar, conferir e depositar todas as 

receitas cobradas e proceder em 

conformidade com as diretivas da DGPGF; 

 Controlar todas as operações de receita e 

despesa assim como os saldos das várias 

contas do agrupamento; 

 Escriturar as Folhas Cofre (ASE/OE); 

 Consultar diariamente o Diário da República e 

divulgar a informação; 

 Consultar diariamente o site DGPGF; DGO; 

 Fazer atendimento ao Público, diretamente 

relacionado 

h) Competências da Assistente Técnica/Alunos: 

 Organizar e manter atualizados todos os 

processos relacionados com os alunos, 

nomeadamente, matrículas, transferências, 

emissão de Diplomas e Certidões; 

 Apoiar todo o serviço de exames; 

 Consultar diariamente o Diário da República e 

divulgar a informação aos interessados; 

 Fazer o Expediente Geral e Arquivo; 

 Fazer atendimento ao Público, diretamente 

relacionado com as tarefas que executa assim 

como a triagem e encaminhamento de todo o 

restante. 

 Executar todas as tarefas necessárias com os 

programas informáticos de apoio à gestão de 

alunos; 

 Executar todas as tarefas relacionadas com 

matrículas, renovações de matrícula, 

transferências e emissão de diplomas e 

certidões; 

 Organizar e manter atualizados todos os 

processos relacionados com os alunos; 

 Apoiar todo o serviço relacionado com a 

constituição de turmas e com o serviço de 

exames; 

 Fazer atendimento ao Público. 
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i) Competências da Assistente Técnica/Área de 

Pessoal e Vencimentos 

 Organizar todos os processos de Pessoal 

Docente e Não Docente (incluindo AEC) no 

que diz respeito a atualização de Registos 

Biográficos, Aposentação, ADSE, Acidentes em 

Serviço e contagens de tempo de serviço; 

 Apoiar o controlo de assiduidade de todo o 

pessoal e elaborar mapas de férias; 

 Organizar o arquivo e colaborar na 

organização e estética dos Serviços; 

 Fazer o Expediente Geral com elaboração da 

guia diária para envio do correio; 

 Fazer atendimento ao Público. 

j) Competências da Assistente Técnica/Área de 

Contabilidade 

 Elaborar requisições de fundos de material e 

respetivo envio em suporte de papel e on-line; 

 Proceder à aquisição de material e tratar as 

respetivas Relações de 

Necessidades/Requisições Oficiais, assim 

como proceder à sua conferência aquando da 

sua entrega; 

 Escriturar os livros contabilísticos – Registo 

Diário de Faturas, Contas-Correntes e Caixa 

(OE); 

 Elaborar os Balancetes mensais; 

 Apoiar a elaboração dos projetos de 

orçamento e organizar as contas de gerência 

(OE); 

 Organizar os documentos necessários para as 

reuniões do Conselho Administrativo; 

 Apoiar a execução financeira dos Projetos; 

 Fazer atendimento ao Público. 

k) Competências da Assistente Técnica/Área de 

Vencimentos 

 Processar vencimentos, gratificações, horas 

extraordinárias, etc., elaborar as respetivas 

requisições de fundos e proceder ao seu envio 

em suporte de papel e on-line; 

 Elaborar Guias de todos os descontos, 

controlo dos mesmos e respetiva entrega; 

 Registo de bens patrimoniais no cadastro e 

inventário (CIBE); 

 Elaborar as Reconciliações Bancárias 

(ASE/OE); 

 Consultar diariamente os “sites” oficiais 

(DGPGF, DGAE, DGEstE, etc.)  assim como o 

correio eletrónico e divulgar a informação aos 

interessados; 

 Colaborar na organização dos processos de 

Pessoal Docente e Não Docente, 

nomeadamente, atualização de Registos 

Biográficos, Inscrição e Cessação de funções 

na SS e CGA, Progressão na Carreira, Contratos 

Nomeações e/ou Transferências e interação 

com a C.M. de Guimarães; 

 Fazer atendimento ao Público. 

l) Competências da Assistente Técnica/Área de ASE 

 Organizar os processos dos alunos que se 

candidatam a subsídios ou bolsas de mérito; 

 Participar na organização dos transportes 

escolares; 

 Proceder ao encaminhamento dos alunos em 

caso de acidente e organizar os respetivos 

processos; 

 Colaborar na seleção e definição dos produtos 

e material escolar assim como desenvolver os 

procedimentos relativos à sua aquisição 

tratando das respetivas Relações de 

Necessidades, Requisições Oficiais; 

 Escriturar os livros contabilísticos – Registo 

Diário de Faturas e Caixa; 

 Elaborar os mapas de análise financeira e 

respetivo envio – MISI/DSRN; 

 Fornecer os produtos ou material em 

armazém quando requisitado; 

 Verificar e organizar os documentos de receita 

e despesa assim como elaborar a conta de 

gerência; 

 Fazer atendimento ao público. 

 Executar todas as tarefas necessárias com o  

programa informático Multiusos,  

nomeadamente, carregamento de cartões, 

tiragem de senhas para refeição e respetivo 

controlo diário de caixa; 

 Entregar diariamente os valores arrecadados 

em numerário na Papelaria à Tesoureira; 

 Colaborar na seleção e definição dos produtos 

e material escolar assim como colaborar nos 

procedimentos relativos à sua aquisição; 

 Receber e conferir o material adquirido; 

 Efetuar a gestão de stocks com controlo 

mensal dos produtos entrados e saídos de 

armazém; 

 Colaborar no controlo de serviço de refeições 

dos alunos; 

 Fazer atendimento ao público. 

m) Considerações Gerais: 

 O cargo de Tesoureira é designado pelo 

Conselho Administrativo. 

 A responsabilidade da distribuição de serviço 

é da competência da Coordenadora Técnica, 

enquadrada com instruções gerais e 

procedimentos definidos, relativos às áreas de 

atividade administrativa e financeira. 

 O Conselho Administrativo é composto pela 

Diretora, que preside, pelo Subdiretor e pela 

Coordenadora Técnica dos Serviços 

Administrativos. 

 

 

 

 

Coordenadora Técnica – Arminda Alves 
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5. Assistentes Operacionais 

Conteúdos Funcionais por Setores 

▪ Gimnodesportivo 

O assistente operacional deve: 

 Verificar atentamente os horários das turmas 

e elaborar um esquema de limpeza eficaz em 

todos os espaços. 

 Verificar atentamente os horários das turmas 

e elaborar um esquema de apoio aos alunos 

com medidas adicionais em articulação com os 

docentes de educação especial.  

 Fomentar o bom ambiente de trabalho. 

 Mostrar-se sempre disponível para apoiar os 

docentes. 

 Recolher os valores, entregues pelo Delegado 

e o subdelegado. 

 Zelar pelo espaço à volta do pavilhão, 

incluindo campo de jogos, mantendo-os 

sempre limpos e asseados. 

 Criar rondas para que os alunos não 

permaneçam atrás do pavilhão e dos 

balneários do campo de jogos. 

 Não deixar os espaços sujos para limpeza no 

dia seguinte pois os mesmos vão ser utilizados 

no período noturno. 

 Nos finais de período ou sempre que haja 

atividades extraordinárias devem zelar pelos 

espaços e colaborar com o grupo organizador. 

 Apoiar os colegas em qualquer serviço sempre 

que solicitado. 

 Apoiar os docentes nas atividades 

extraordinárias, mesmo que implique a 

alteração do horário [a alteração carece da 

autorização da Diretora]. 

Consultas Exportações 
Andreia  

Pedrosa 
Ana Ferreira 

Chantal 

Neto 
Helena Alves 

Óscar  

Pinto 
Patrícia Teles 

Cópia Seg. Semanal 

Correio – Físico/Eletrónico     x  

Direção Geral Orçamento x      

IGEFE - DGPGF x x     

JPM   x    

Dgeste – Direção Geral Estabelecimento Ensino  x     

Dgaep   x    

Dgae   x    

SIOE   x    

Base GOV    x   

SIGO    x   

Segurança Social  x     

Caixa Geral de Aposentações  x     

ADSE  x     

REVVASE       

Leite Escolar     x  

Bolsa Mérito       x 

Alunos ASE      x 

Livros Material Escolar - Bolsa      x 

Compras Públicas    x   

Mapas Análise Financeira  x      

Transporte de Alunos com medidas adicionais      x 

Refeitório Escolar      x 

Recolha Dados Fiscais  x      

PROGRAMAS       

Oficiar – Cópia Segurança      x  

GPV – Cópia Segurança/Exportação   x    

Alunos – Cópia Segurança / Exportação    x   

Contab – Cópia de Segurança / Exportação x      

Multiusos – Cópia de segurança       x 

CIBE – Cópia de Segurança   x     

Ficheiro SAFT – Finanças      x  

Diário República  x    x x 

Acidentes – serviço Nacional Saúde     x   

Exames ENES/ENEB    x   
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  Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo. 

 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Indicar sugestões de melhoria sempre que 

oportuno. 

 Não estabelecer conversas que não sejam do 

foro profissional. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

▪ Biblioteca 

O assistente operacional deve: 

 Manter os espaços sempre limpos. 

 Fomentar o bom ambiente de trabalho. 

 Apoiar os alunos e professores vigiando para 

que não falte material. 

 Dar apoio aos professores que fazem parte do 

grupo da biblioteca. 

 Apoiar os colegas no serviço sempre que 

solicitado 

 Nos finais de período ou sempre que haja 

atividades extraordinárias devem zelar pelos 

espaços e colaborar com o grupo organizador. 

 Apoiar nas atividades desenvolvidas na 

biblioteca no âmbito do PNL. 

 Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo. 

 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Não estabelecer conversas que não sejam do 

foro profissional. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

▪ Papelaria/Reprografia 

O assistente operacional deve: 

 Fomentar o bom ambiente de trabalho  

 Manter os espaços sempre impecavelmente 

limpos. 

 Verificar, rigorosamente, os artigos que são 

entregues pelos fornecedores tanto nas 

quantidades como na qualidade.  

 Elaborar requisições de material 

atempadamente em concordância com os 

serviços administrativos. 

 Carregar os cartões. 

 Apoiar os colegas no serviço sempre que 

solicitado. 

 Nos finais de período ou sempre que haja 

atividades extraordinárias devem zelar pelos 

espaços e colaborar com o grupo organizador. 

 Entrega diária da guia de receita na tesoureira. 

 Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo. 

 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Não estabelecer conversas que não sejam do 

foro profissional. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

▪ Bufete 

O assistente operacional deve: 

 Usar sempre avental. 

 Manter o espaço sempre limpo. 

 Atender por ordem de chegada. 

 Não atender os alunos depois do toque, com 

exceção dos que já estavam na fila. 

 Manter a arrecadação organizada. 

 Recolher sugestões e, quando válidas, propô-

las à Coordenadora. 

 Elaborar as requisições de necessidades 

atempadamente. 

 Planear as compras com antecedência e 

providenciar a chegada atempada dos artigos 

necessários. 

 Não permitir “ofertas” de fornecedores a 

título pessoal. Todas as ofertas são para 

benefício da escola. 

 Estar sempre atenta(o) às datas de validade 

dos produtos. 

 Verificar, rigorosamente, os artigos que são 

entregues pelos fornecedores tanto nas 

quantidades como na qualidade.  

 Nos finais de período sempre que hajam 

atividades extraordinárias zelar pelos espaços 

e colaborar com o grupo organizador 

 Prestar atenção às atividades do Plano Anual 

de Atividades precavendo a aquisição de 

produtos específicos para datas específicas 

(visitas de estudo, desporto escolar, vinda à 

escola de alunos das outras escolas e jardins, 

…)  

 Apoiar os colegas no serviço sempre que 

solicitado 

 Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo 

 Fomentar o bom ambiente de trabalho 
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 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Não estabelecer conversas que não sejam do 

foro profissional. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

▪ Corredores (Salas de aulas – Bloco A1, A2 e B)  

O assistente operacional deve: 

 Manter os locais sempre limpos. 

 Manter as arrecadações sempre fechadas, 

limpas e arrumadas só com artigos e/ou 

materiais necessários ao desempenho das 

funções. Não deve permanecer nas 

arrecadações, descuidando a vigilância dos 

corredores. 

 Permanecer nos corredores nos intervalos 

para manter a ordem e disciplina não 

permitindo a permanência dos alunos durante 

o mesmo, vigiando particularmente as casas 

de banho. 

 Verificar as casas de banho no final de cada 

intervalo e limpar sempre que necessário.  

 Manter as casas de banho com papel higiénico 

e sabonete.  

 Informar o encarregado, de todas as situações 

anómalas que encontre (por ex. avarias, vidros 

partidos, fechaduras avariadas,…). 

 Impossibilitar a entrada nos corredores de 

pessoas estranhas ao serviço. 

 Impedir a entrada dos alunos nas salas antes 

dos professores. 

 Permanecer nos corredores, não se 

ausentando sem avisar a(o) colega para que 

fique atenta durante a sua ausência.  

 Nos finais de período ou sempre que haja 

atividades extraordinárias devem zelar pelos 

espaços e colaborar com o grupo organizador. 

 Apoiar os colegas no serviço sempre que 

solicitado. 

 Mostrar-se sempre solícita(o) e disponível 

durante o decorrer das aulas. 

 Zelar para que não falte material nas salas de 

aulas. 

 Fomentar o bom ambiente de trabalho 

 Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo. 

 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

 Não estabelecer conversas que não sejam do 

foro profissional. 

▪ PBX 

O assistente operacional deve: 

 Manter os espaços sempre limpos. 

 Atender os Encarregados de Educação e 

outros utilizadores da escola sempre com 

cortesia e educação. 

 Não deixar que o Encarregado de Educação se 

desloque pela escola sozinho, acompanhando-

o à sala dos Diretores de Turma. 

 Verificar se o DT está na sua hora de 

atendimento. Caso não esteja perguntar-lhe 

se pode atender. 

 Avisar os responsáveis sempre que alguém 

solicite falar (diretora, diretores de turma, 

etc.) . 

 Atender as chamadas identificando de 

imediato a nossa escola e nunca passar as 

chamadas sem a identificação da pessoa que 

está a telefonar. 

 Apoiar os colegas no serviço sempre que 

solicitado. 

 Nos finais de período ou sempre que haja 

atividades extraordinárias zelar pelos espaços 

e colaborar com o grupo organizador. 

 Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo. 

 Fomentar o bom ambiente de trabalho. 

 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

 Não estabelecer conversas que não sejam do 

foro profissional. 

▪ Portaria 

O assistente operacional deve: 

 Manter os espaços sempre limpos acesso 

exterior da escola (paragem dos autocarros) e 

frente da mesma 

 Não permitir aglomerados de alunos na 

entrada junto ao portão com exceção da 

espera do autocarro 

 Depois das horas de entrada e saída (manhã, 

almoço e fim de tarde) manter o portão 

sempre fechado 
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▪ Atender os Encarregados de Educação e outros 

utilizadores da escola sempre com recurso ao 

cartão de visitante 

 Verificar se o DT está na sua hora de 

atendimento. Caso não esteja perguntar-lhe 

se pode atender 

 Nunca deixar entrar alguém sem avisar os 

responsáveis dos locais para os quais se 

dirigem (diretora, diretores de turma, etc.) 

com exceção dos serviços administrativos 

 Atender as chamadas identificando de 

imediato a nossa escola e nunca passar as 

chamadas sem a identificação da pessoa que 

está a telefonar 

 Apoiar os colegas no serviço sempre que 

solicitado 

 Nos finais de período ou sempre que haja 

atividades extraordinárias zelar pelos espaços 

e colaborar com o grupo organizador 

 Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo 

 Fomentar o bom ambiente de trabalho 

 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

▪ Exterior 

 Manter os espaços exteriores sempre limpos. 

 Vigiar os espaços exteriores durante os 

intervalos. 

 Remover o lixo dos caixotes sempre que 

necessário e coloca-los no devido sítio (casa do 

lixo). 

 Apoiar os colegas no serviço sempre que 

solicitado. 

 Nos finais de período ou sempre que haja 

atividades extraordinárias zelar pelos espaços 

e colaborar com o grupo organizador. 

 Apoiar no plano de segurança da escola 

cumprindo o estabelecido no mesmo. 

 Fomentar o bom ambiente de trabalho. 

 Comunicar a data do início e natureza de 

qualquer ausência configurando-se como 

corolário do dever de assiduidade, 

encontrando-se expresso no regime de todos 

os tipos de ausência. 

 Encaminhar os alunos para o Gabinete de 

Apoio ao Aluno sempre que solicitado, com o 

respetivo Registo de Ocorrência. 

 Informar o Coordenador de todas as situações 

anómalas que encontre. 

 Secretariado e Expediente 

Chamadas Telefónicas para a Diretora 

 

Início

Fim

AT/AO
Receciona a chamada

AT/AO
Verifica a proveniência da chamada

AT/AO
Entra em contato com o Diretor

O Diretor está 
disponível?

AT/AO
Transfere a chamada

Sim

AT/AO
Ficar com o contato e 

anotar o assunto

Não

Outro membro da 
Direção está 
disponível?

NãoSim

AT/AO
Transmitir ao Diretor as 

anotações efetuadas

 
Expediente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas/Setores dos Serviços de Administração Escolar 

6. Área/Setor Financeira e Contabilista 

Políticas e Procedimentos Contabilísticos: 

AT receciona a 
entrada do 

Início 

AT abre a 
respetiva entrada 

no programa 

AT Entrega o 
documento ao 
diretor/Serviço 

N
AT dá 

seguim
ento ao 
despac

N
ãÉ um 

docum
ento? 

AT Envia 
para local 

próprio  
(livros ou 

material de 
divulgação) 

Tem processo 
próprio? 

AT 
Arquiva 

em 
dossier 
próprio. 

AT 
Arquiva 

em 
dossier de 
Correspon

AT 
Arquiva 

apenas o 
ofício de 
entrada 

N
ã

S
i

S
i Documento 

necessita de 
resposta? 

Diretora 
elabora 

rascunho. 

AT elabora 
ofício de saída. 

Diretora 
verifica ofício 

de saída 

Está em 
conformidade? 

N
ã A Diretora 

devolve ofício 
para 

AT retifica o 
ofício. 

S
i

Diretora assina 
ofício de saída. 

AT Introduz 
ofício de saída 
no programa. 

AT Expede 
documento. Fim 
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A contabilidade rege-se por princípios. A aplicação destes 

princípios deve conduzir à obtenção de uma imagem 

verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados 

e da execução orçamental do Agrupamento de Escolas de 

Infias, Vizela. 

Os princípios contabilísticos são os seguintes: 

Da Entidade Contabilística: “Constitui entidade contabilística 

todo o ente público ou de direito privado que esteja obrigado 

a elaborar e apresentar contas de acordo com o POC-

Educação. Quando as estruturas organizativas e as 

necessidades de gestão e informação o requeiram, podem ser 

criadas subentidades contabilísticas, desde que esteja 

devidamente assegurada a coordenação com o sistema 

central”. 

Da Consistência: “Considera-se que a entidade não altera as 

suas políticas contabilísticas de um exercício para o outro.” 

Do Custo Histórico: “Os registos contabilísticos devem basear-

se em custos de aquisição ou de contratos, obedecendo ao 

circuito completo da despesa.” 

Da Materialidade: “As demonstrações financeiras devem 

evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que 

possam afetar avaliações ou decisões pelos utentes 

interessados”. 

Escrituração: 

O Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela efetua o registo 

contabilístico das receitas e das despesas de acordo com o 

sistema de contabilidade pública, em software informático 

adequado para o efeito e certificado pelo Ministério da 

Educação e utilizando os respetivos códigos de classificação 

económica em vigor. As dotações para funcionamento das 

escolas devem ser globalmente distribuídas nas rubricas 

«Outras despesas correntes - diversas» e «Outras despesas de 

capital – diversas». 

Suportes de informação – documentos: 

Todas as operações originam obrigatoriamente a emissão de 

um documento que as descreve e as classifica e que constitui 

o suporte de todos os registos a efetuar no programa 

informático de contabilidade. 

Suportes de informação – informáticos: 

Mapas extraídos do programa POC, automaticamente gerados 

através do registo dos documentos em Movimentos. 

Norma para tratamento de Receitas: 

Todas as receitas arrecadadas pelo Agrupamento de Escolas 

de Infias, Vizela são entregues ao Tesouro, através de Guia de 

Receita de Estado, até ao dia 10 do mês seguinte ao qual 

deram entrada, com indicação de consignação em despesas 

correntes ou de capital.  

Contabilidade 

Ao setor de Contabilidade compete, em termos gerais: 

- Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de 

todos os dados relativos às transações financeiras e operações 

contabilísticas; 

- Desenvolver, em conjunto com o Conselho Administrativo, os 

procedimentos da aquisição de material e de equipamentos 

necessários ao funcionamento das diversas áreas de atividade 

do Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela. 

Procedimentos adotados: 

 Registar contabilisticamente os orçamentos iniciais 

de despesa e receita das despesas de 

funcionamento e de pessoal, no início do ano civil, 

bem como os reforços ou cativações durante o ano; 

 Registar contabilisticamente os movimentos 

relativos aos saldos iniciais de despesas correntes e 

de capital; 

 Realizar a abertura e encerramento do ano civil, 

através da conferência de todos os mapas oficiais e 

respetivos saldos; 

 Registar contabilisticamente as alterações 

orçamentais – transferências entre dotações, 

mensalmente; 

 Registar contabilisticamente os movimentos 

relativos às fases da despesa: cabimento prévio, 

cabimento (relação de necessidades), compromisso 

(requisição oficial/nota de encomenda) e obrigação 

(fatura; venda a dinheiro; fatura/recibo) das 

despesas de funcionamento; 

 Importar do software de gestão de pessoal e 

vencimentos, os movimentos relativos às despesas 

de pessoal de acordo com as fases de cabimento e 

compromisso (requisição de fundos, modelo RF3), 

obrigação e pagamento ao pessoal. 

 Registar contabilisticamente os movimentos 

relativos aos duodécimos vencidos da FOFI 111, no 

1º dia útil de cada mês, e aos créditos disponíveis da 

FOFI 123 na data de envio da requisição de fundos 

de funcionamento para a MISI. 

 Realização de encomendas a fornecedores 

(requisição oficial/nota de encomenda), após 

verificado e registado o cabimento prévio, e 

indicação do compromisso ao fornecedor na nota de 

encomenda, e após autorizada a aquisição pelo 

conselho administrativo e adjudicada a aquisição ao 

fornecedor. 

 Elaboração e envio ao tribunal de contas, dos mapas 

que compõem a conta de gerência da instituição, na 

plataforma online de prestação de contas do 

Tribunal de Contas, e o mapa da despesa em conta 

do capítulo 03 do orçamento geral do estado, até ao 

final do mês de abril, (em colaboração com a 

tesoureira). 

 Dar cumprimento ao disposto na Lei dos 

compromissos e pagamentos em atraso - LPCA (Lei 

nº 8/2012 de 21 de fevereiro) regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho e com as 

alterações contidas nas leis nºs, 20/2012 de 14 de 

maio,64/2012 de 20 de dezembro, 66-B/2012 de 31 

de dezembro e 22/2015 de 17 de março. 

 Registar contabilisticamente a receita da requisição 

de fundos de pessoal. 

 Registar contabilisticamente a fase de pagamento 

das despesas com pessoal e respetivos descontos. 

 Elaborar mensalmente reconciliações bancárias de 

todas as contas em nome do Agrupamento de 

Escolas de Infias, Vizela. 

 Documentos Internos utilizados e mapas oficiais 

gerados pela Contabilidade: 
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▪ Requisição Interna Relação de Necessidades 

▪ Requisição Oficial/Nota de Encomenda 

▪ Mapa de Fundos Disponíveis 

Tesouraria 

Ao setor de Tesouraria compete, em termos gerais: 

Efetuar, registar e conferir todos os movimentos 

financeiros de entradas e saídas de verbas de qualquer 

espécie. 

Procedimentos adotados: 

 Elaboração do projeto de orçamento de estado, 

anualmente, para envio ao Instituto de Gestão 

Financeira da Educação, I.P. juntamente com a 

Coordenadora Técnica; 

 Realizar a abertura e o encerramento dos meses, 

analisando e conferindo todos os mapas oficiais e 

saldos de contas orçamentais e patrimoniais; 

 Registar contabilisticamente os movimentos 

relativos às fases da receita: direito e recebimento; 

 Registar contabilisticamente os movimentos 

extraorçamentais de entrada ou saída; 

 Elaborar até ao dia 20 de cada mês e registar 

contabilisticamente os movimentos relativos às 

guias de entrega de receitas de estado referentes às 

receitas arrecadadas no mês anterior; 

 Elaborar mensalmente a requisição de fundos das 

despesas de funcionamento a enviar ao Instituto de 

Gestão Financeira da Educação, I.P., e exportar para 

a MISI os respetivos dados; 

 Elaborar as guias de reposição de saldos no final de 

cada ano civil; 

 Criação e atualização dos ficheiros de Fornecedores, 

bem como da sua situação relativamente à 

inexistência de dívidas; 

 Elaborar mensalmente o balancete geral das 

despesas de pessoal e funcionamento por FOFI; 

 Elaborar mensalmente o mapa de fluxos de caixa, os 

mapas de alterações orçamentais e os mapas de 

controlo da execução orçamental da despesa e da 

receita; 

 Arrecadar as receitas da instituição, proceder ao seu 

depósito e registar contabilisticamente; 

 Dar prioridade a pagamentos a terceiros por 

transferência bancária ou emissão de cheque, 

procedendo ao envio dos cheques a fornecedores e 

registar contabilisticamente os respetivos 

movimentos; 

 Registar contabilisticamente a receita da requisição 

de fundos de funcionamento; 

 Entrega nas finanças e respetivo pagamento das 

guias de receita de estado; 

 Receitas em numerário diário: 

▪ Efetuar controlo diário de movimentos de 

débitos e créditos nas contas bancárias; 

▪ Registar na folha de diário de movimentos em 

suporte informático do Programa POC – 

Educação os respetivos movimentos de 

despesa e receita; 

Documentos Internos utilizados e mapas oficiais gerados pela 

Tesouraria: 

 Diário de Compromissos, Balancetes Mensais e 

Diário, Fluxo e Movimentos; 

 Livro-Caixa; 

 Livro Contas Correntes; 

 Mapa de Encargos por Liquidar e Extratos de Contas; 

 Mapa de Fluxos de Caixa; 

 Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e 

Receita. 

Gestão Desporto Escolar 

 Proceder aos lançamentos e adjudicações ao abrigo 

das verbas do Desporto Escolar. 

Protocolos 

 Arquivar todos os protocolos e proceder de acordo 

com as indicações existentes nos mesmos. 

MISI 

 Exportar para o MISI os dados relativos à 

Contabilidade do Agrupamento de Escolas de Infias, 

Vizela. 

7. Contabilidade e Tesouraria 

Registo/Pagamento de Documentos (Faturas) 

  

AT – Contabilidade 
Verifica Provisão 

AT – Tesouraria 
Emite meio de pagamento 

Conselho Administrativo autoriza o 
pagamento 

AT Contabilidade 
Registo Diário das Faturas 

Início 

É Bem Imobilizdo? 

Sim 

AT 
 Informar o responsável do Setor de Imobilizdo 

Responsável do Setor 
 Registar a entrada em inventário 

AT 
 Arquivar em Dossier Próprio 

Fim 

Não 
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Receita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aquisição de Bens e Serviços 

CCP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro 

com as alterações que lhe foram introduzidas. 

Procedimento - Circuito 
Início

Fim

Requisitante
Elabora a Relação de necessidades 
com previsão do custo e envia por 

e-mail para a AT

AT
Verifica Existência de 

Stock?

Diretor
Despacho 

Sim
AT

Verifica o Procedimento 
para Aquisição

Não

AT
Prepara o Fornecimento

AT
Informa o Requisitante 

AT – Contabilidade
Realiza o Cabimento

Diretor
Despacho 

Despacho Favorável?

Sim

Não

Despacho Favorável?

Sim

Não

AT
Entrega ao Requisitante 

AT
Informa o Requisitante 

O Conselho 
Administrativo 

autoriza o 
Procedimento?

AT

Informa o Requisitante 
Não

AT – Contabilidade
Elabora a Requisição 
Oficial ao Fornecedor

Sim

Coordenadora Técnica
Valida a Requisição Oficial

AT
Encomenda ao Fornecedor 
com o envio da Requisição 

Oficial e respetivo 
Cabimento e Compromisso

AT
Receciona e Confere e 

verifica quantitativamente 
e qualitativamente a 

encomenda com a Guia de 
Transporte/Fatura vs 

Requisição e faz constar no 
próprio documento a 

posição.

Está tudo em 
conformidade?

AT
Assina do documento com 

identificação de data e 
conferido e recebido

Sim

AT
Tratar com o fornecedor e 

devolver mercadoria

Não

AT – Contabilidade
Regista o Documento

  

 

9. Pessoal  

 

Apresentação ao Serviço
Início

Docente / Não Docente
Preenche Documento de 
Apresentação ao Serviço

Fim

AT
Receciona documento de 
Apresentação ao Serviço

É Docente / Não Docente 
do Quadro?

Docente / Não Docente
Documentos a preencher:

• Ficha de Apresentação;
• Ficha de IRS;
• Ficha de ADSE / SS

Sim

Docente / Não Docente
Documentos a preencher:

• Ficha de Apresentação;
• Ficha de IRS;

• Ficha de ADSE / SS

Não

Docente / Não Docente
Cópias de Documentos a entregar:

• Bilhete de Identidade/ Cartão de 
Cidadão;

• Número de Identificação Fiscal (NIF);
• Nº de ADSE/ Nº Segurança Social;
• NIB;
• Boletim de Vacinas;
• Certificado de Habilitações;
• Registo Criminal;

AT
Receciona os documentos entregues pelos 

Docentes / Não Docentes, autenticando 
todos os documentos, mediante a 

apresentação dos originais

AT - Área Pessoal
Cria/Atualiza ficha do 

Docente/Não Docente no 
programa

AT - Área Pessoal
Solicita  e Organiza 
Processo e elabora 

Contrato 

AT
Comunica todos os elementos (Nome, ínicio 

de funções, indice remuneratório e 
descontos facultativos), necessários ao 

responsável pela elaboração dos 
vencimentos

AT
Arquiva toda a Documentação no 

Processo Físico e Digital 

Docente Colocado pela 
Bolsa de Recrutamento ou 

Oferta de Escola?
Não

Diretor
Seleciona o Candidato

Sim

Candidato
Realiza a aceitação do 

Lugar

Diretor
informa a Coordenadora 

Técnica, o nome do 
Docente colocado, grupo 
de Recrutamento, Horas 
Letivas, Data de Inicio do 

Contrato 

Apresentou os 
Documentos após o 

Prazo de 15 dias?

AT
Informar o Docente / Não Docente 
da entrega fora de prazo e solicitar 

que seja pedida autorização ao 
Diretor 

Sim
Têm autorização do 

Diretor?
Não

Sim

Não

 
 

 

Apresentação de Docente/Não Docente 

Início

O Docente/Não Docente já 
exerceu funções na Escola

AT
Atualiza todos os dados do 
Docente/Não Docente no 

programa informático

Sim

AT
Cria Ficha do Docente/Não 

Docente no programa 
informático

Não

O Docente/Não Docente já 
exerceu funções anteriormente 

na Função Pública?

AT
Solicita ao Organismo de 
origem cópia do registo 

biográfico 

Sim

AT
Atualiza dados no 

programa informático

AT
Cria o processo Individual 
do Docente/Não Docente

Não

AT
Cria o Registo Biográfico 

do Docente/Não Docente

AT
Solicita ao Organismo de 

origem  o processo 
individual

AT
Arquiva e digitaliza toda a 
documentação anexa ao 

Processo do respetivo 
Docente/Não Docente

AT
Fornece imediatamente o 

cartão eletrónico da Escola

Fim

 
  

Início 

S
i

AT Tesouraria emite 
recibo em modelo próprio 

Proveniente de Entidade 
Externa? 

AT Tesouraria recebe o 
valor relativo à Receita 

AT Tesoureira elabora guia 
de Receita 

AT Tesoureira deposita o 
valor na respetiva Conta 

Bancária (Depósito Diário) 

Conselho Administrativo 
valida ou altera a 

informação 

N
ã

AT Contabilidade informa o 
Conselho Administrativo da 

Classificação Económica 
para a requisição de verbas 

AT Contabilidade  
Elabora requisição de 
fundos de material de 

acordo com as orientações 
do Conselho Administrativo 

Fim 
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Juntas Médicas 

Início

Fim

Pedido de Junta Médica, 
resultante de:

Doença?
Já atingiu os 55 dias 

de faltas 
consecutivas?

Sim

AT
Enviar para Junta Médica 

da DEGESTE
(Plataforma)

Sim

Acidente de Serviço?Não

Já atingiu os 90 dias de 

faltas consecutivas?

Sim

AT
Enviar para Junta Médica 

da ADSE
(Formulário Próprio)

Sim

Não

NãoNão

AT
Informar o Diretora de 

necessidade de solicitar 
Junta Médica

 
Mudança de Índice / Posição Remuneratória 

Início

Diretor
Analisa o processo

AT
Analisa o Processo, com 

base no:
Tempo de Serviço;

Formação;
Avaliação. 

AT
Elabora proposta de 

mudança de escalão, com 
a fundamentação 

adequada

Diretor
Despacha

Despacho favorável?
AT

Atualiza a ficha Individual 
do docente/ não docente 

Sim

AT
Comunica à Área de 

Vencimentos

AT
Informa do despacho o 
Docente/Não Docente

Não

AT
Arquiva a documentação 

no processo físico e digital

Fim

 
Faltas de Docente/Não Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Férias de Docente/Não Docente 

Fim 

AT 
entrega 
ao AO 

para ser 
aplicado 

AO 
encaminha 
ao docente 

em OITL 

AT leva a 
despacho da 

Diretora 

Coordenador 
Estabelecimento/Assistente 

Operacional dá conhecimento da falta 

Início 

AT inicia processo de tratamento da 
falta 

S
i

AT dá conhecimento ao 
interessado 

Regista situação para 
processamento dos 

vencimentos 

N
ã

N
ã

Si
m 

AT regista 
falta em 

programa 
informático 

Docente 
tem 

componente 

letiva? 

AT verifica 
entrada de 

plano de 
aula 

S
i

Está em 
conformidad

e? 

S
i

Deu entrada 
comunicação 
da ausência? 

 

AT 
solicita 

ao 
interess

ado 

AT verifica 
documentos 

Despacho 
Positivo? 
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Início

Fim

AT- Área de Pessoal
Preencher os dados dos Docentes/
Não Docentes, relativos ao pedido 

de férias em impresso próprio

É Docente/Não 
Docente destacado?

AT - Área Pessoal
Diligenciar pela receção 
dos pedidos de férias, 

enviando pelo 
Agrupamento de 

Provimento

Sim

Docente/Não Docente
Preencher o Impresso

Não

AT - Área Pessoal
Diligenciar pela receção de 
todos os pedidos, inclusive 

os dos destacados

Entregar na Direção até ao 
dia 31 de Março

O Diretor defere o 
pedido?

AT
Devolve ao Docente/Não 
Docente, para Retificação

Não

AT
Insere dias de férias 

no programa 
informático

Sim

AT
Elabora mapa de Férias até 

ao dia 15 de Abril

É Docente/Não Docente  
Destacado nesta Escola

AT
Arquivar no respetivo 

processo
Não

AT
Devolver pedido de férias à 

Escola de Provimento
Sim

 
Vencimentos 

 

10. Área/Setor Alunos 

A área/setor de Alunos compete, em termos gerais: 

A gestão de todos os procedimentos relativos ao percurso 

escolar do aluno. 

Procedimentos adotados: 

O Agrupamento de Escolas de Infias; Vizela, comporta os níveis 

de ensino agrupados da seguinte forma: 

▪ Pré-Escolar; 

▪ 1.º ciclo; 

▪ 2.º ciclo; 

▪ 3.º ciclo; 

▪ Secundário do ensino regular; 

▪ Outras ofertas formativas. 

O grande número de graus de ensino ministrados neste 

Agrupamento obriga à execução de múltiplas tarefas, que de 

seguida se descrevem e que resultam das respetivas leis e 

regulamentos, bem como de ordens emanadas dos superiores 

hierárquicos. 

Matrículas: 

Criação e atualização de Ficheiros Individuais relativos a cada 

aluno após se verificarem os seguintes procedimentos: 

 Matrículas/renovação de matrículas: Pré-Escolar, 1.º 

Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Secundário do ensino 

regular e outras ofertas formativas; 

 Envio e receção de transferências de 

matrículas; 

 Pagamento de matrícula: cartão 

magnético/estudante e multa quando a matrícula 

for efetuada fora do prazo. 

Alunos - Matrícula 

Início

AT
Receção do Processo

AT-Introdução dos dados 
nos programas respetivos

AT- Organiza o processo 
individual do aluno

Fim

Análise e decisão de 
colocação por parte da 

Direçao

Definição da turma do 
aluno por parte da direção

AT- Digitalização da 
fotografia do aluno, 

identificando-a com o nº 
do processo e arquivada 

em local definido pela 
direção

AT – Matricula o aluno na 
turma e respetiva inscrição 

nas disciplinas

AT-Arquivar o processo em 
cacifo da responsabilidade 

do Diretor de Turma

 

Inicio

AT-Área de vencimentos

De 1 a 8 Depois de 19

AT-Área de vencimentos
Exportar os dados para a 

Segurança Social (SS) e para  
CGA

AT-Área de vencimentos
Verificar Guias de 

Reposições, Penhoras e dos 

CoordenadoraTécnica
Verifcar informação 

Está em 
conformidade?

Sim

AT-Área de vencimentos
Imprime as Guias

AT-Área de vencimentos
Entrega as Guias ao 

Coordenadora Técnica

Conselho Administrativo
Valida as Guias

Está em 
conformidade ?

Sim

AT - Efetua o pagamento das 
Guias até ao ultimo dia do mês

NãoÁrea de 
vencimentos 

Efetua as devidas 

AT-Área de vencimentos
Até ao último dia do mês 

anterior
Elabora documento com toda 

informação necessária ao 
processamento

AT-área de vencimentos
Até ao dia 4

Processar os vencimentos

Coordenadora Técnica
Até ao da 5 verificar

Está em 
conformidade?

Não

AT-Área de 
vencimentos 

efetua as 
devidas 

correções no 
próprio dia

Sim

AT-Área de vencimentos
validar e imprimir a 

Requisição de Fundos e as 
folhas de vencimento

Coordenadora Técnica 
verifica

Conselho Administrativo 
verifica e autoriza a 

Requisição de Fundos

A Requisição 
de Fundos foi 

Sim

AT-Área de vencimentos
Exportar dados para o Banco

AT-Área de vencimentos
Exportar dados-MISI

AT-Área de vencimentos
Enviar a Requsição de Fundos 

por correio para o IGeFE

AT-Área de vencimentos
Entregar a Requisição de 

Fundos e Folhas de Vencimento 
à Coordenadora Técnica para 

Fim

Não

Não
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Renovação de Matrícula 

 

Início

Modelo de renovação de 
matrícula próprio para cada 

Nível de ensino/ano

Fim

AT
Cria o Dossier de Turma

AT
Distribui aos Diretores de 

turma 

Diretor de turma distribui 
aos Encarregados de 
Educação e realiza a 

respetiva recolha

Aluno do secundário?

Existe Aluno em falta?
Solicita ao Diretor de turma a 

entrega dos restantes 
documentos

Diretor de turma devolve 
os documentos aos 

Serviços Administrativos

AT- Receciona os 
documentos e certifica-se 

que não está nenhum 
aluno em falta

AT 
Elabora as listas de turmas

AT- Efetua a matrícula dos 
alunos em falta dentro da 
escolaridade obrigatória

AT
Arquiva no processo físico 

no cacifo do Diretor de 
Turma

Candidatura à Bolsa de 
Mérito

Direção define as turmas

Sim

Não

Não

Sim

 
 

 

 

 

Transferência de Aluno (Interna/Externa) 

 

Início

AT
Receção do pedido de 
transferência do aluno

Fim

A Transferência é para 
outra EscolaSim

Envio à Escola/
Agrupamento de destino e 
obter informação de vaga

AT
Arquiva o processo original 

físico em local 
previamente definido

AT
Organiza o Processo 
individual do Aluno

Despacho do Diretor

Direçao dá informação da 
vaga e define a turmaDespacho da Direção

O Pedido foi deferido

Sim

AT
 Envio de cópia do boletim 
de transferência de vaga e 

Processo individual do 
aluno para Escola

AT
 Informa de imediato a 

Direção, Diretor de turma 
e Serviços de Ação Social 
Escolar via comunicação 

interna

Não

Diretor elabora despacho

AT
Valida o documento

(carimbo)

Matricula o aluno no 
programa quando recebe o 

processo e/ou despacho 
favorável

Informa de imediato a 
Direção, Diretor de turmo 
e Serviços de Ação Social 

Escolar

AT
Comunica ao Encarregado 

de Educação o teor do 
Despacho

Não

 
Mudança de turma 

Início

AT
Receção do documento a 

solicitar a mudança de 
turma

Parecer da Direção

AT
Atualiza o programa de 

alunos e ASE e informa o 
DT

Fim

AT
Informa Direção de 

número de alunos por 
turma e indicação de 

respetivos NEE´s

Despacho da Diretora

AT
 Informa de imediato a 

Direção, Diretor de turma 
e Seviços de Ação Social 

Escolar

AT
Procede em conformidade 

com o despacho

AT
 Arquiva o processo 

original físico em local 
previamente definido
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Avaliações: 

 Realizar as inscrições de alunos nas Provas de Aferição, Provas 

Finais de Ciclo, Exames Nacionais e Provas de Equivalência à 

Frequência; 

 Dar apoio ao aluno e Diretora de Turma no pedido de 

autorização, ao JNE, de condições especiais de exames; 

 Exames nacionais do ensino básico e secundário; 

 Impressão de Termos de todos os ciclos de ensino. 

Exames Nacionais (Programas PFEB, ENEB, ENES) 

 Operação dos programas referidos, lançamento dos dados 

referentes aos alunos, corretores e impressão de documentos; 

 Importação e exportação de dados referentes a 

provas/exames obedecendo, com rigor, às datas estabelecidas 

pelo Júri Nacional de Exames; 

 Elaborar e manter atualizados os dossiers dos referidos 

programas; 

 Impressão de pautas de final de período e de resultados de 

exames nacionais do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário; 

 Proporcionar todo o apoio necessário ao secretariado de 

exames; 

 Executar administrativamente em colaboração com o 

Secretariado de Exames todo o processo de reapreciação e 

reclamação das provas de exame. 

Outras situações  

 Proceder à elaboração e ao envio de correspondência diversa 

(ofícios, fax, e-mail, etc.); 

 Exportação para a MISI dos dados relativos aos alunos; 

 Preparar comunicações internas, de cariz administrativo, de 

Alunos, Diretores de Turma, Pais/Encarregados de Educação e 

outros utentes do Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela; 

 Passar certificados de matrícula, certidões de frequência ou 

conclusão e diplomas nos respetivos modelos; 

 Prestar atendimento ao público, relativamente à área 

funcional (alunos); 

 Preparar processos de atribuição de equivalências 

estrangeiras, conforme lei emanada; 

 Atualização de todos os dados referentes aos alunos nos vários 

sistemas informáticos. 

Candidatura aos Auxílios Económicos 

Início

Diretor de Turma divulga e 
entrega aos alunos o 

informativo da candidatura 
ao ASE

AT
Recebe as declarações e os 

documentos de 
candidatura ao ASE c/ a 
respetiva declaração de 

Abono de Família

AT
Arquiva no Processo físico 

Fim

Diretor de Turma
Recolhe o comprovativo 

assinado pelo Encarregado 
de Educação

AT
Insere no Programa todas 
as Candidaturas a Auxílios 

Económicos e respetivo 
escalão

Revisão Candidatura aos Auxílios Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura a Bolsa de Mérito

Início

Direção/AT
Aviso aos alunos que se 

podem candidatar à Bolsa 
de Mérito e como se deve 

proceder.

Fim

AT
Recebe Boletim de 

Candidatura e Declaração 
da Segurança Social com 
indicação do Escalão de 

Abono de Familia

Aluno vai continuar a 
frequentar a mesma 

Escola
Sim

Diretor
Elabora o despacho

AT
Arquiva documentos nos 

processos físicos

AT
Envia o processo para a 

Escola de destino, 
juntamente com a 

matricula/transferência

Não

AT/Direçaõ validam a 
média do aluno

AT
Regista a candidatura no 

programa

AT
Afixa em local próprio a 

lista dos candidatos

Certificado de Habilitações e/ou Frequência 

AT 
Recebe e anexa todos os documentos 

necessários para análise 

Diretora  
Elabora parecer 

AT 
Arquiva no processo físico 

O Encarregado de Educação solicita 
revisão do Escalão dos Auxílios 

Económicos, com fundamentação por 
escrito e documentos comprovativos 

Início 

Fim 
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Início

AT
Receciona o pedido*

Fim

AT
Realiza a emissão do 
respetivo certificado

AT
Valida/Autentica a emissão 

do certificado**

AT
Arquiva o pedido no 

processo físico

AT
Entrega o Certificado 

 
 * O pedido do certificado, pode ser solicitado 

presencialmente, via e-mail por carta ou telefone 

** A validação deve ser realizada pela Coordenadora Técnica 

   No caso de se tratar de um pedido de certificado de 

habilitações, é necessário os Termos e o Registo Biográfico 

estarem atualizados. 

 

 

 

Acidente Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Cadastro e Inventário dos Bens 

O cadastro e inventário dos bens da Escola Básica e 

Secundária de Infias é elaborado em conformidade com a 

Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, (CIBE), de forma a 

proceder-se a execução da Portaria n.º794/2000, de 20 de 

setembro, (POC- Educação). 

 

 

Abate de Bens 

AT regista no programa e cabimenta 
transporte (se for o caso) 

AT receciona outras despesas 

AT entrega na Contabilidade do ASE, 
que cabimenta 

A AT receciona a informação de 
acidente 

Início 

AT arquiva no processo físico 

Tesoureira efetua pagamento 

Diretora Despacha 

Fim 
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Início

Fim

Existência de Bens 
para Abate?

Responsável Setor
Comunica ao Diretor/

Direção através de 
formulário próprio a 

existêsncia de bens para o 
abate

Sim

Não

Direção
Emite parecer relativo ao 

abate

Considerado o Abate? Não
Para efetuar 
reparação?

AT
Elabora Relação de 

Necessidades que segue os 
tramites normais.

Sim

AT
Comunica a Situação ao 

Responsável do Setor

Não

Trata-se de um bem 
Imobilizado?

Sim

Responsável do Setor
Preenche o formulário 

proprio de abate de bens 

inventariáveis

Responsável do Setor
Preenche o formulário 

proprio de abate de 
documentos

Não

Diretor
Despacho

Responsável do Setor
Regista o abate no 

programa de Inventário

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Regimentos 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com o Artigo 55.º do decreto-Lei n.º 137/2012, de 

2 de julho, os órgãos colegiais de administração e gestão e as 

estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

previstos no mesmo elaboram os seus próprios regimentos, 

definindo as respetivas regras de organização e de 

funcionamento, nos termos fixados na lei e em conformidade 

com o regulamento interno. 

 

I 

Disposições Gerais 

Este regimento cumpre o disposto no decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, secção II, conselho administrativo, 

artigos 36.º, 37.º, 38.º e 39.º. 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria 

administrativo-financeira da escola, nos termos da legislação 

em vigor. 

 

II 

Composição 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) A Diretora, que preside; 

b) O Subdiretor por ele designado para o efeito; 

c) A Coordenadora dos serviços de administração 

escolar, ou quem o substitua. 

 

III 

Competências 

Sem prejuízo das competências que lhe são conferidas por lei 

ou regulamento interno, compete ao Conselho 

Administrativo: 

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em 

conformidade com as linhas orientadoras definidas 

pelo Conselho Geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo 

pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 

verificar a legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

 

IV 

Deveres dos membros do Conselho Administrativo 

1. Comparecer com pontualidade às reuniões do Conselho 

Administrativo; 

2. Desempenhar conscientemente as tarefas que lhe são 

confiadas; 

3. Participar na discussão e votação dos assuntos agendados; 

4. Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia das tarefas 

incumbidas a este órgão. 

 

V 

Reuniões 

1. O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez 

por mês, obrigatoriamente até ao dia dez. 

Bem 

Aquisiç
ão 

Vida superior a 1 ano 

Aprovado 

Abat
er 

Não 

Acréscimo de vida 
útil 

Abate 

Não Aprovado 

Não 
Inventari

ar 

Avaliação 

Bo
m 
Est
ado 

M
au 
Es
ta

Inventaria
r 

Sim 

Amortizar 

Bem 
Amortizad

o 

N
ã

S
i
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2. O Conselho Administrativo reúne extraordinariamente 

quando convocado pelo Presidente, por sua iniciativa ou a 

requerimento de qualquer um dos seus membros;  

3. As deliberações dimanadas da reunião só serão válidas se 

nesta estiverem presentes, pelo menos, dois dos seus 

membros;  

4. As deliberações dimanadas da reunião aplicar-se-ão a 

partir do dia seguinte ao término dessa mesma reunião ou 

em conformidade com o calendário aprovado 

especificamente para esse efeito e aprovado em conselho 

administrativo.  

5. As reuniões terão a duração máxima de 2 horas;  

6. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias 

do Conselho Administrativo são comunicadas aos 

restantes membros deste conselho pelo respetivo 

Presidente com uma antecedência mínima de 24 horas;  

7.  Em caso de impedimento do presidente, a convocatória 

da reunião extraordinária poderá ser determinada e 

comunicada pelo vice-presidente do conselho 

administrativo;  

 

VI 

Sistema de Votação 

1. As deliberações são tomadas por votação nominal e far-

se-á por braço levantado;  

2. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos;  

3. Os membros do Conselho Administrativo podem fazer 

constar da ata o seu voto de vencido e a respetiva 

fundamentação.  

 

VII 

Atas das Reuniões 

1. De cada reunião será lavrada ata informaticamente.  

2. As atas são lidas e submetidas a aprovação no início da 

reunião seguinte, sendo assinadas por todos os membros 

presentes, podendo, se necessário, ser acrescentado 

adendas às mesmas; 

3. As atas serão assinadas por todos os membros do CA; 

4. As faltas às reuniões do Conselho Administrativo serão 

registadas em ata, devendo ser justificadas ao Diretor nos 

termos da Lei.  

 

VIII 

Convite a outros elementos 

1. O Conselho Administrativo pode convocar para a reunião, 

sem direito a voto, o Tesoureiro, o Técnico da ASE, outros 

assistentes técnicos dos serviços administrativos, 

membros ou assessores da Direção.  

 

IX 

Duração do Mandato 

O mandato dos membros deste Conselho Administrativo tem 

a duração correspondente à duração do mandato do Diretor. 

X 

Deliberações 

1. As deliberações do Conselho Administrativo podem ser 

tomadas por unanimidade ou por maioria dos seus 

membros, sendo, neste último caso, obrigatoriamente 

registado em ata o resultado da votação. 

 

XI 

Omissão 

Nos casos omissos no presente regimento, prevalecerá a 

decisão dos membros do Conselho Administrativo, 

respeitando os normativos em vigor. 

 

XII 

Alteração ao Regimento 

1. Qualquer membro deste Conselho pode propor alterações 

ao presente regimento; 

2. As alterações ao regimento são aprovadas por maioria 

simples dos membros do Conselho Administrativo. 

 

XIII 

Revisão do Regimento do Conselho Administrativo 

1. O presente regimento entra em vigor no dia seguinte à sua 

aprovação e deverá ser revisto no início do mandato dos 

Órgãos de Gestão da Escola ou quando a legislação assim 

o indique; 

2. Do regimento em vigor, existirá um original autenticado 

com as assinaturas de todos os membros, guardado no 

arquivo dos Serviços Administrativos. 

 

Taxas e Emolumentos Aplicável nos Serviços de Administração 

Escolar 

 

Não existe para as escolas públicas portuguesas, qualquer 

normativo que estabeleça o valor das taxas e emolumentos, 

congregue e explicite as regras e os custos de prestação de 

serviços ao público. Por outro lado, nem todos os serviços 

prestados preveem a aplicação de taxas e emolumentos e, 

para alguns deles, as taxas e emolumentos existentes não são 

atualizados há décadas.  

Acresce que os documentos produzidos e/ou em posse dos 

Serviços passam por várias fases temporais de arquivo e 

conservação – fase ativa, semi-ativa e inativa – sendo 

arquivados junto aos funcionários, em arquivo intermédio ou 

em arquivo histórico, respetivamente. A consulta, reprodução 

e produção desses documentos serão tanto mais complexas, 

morosas e dispendiosas quanto mais avançada for a fase 

temporal em que os mesmos se encontrem. 

As taxas e emolumentos aplicados pelo Agrupamento de 

Escolas de Infias, Vizela, adiante designado por AEIV devem 

ser, pois, consideradas como a retribuição necessária e 

suficiente pelos serviços que os cidadãos/utentes lhe exigem 

e por ela, efetivamente, prestados. 

 

O Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas de 

Infias, Vizela, aprovou o Regimento de Taxas e Emolumentos 

devidos por serviços prestados aos utentes dos Serviços de 

Administração Escolar, nos seguintes termos: 

1. As propinas de frequência, exame, matrícula e o 

seguro escolar são definidos por legislação específica 
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e o seu valor é, atualmente, o que consta da tabela 

anexa ao presente regulamento, a qual será atualizada 

sempre que se justifique. 

2. Os alunos que beneficiam de auxílios económicos 

estão isentos, durante o respetivo ano letivo, do 

pagamento de propinas e emolumentos devidos por 

passagem de diplomas e certidões de habilitações, nos 

termos da legislação aplicável. 

3. Os alunos que se encontrem a frequentar o AEIV, em 

regime de escolaridade obrigatória, estão isentos do 

pagamento de propinas e emolumentos devidos pela 

passagem de diplomas e certidões de habilitações, nos 

termos da legislação aplicável. 

4. Os cidadãos que, comprovadamente e nos termos da 

lei, pretendam usufruir da isenção, total ou parcial, do 

pagamento de propinas e emolumentos, devem 

dirigir, para o efeito e para cada ato, requerimento à 

Diretora, mencionando a situação e disposições legais 

que lhes garantam tal direito. 

5. Aos alunos internos aos quais foi autorizada a 

assistência às aulas, será cobrada por antecipação, 

uma taxa mensal, por disciplina, de 2€ (dois euros). 

6. A emissão de fichas ENES terá um custo de 0,50€ 

(cinquenta cêntimos). 

7. A emissão de certidões de habilitações terá um custo 

de 4€ (quatro euros). 

8. As certidões de habilitações e fichas ENES podem ser 

requeridas em qualquer número, sendo o seu custo 

equivalente ao produto desse número pelo custo 

devido por cada unidade e respetivas taxas, quando as 

houver. 

9. A emissão de Diplomas terá um custo fixo de 5€ (cinco 

euros), após um ano da conclusão do curso. 

10. A emissão de 2.ª via terá um custo de 5€. 

11. O custo unitário das fotocópias/impressões de 

documentos existentes ou produzidos pelos Serviços 

Administrativos, será de 0,04€ (quatro cêntimos). 

12. As certidões/declarações ou cópias de documentos 

oficiais, comprovativos da situação escolar dos alunos, 

ou da situação profissional dos funcionários e 

professores, produzidas ou elaboradas pelos Serviços 

de Administração Escolar, pelos Órgãos de 

Administração e Gestão e pelas Estruturas Intermédias 

do AEIV, terão um custo de 0,04€ (quatro cêntimos) 

por cópia, ao qual acrescem as seguintes taxas: 

a) No caso de os documentos serem remetidos via 

CTT, aos custos referidos anteriormente serão 

acrescidos os portes de envio e aplicada uma 

sobretaxa de 1€ (um euro). 

b) No caso de os documentos serem remetidos via 

fax/email, aos custos referidos nos anteriores, 

será acrescida uma sobretaxa de 0,50€ 

(cinquenta cêntimos) por folha. 

c) A liquidação das propinas, taxas e emolumentos, 

previstos no presente Regulamento, pode ser 

                                                 
1 A aplicar aos alunos fora da escolaridade obrigatória. 

efetuada presencialmente ou por transferência 

bancária devendo, neste caso, apresentar 

comprovativo do respetivo pagamento. 

13. A requisição da 2ª Via de cartão, por 

extravio/deterioração, obriga ao pagamento de uma 

taxa de 5€ (cinco euros). 

14. Os Serviços obrigam-se à emissão de recibo 

descriminado das propinas, taxas e emolumentos 

cobrados. 

15. Os casos omissos serão apreciados e deliberados pelo 

Conselho Administrativo. 

16. As eventuais reclamações sobre a aplicação do 

presente regimento deverão ser dirigidas, à Diretora, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o ato que lhe dá 

origem. 

17. O presente Regimento não exime os utentes de 

liquidação das taxas e impostos previstos na lei. 

 

QUADRO RESUMO 

TAXAS e EMOLUMENTOS 

Serviços de Administração Escolar 

Propina de Frequência (por disciplina/ano)1 0,45€ 

Atividades para-escolares1 0,15€ 

Despesas de comunicação1 1,00€ 

Seguro Escolar1 5,30€ 

Propina de Exame (por disciplina) - alunos 

externos e autopropostos ª 
3,00€ 

Propina de Melhorias (Exame/Disciplina) ª 10,00€ 

Propina suplementar de exame (multa) ª 25,00€ 

Consulta de prova de Exame (Básico e 

Secundário) 
5,00€ 

Propina para pedido de reapreciação de exame 

(Básico e Secundário) ª 2 
25,00€ 

Propina suplementar de matrícula nos 8 dias 

úteis após prazo definido pela escola 
5.00€ 

Propina suplementar de matrícula terminado o 

prazo dos 8 dias e até 31/12 
10.00€ 

Certidão de habilitações de curso 

concluído/frequentado. 
4€ 

Ficha ENES 0,50€ 

Diploma (após um ano ou mais da conclusão do 

curso) 
5,00€ 

Diploma 2.ª via 5,00€ 

Certificado de matrícula1 0,20€ 

Certidão de 

teor/Declaração/Fotocópias/Impressões – por 

página 

0,04€ 

Cartão eletrónico escolar  (2.ª via) 5,00€ 

2 Verba restituída ao requerente caso seja dado provimento. Este 
reembolso será efetuado apenas até 30 de novembro do respetivo 
ano. 
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Formulários 0,20€ 

Taxa de remessa de documentos: 

- Via CTT 

- Fax/Email 

 

 

1,00€ 

0,50€ 

 

REGIMENTO DO CARTÃO 

 

Regulamento de utilização do cartão GIAE 
A Escola Básica e Secundária de Infias – Vizela, do 

Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela (AEIV), tem 
implementado um Sistema de Integração e Administração 
Escolar, adiante designado GIAE. 

O GIAE é um sistema informático, que funciona através 
de uma rede, instalado nos postos de trabalho de prestação 
de serviços à comunidade: portaria; refeitório, bufete; 
papelaria, reprografia e serviços administrativos. 

Todas as compras ou transações efetuadas ao nível do 
bufete, refeições, papelaria, reprografia, entre outras 
realizam-se, exclusivamente, através da utilização do cartão, 
pelo que os elementos da comunidade escolar deixarão de 
manusear dinheiro. 

O presente regulamento aplica-se, na mesma 
proporção, a todos os utilizadores do sistema e portadores de 
cartão do GIAE. 

 
Artigo 1.º 

Principais Funcionalidades do GIAE 
1. O GIAE divide-se em vários módulos dos quais se 

destacam os seguintes: 
a) Controlo de acessos através de cartão de 

utilizador; 
b) Pagamentos e acessos a vários serviços através 

de cartão multiusos; 
c) Gestão integrada de stocks; 
d) Postos de venda (POS) para os vários serviços da 

escola; 
e) Controlo interno de consumos e utilização de 

equipamento; 
f) Venda de senhas e controlo de acesso ao 

refeitório, incluindo a gestão de alunos 
subsidiados; 

g) Módulo de consulta online (Internet) disponível 
para toda a comunidade escolar com acesso 
condicionado por password individual - 
informações gerais, classificações, assiduidade, 
saldos, extrato de movimentos, mensagens, 
tempo de serviço, entre muitas outras 
funcionalidades. 

2. Devido à complexidade do GIAE e de alguns dos seus 
módulos, o AEIV poderá adiar a implementação de 
alguns desses módulos. 

3. Poderão igualmente ser adquiridos/implementados 
para o GIAE outros módulos que a escola venha a 
considerar necessários. 

 
Artigo 2.º 

Utilizadores 
1. São utilizadores do GIAE, todos os elementos da 

comunidade educativa, nomeadamente: 
a) Alunos; 
b) Funcionários da escola (pessoal docente e não 

docente); 
c) Colaboradores. 

2. Poderão ser considerados também, como utilizadores 

do GIAE, outros elementos que possam permanecer de 
forma temporária na escola e que necessitem de aceder 
aos serviços. 

 
Artigo 3.º 

Normas de Utilização do Cartão 
1. O cartão é pessoal e intransmissível e tem impressa a 

foto do seu proprietário. Cada vez que o cartão é 
utilizado aparece a respetiva foto no monitor, 
permitindo dessa forma comprovar a propriedade do 
mesmo. Quando a foto não corresponder ao utilizador, 
as operadoras retêm o cartão até que este seja 
reclamado pelo seu legítimo proprietário. 

2. O uso do cartão é obrigatório e imprescindível sempre 
que o utilizador venha para a escola. 

3. O cartão deve ser guardado e transportado em local 
apropriado e seguro, de forma a assegurar a sua 
conservação e impedir, simultaneamente, a sua 
utilização por terceiros. 

4. É expressamente proibido o empréstimo do cartão a 
outro utilizador. 

5. Em caso de perda, o utilizador deve deslocar-se aos 
serviços administrativos e solicitar um cartão 
temporário. 

6. Os utilizadores podem pedir o talão comprovativo do 
carregamento na reprografia/papelaria. Todos os 
movimentos efetuados pelos alunos que configurem 
dedução no IRS, devem ser solicitados nos serviços 
administrativos, aquando da necessidade de os juntar à 
declaração do IRS. 

7. O utente deve utilizar de forma correta todo o 
equipamento do sistema de uso do cartão. Qualquer 
dano verificado por vandalismo será custeado pelo 
responsável da sua má utilização. 

 
Artigo 4.º 

Cartão de Utilizador 
1. O cartão de utilizador identifica o utilizador na escola e 

perante o GIAE. 
2. O cartão é pessoal e intransmissível. 

a) Todos os dados e informação com registo no 
cartão de cada utente são para uso, único e 
exclusivo, dos serviços deste estabelecimento 
de ensino ou do encarregado de educação do 
aluno, quando solicitado. 

3. O cartão de utilizador pode ser de dois tipos: 
a. Cartão definitivo 
b. Cartão temporário 

4. Poderão ainda ser definidos outros tipos de cartões, 
nomeadamente para os serviços, sempre que tal se 
justifique. 

5. Não é obrigatória a atribuição de cartão de utilizador 
temporário a elementos que venham à escola por 
períodos de curta duração que não utilizem os serviços. 

6. O cartão de utilizador temporário tem um preço de 
5,00€ (cinco euros) a pagar pelo utilizador. 

7. A receita resultante da aquisição dos cartões reverte a 
favor do orçamento privativo do agrupamento. 

 
Artigo 5.º 

Cartão Definitivo 
1. O cartão definitivo é um cartão personalizado, atribuído 

aos elementos da comunidade educativa (alunos, 
funcionários e colaboradores) tendo sempre impresso 
na sua frente: 
a. Logótipo do agrupamento; 
b. Número do utilizador; 
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c. Nome do utilizador; 
d. Foto. 

2. O 1.º cartão definitivo é gratuito. 
 

Artigo 6.º 
Cartão Temporário 

1. O cartão temporário é um cartão não personalizado, 
atribuído aos utilizadores que necessitem de utilizar os 
serviços da escola por um curto período de tempo e 
sempre que não se justifique a atribuição de um cartão 
definitivo. 

2. Ao cartão de utilizador temporário será afeta sempre 
uma caução de 5,00€ (cinco euros) a devolver ao 
utilizador no ato da devolução do mesmo. 

 
Artigo 7.º 

Cartão de Substituição 
1. Em caso de esquecimento do cartão, o utilizador deve 

dirigir-se aos serviços administrativos e solicitar um 
cartão de substituição, ao qual serão associados todos 
os dados do utilizador. 

2. Na cedência do cartão de substituição, os serviços 
debitam ou cobram uma caução no valor de 5.00€ (cinco 
euros) que será devolvida aquando da sua devolução. 

3. O cartão temporário a solicitar na secretaria e ativado 
por esta, obrigará posteriormente a nova 
ativação/validação do cartão original, visto que, no 
programa informático ao titular do cartão esquecido foi 
atribuído um cartão de substituição. 

 
Artigo 8.º 

Carregamento de Cartões 
1. Os carregamentos serão sempre efetuados na caixa, que 

funciona na papelaria/reprografia. 
2. O carregamento mínimo de é de 1.00€ e são apenas 

permitidos carregamentos de valores múltiplos de 
1.00€.  
 

3. Os carregamentos são apenas consumados na entrega 
imediata do montante correspondente, em dinheiro. 

4. Após o carregamento, se o utilizador o solicitar, é 
impresso um talão comprovativo do valor.  

5. O encarregado de educação pode também optar por 
carregamentos através de transferência bancária; neste 
caso, o aluno apresenta, na papelaria/reprografia, o 
comprovativo da mesma, para proceder ao 
carregamento do cartão. 

6. O pessoal docente e não docente pode optar por 
carregamentos através de transferência bancária, neste 
caso, apresenta, na papelaria/reprografia, o 
comprovativo da mesma, para proceder ao 
carregamento do cartão. 

7. O montante carregado no cartão transita para o ano 
letivo seguinte, desde que o utilizador continue a 
frequentar a Escola Básica e Secundária de Infias – 
Vizela/AEIV. 

 
Artigo 9.º 

Perda, extravio ou Cartão Danificado/Avaria 
1. No caso de perda, extravio e dano, o utilizador deve 

solicitar um novo cartão nos serviços administrativos. 
Esta circunstância obriga à requisição de um cartão de 
substituição, aplicando-se o disposto no artigo 7.º. 

2. A requisição da 2.ª via do cartão e qualquer outra terá 
um custo de 5.00€ (cinco euros), por cada via. 

3. A perda ou extravio do cartão não implica a perda do 

saldo nele existente, desde que não seja utilizado por 
terceiros. 

4. Cada utente é responsável por todos os movimentos 
realizados com o respetivo cartão, exceto quando houve 
lugar a informação prévia, aos serviços de administração 
escolar, de qualquer anomalia ocorrida com o mesmo. 

5. Quando a avaria não é imputável ao utilizador, a 
substituição do cartão é gratuita, sendo restituído o 
valor cobrado depois da devolução do cartão de 
substituição.  

6. Na posse do novo cartão, o utilizador tem 24 horas para 
testar o seu bom funcionamento. 

 
Artigo 10.º 

Devoluções de Saldos 
1. A devolução de eventuais saldos do cartão de utilizador 

só tem lugar quando um elemento da comunidade 
educativa abandona definitivamente a escola. 

2. Sempre que haja lugar à devolução do saldo esta deve 
ser solicitada, nos serviços administrativos, até ao dia 31 
de julho. 

3. A devolução será efetuada por transferência bancária, 
mediante apresentação do NIB do utente. 

4. No caso dos cartões temporários, o utente deve solicitar 
de imediato a transferência do saldo para o cartão 
definitivo, nos serviços administrativos. 

5. A receita de eventuais saldos não reclamados reverte a 
favor do orçamento privativo do agrupamento. 

 
Artigo 11.º 

Portaria 
1. É obrigatória a validação, através do cartão, da entrada 

e da saída da escola para todos os utilizadores do GIAE. 
A saída da escola, ainda que temporária, terá que ser 
validada através da passagem do cartão. 

2. O não cumprimento do ponto anterior condicionará o 
uso do cartão nos serviços da escola. 

3. A validação das entradas e saídas é feita através da 
passagem do cartão nos leitores próprios instalados na 
portaria. 

4. Existem 3 tipos de acesso nos cartões para os alunos: 
a) O acesso livre permite a entrada e saída livres do 

estabelecimento escolar em qualquer período; 
b) O acesso condicionado permite a saída no 

período definido como período de almoço e a 
saída antecipada em caso de ausência de 
atividades letivas ou educativas; 

c) O acesso impedido não permite a saída do 
utilizador durante o período letivo. 

5. Em caso excecional, o encarregado de educação 
obrigatoriamente autoriza e comunica ao diretor de 
turma da hora de saída e da previsível hora de chegada. 
Essa informação pode ainda ser dada ao responsável 
pela portaria, para que seja possibilitada 
administrativamente a sua saída do aluno. 

 
Artigo 12.º 

Papelaria/Reprografia 
1. Todos os serviços de papelaria/reprografia são 

debitados em cartão.  
2. Os carregamentos efetuam-se na papelaria.  
3. Os professores da escola têm o seu cartão com dois 

fundos de utilização: 
a) Requisição: associado a um plafond que se aplica 

a todo o material inerente à preparação das 
atividades letivas (p. e. fotocópias), dependendo 
dos cargos atribuídos (diretor de turma, 
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coordenador de departamento, diretor de 
curso, etc.); 

b) Caixa: carregamentos para uso individual. 
 

Artigo 13.º 
Bufete 

1. Os utilizadores do sistema fazem os pedidos de produtos 
de bufete diretamente no serviço, os quais são 
debitados em cartão. 

2. O sistema do serviço do bufete não permite qualquer 
venda a crédito. 

 
Artigo 14.º 
Refeições 

1. As refeições são adquiridas no quiosque, no POS 
refeições (colocado na sala dos alunos), ou no GIAE 
online. 

2. O GIAE permite ainda a compra de refeições para grupos 
de alunos, formandos ou professores em atividades 
extraordinárias na escola: 

a) No caso de não atribuição de cartão a estes 
utilizadores, as refeições são adquiridas na 
papelaria, que emite o respetivo talão com o 
número total de refeições, o qual faz prova de 
compra e é obrigatoriamente entregue no 
refeitório. 

3. Cada cartão permite a aquisição de apenas uma refeição 
por dia: 

a) A compra de refeição efetua-se nas 24h do dia 
anterior ao dia da refeição; 

b) É permitida a aquisição de refeições até às 
10:30h do próprio dia do almoço, desde que 
disponíveis no sistema. Acresce a esta a multa 
estipulada por lei; 

c) Não é permitida a venda de refeições para além 
do período atrás mencionado, de acordo com a 
legislação em vigor. 

 
Artigo 15.º 

Enganos/Anulações de Refeições 
1. Não é permitida a anulação de refeições previamente 

adquiridas. 
2.  Em caso de falta imprevista ou engano, é possível 

proceder à transferência da refeição para data posterior, 
de acordo com o disposto no Artigo 14, n.º 3, b). 

 
Artigo 16.º 
Quiosque 

1. O quiosque é por imposição do sistema o local 
privilegiado dos utilizadores e localiza-se na sala dos 
alunos. 

2. O quiosque permite ao utilizador: 
a) Comprar refeições; 
b) Consultar o valor do saldo e movimentos do 

cartão. 
 

Artigo 17.º 
Serviços Administrativos 

1. Em articulação com o SASE, é da responsabilidade dos 
serviços administrativos a receção dos valores relativos 
às refeições adquiridas a créditos. 

2. Sem prejuízo do antes estipulado, é da responsabilidade 
dos serviços administrativos a inserção e anulação de 
produtos e respetivo preçário no sistema. 

3. É da responsabilidade dos serviços administrativos a: 
a) Validação de cartões; 
b) Atribuição de cartões a visitantes ou 

colaboradores, com respetiva cobrança de 
caução; 

c) Substituição de cartões, com respetiva cobrança 
de caução; 

d) Solicitação e requisição de 2.ª e mais vias do 
cartão, com respetiva cobrança; 

e) Atribuição de permissão extraordinária de saída 
da escola aos alunos, com autorização expressa 
do encarregado de educação; 

f) Entrega aos encarregados de educação da 
declaração para IRS do valor gasto na escola, 
quando por ele solicitado; 

g) Desativação de cartões. 
 

Artigo 18.º 
SASE 

1. Em articulação com os serviços administrativos, a equipa 
deste serviço é responsável por: 

a) Preparar o sistema para a inserção e anulação de 
produtos e respetivo preçário; 

b) Atribuir aos alunos subsidiados o valor do 
plafond de material a levantar na papelaria; 

c) Imprimir os mapas diários de controlo do stock. 
 

Artigo 19.º 
Alunos Subsidiados 

1. O cartão dos alunos subsidiados escalão A ou escalão B, 
tem dois campos:  

a) Caixa: carregamentos efetuados pelo utilizador 
e que serve para as suas compras diárias; 

b) Subsídio: ao qual está atribuído um plafond, 
permite ao aluno adquirir material de papelaria. 

2. Aos alunos subsidiados, no caso de compra da refeição 
no próprio dia, acresce igualmente a multa definida pela 
lei em vigor. 

3. Os alunos subsidiados estão obrigados ao consumo das 
refeições adquiridas. 

4. Em caso de incumprimento do antes disposto, o gestor 
de turma identifica os alunos e informa os respetivos 
diretores de turma, para que seja desencadeado um 
processo de averiguações.   

a) Cabe ao diretor de turma apreciar e analisar 
situação e tomar a decisão adequada. Desta 
cabe dar conhecimento obrigatório ao Diretor 
do agrupamento. 

b) O incumprimento antes referido pode levar à 
perda total do subsídio da ação social. 

4. Em caso de falta justificada, o aluno pode requerer, 
junto dos serviços administrativos, o adiamento da data 
da refeição para o mesmo dia, da semana seguinte. 

 
Artigo 20.º 

Alunos com Reforço Alimentar 
1. O aluno com direito a reforço alimentar (suplementos) 

deve solicitá-lo no bufete. Desta situação encontra-se 
registo no cartão do aluno.  

2. Cada aluno pode usufruir no máximo de 2 reforços 
alimentares por dia. 

 
Artigo 21.º 

Sumários Eletrónicos 
1. Os sumários eletrónicos são um dos módulos do sistema 

de funcionamento online. O sumário eletrónico bem 
como o registo de faltas dos alunos deve ser feitos até 
ao final da aula, pelo professor. 

2. Esta opção fica indisponível 1 dia após a aula lecionada. 
3. O módulo dos sumários eletrónicos encontra-se 
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instalado em todos os computadores das salas de aula e 
nos espaços de trabalho dos professores. 

 
Artigo 22.º 

Anomalias Circunstanciais 
1. Em caso de problema elétrico ou outra anomalia que 

impossibilite a utilização do cartão ou a finalização da 
compra, deve o funcionário do serviço recolher o mesmo 
para validar posteriormente a operação interrompida. 

 
Artigo 23.º 
Omissões 

1. Qualquer situação omissa neste regulamento será 
resolvida pelo Diretor em articulação com os 
administradores e operadores do sistema GIAE. 

 
Artigo 24.º 

Disposições Finais 
1. Os órgãos do agrupamento podem reajustar os valores 

monetários constantes neste regulamento, devendo 
disso dar conhecimento à comunidade educativa através 
de despacho do Diretor e/ou de ordem se serviço. 

2. Os casos não previstos no presente regulamento e as 
dúvidas resultantes da sua aplicação serão resolvidos 
pelos órgãos de administração e diretora do 
agrupamento, na sequência da análise das situações em 
concreto e no respeito pelas competências previstas na 
lei. 
 

REGIMENTO DE EMPRÉSTIMO DE MANUAIS ESCOLARES  

 

O presente regulamento destina-se a esclarecer os moldes 

segundo os quais se deverá proceder ao empréstimo de 

manuais escolares passíveis de reutilização, dando assim 

cumprimento ao Despacho 8452-A/2015. 

 

Artigo 1.º 

Público-Alvo 

Este regulamento destina-se aos alunos do 2º e 3º ciclos do 

ensino básico e do ensino secundário inseridos nos escalões 1 

e 2 do abono de família. 

 

Artigo 2.º 

Manuais passíveis de reutilização 

Consideram-se passíveis de reutilização todos os manuais 

adotados pelo estabelecimento de ensino, excetuando-se os 

livros de fichas ou livros de exercícios (cadernos de atividades). 

 

Artigo 3.º 

Gestão do fundo de manuais 

1. A gestão do fundo de manuais escolares para 

empréstimo será feita pelos serviços administrativos. 

2. A aquisição de manuais só se realiza quando o recurso à 

bolsa de manuais estiver esgotado. 

 

Artigo 4.º 

Condições de acesso à bolsa de manuais escolares 

1. A bolsa de manuais escolares destina -se a apoiar os 

alunos que beneficiem de apoio, nos termos do artigo 1º 

deste Regimento, bem como os restantes alunos, desde 

que se verifique que os livros em bolsa são excedentários. 

2. A bolsa é constituída pelos manuais escolares devolvidos, 

por alunos que deles foram beneficiários e que se 

encontrem em estado de conservação adequado à sua 

reutilização. 

3. Os encarregados de educação declaram em documento 

próprio que são responsáveis pelo estado de 

conservação, extravio ou deterioração e que entregarão 

os mesmos dentro do prazo determinado. 

4. No ato de receção dos manuais o encarregado de 

educação deve confirmar o estado dos manuais que lhe 

são atribuídos.  

5. Todos os manuais escolares para empréstimo estão 

identificados com carimbo. 

 

Artigo 5.º 

Vigência do empréstimo 

1. A devolução, dos manuais escolares postos à disposição 

do aluno, ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo 

de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a 

exame nacional. 

2. O dever de restituição a que se refere o presente artigo 

recai sobre o encarregado de educação, e ocorre nos oito 

dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de 

avaliação do ano e ciclo de escolaridade frequentado 

pelo aluno. 

3. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário 

no ensino básico ou a não aprovação em disciplinas do 

ensino secundário, mantém -se o direito a conservar na 

sua posse os manuais escolares relativos ao ciclo ou 

disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 

4. A não restituição dos manuais escolares, nos termos dos 

números anteriores, ou a sua devolução em estado de 

conservação que, por causa imputável ao aluno, 

impossibilite a sua reutilização, impede a atribuição deste 

tipo de apoio no ano letivo seguinte, ou à respetiva 

compensação pecuniária. 

5. No caso dos alunos que completaram o 12.º ano ou que 

optem pela transferência para cursos do ensino privado, 

a falta de restituição dos respetivos manuais nas devidas 

condições implica a não emissão de certificados de 

habilitações ou diplomas de conclusão de ciclo, até que 

se verifique a restituição dos referidos manuais em bom 

estado de conservação, ou à respetiva compensação 

pecuniária. 

 

 

 

REGIMENTO DA PAPELARIA/REPROGRAFIA 

 

1. O horário de funcionamento da papelaria/reprografia é 

afixado no local.  

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

3. O preço da reprodução de originais deve ser afixado em 

local visível. 

4. Têm acesso à Papelaria/Reprografia os alunos, 

professores, auxiliares e outros utilizadores devidamente 

identificados.  
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5. A papelaria/reprografia destina-se a servir os alunos, 

professores e auxiliares, em material necessário à 

atividade escolar.  

6. O carregamento monetário do cartão é efetuado na 

papelaria/reprografia.  

7. Os originais devem ser enviados por correio eletrónico e 

entregues com 48 horas de antecedência, 

acompanhados da requisição contendo:  

a) Número de exemplares reproduzidos;  

b) Identificação do requisitante. 

8. São oficiais e gratuitas:  

a) As impressões destinadas ao funcionamento 

dos serviços. 

b) As impressões destinadas à comunicação 

escola/comunidade local autorizadas pela 

diretora. 

9. Os pagamentos dos serviços prestados pela reprografia 

são feitos no ato de entrega com o cartão.  

10. O preço dos produtos praticados na 

Papelaria/Reprografia não devem ter como objetivo o 

lucro, estando os valores do seu lucro dentro dos 

parâmetros de razoabilidade definidos superiormente.  

11. Aos assistentes operacionais responsáveis pela 

papelaria/reprografia compete:  

a) Garantir que os produtos armazenados, 

expostos e servidos se encontrem em bom 

estado de conservação.  

b) Devolver ou inutilizar, informando o Diretora e 

o Assistente Técnico responsável pelo setor, os 

produtos que não se apresentem em boas 

condições.  

c) Requisitar os produtos necessários ao 

funcionamento do seu setor, elaborando a 

respetiva relação de necessidades.  

d) Manter um stock pequeno de produtos e 

garantir que não esgote em condições normais.  

e) Inventariar as necessidades em termos de 

aquisição, reparação ou conservação dos 

equipamentos.  

f) Manter inventários atualizados, tanto dos 

produtos consumíveis em armazém como dos 

equipamentos.  

g) Diariamente, serão entregues os valores 

apurados, nos serviços administrativos da 

escola. O documento deverá ser rubricado pelo 

assistente operacional e a tesoureira e será 

arquivado pelo funcionário responsável dos 

serviços, em dossier próprio.  

 

REGIMENTO REFEITÓRIO 

 

1. O horário de funcionamento do refeitório é afixado no 

local. 

2. O acesso às refeições faz-se mediante a passagem do 

cartão.  

3. O preço das senhas é fixado anualmente por normativo 

legal. 

4. A marcação da senha no cartão tem de ser feita até ao 

dia útil anterior. Também pode ocorrer no próprio dia da 

refeição, até às 10:30, mas com um agravamento do 

preço de 0,30€.  

5. A marcação das senhas pode ser feita diária ou 

quinzenalmente de acordo com a vontade dos alunos e 

respetivos Encarregados de Educação. 

6. Quando o utente previr que não poderá utilizar a senha 

reservada, deve efetuar ao adiamento da mesma. Na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, deve 

comunicar aos serviços administrativos por telefone ou 

por outro meio. 

7. Podem utilizar o refeitório os alunos, professores, 

funcionários e os outros elementos devidamente 

autorizados. 

8. Todos os alunos e demais utentes deverão esperar 

ordeiramente a sua vez de entrar na cantina escolar, 

seguindo na fila de com ordem e respeito absoluto pelas 

instruções dadas pelo funcionário de serviço.  

9. Durante a refeição os utentes devem:  

a) Cumprir as regras de bom comportamento à 

mesa;  

b) Aproveitar bem a comida, procurando não 

deixar restos de alimentos para que a refeição 

seja proveitosa;  

c) Não estragar os alimentos;  

d) Não abandonar a mesa sem colocar a cadeira 

no lugar; 

e) Enquanto permanecerem no refeitório devem 

acatar as ordens dos funcionários e 

professores;  

f) Entregar, no fim da refeição, o tabuleiro, no 

local indicado, abandonando de imediato o 

refeitório.  

10. No último dia útil de cada semana deve ser exposta, para 

a semana seguinte, nas instalações do refeitório, e 

noutros locais de estilo, a ementa para essa semana.  

11. As ementas são elaboradas em articulação com as 

cozinheiras e a nutricionista da Câmara Municipal de 

Vizela, pelo responsável ASE. 

12. As ementas são homologadas pela Diretora. Da ementa 

devem constar refeições equilibradas, completas e que 

respeitem as orientações emanadas pela DGEstE. 

13. Por razões de saúde e a pedido do interessado 

antecipadamente, pode ser confecionada uma refeição 

de “dieta alimentar” que, no entanto, não deve 

ultrapassar o custo da refeição normal. 

 

REGIMENTO BUFETE 

 

1. O horário de funcionamento do bufete é afixado no local.  

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

3. Têm acesso ao bufete os alunos, professores, assistentes 

e outros utilizadores devidamente identificados. 

4. Os utentes do bufete devem orientar-se em fila, por 

ordem de chegada, e esperar a sua vez com respeito e 

educação; 
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5. A aquisição dos produtos faz-se mediante a entrega ao 

funcionário do respetivo cartão.  

6. Se o sistema de cartões, não estiver em funcionamento, 

o assistente operacional anota as vendas efetuadas para 

posteriormente regularizar a situação. 

7. O preço dos produtos praticados no bufete deve cumprir 

as orientações emanadas pelos serviços do Ministério da 

Educação. 

8. Aos assistentes operacionais responsáveis pelo bufete 

compete: 

a) Garantir que os produtos armazenados, 

expostos e servidos se encontrem em bom 

estado de conservação;  

b) Devolver ou inutilizar, informando a Diretora e 

o Assistente Técnico responsável pelo setor, os 

produtos que não se apresentem em condições 

de serem consumidos;  

c) Requisitar os produtos necessários ao 

funcionamento do seu setor elaborando a 

relação de necessidades atempadamente a 

entregar nos serviços administrativos;  

d) Manter um stock pequeno de produtos e 

garantir que não esgote em condições normais;  

e) Inventariar as necessidades em termos de 

aquisição, reparação ou conservação dos 

equipamentos; 

f) Manter inventários atualizados, tanto dos 

produtos consumíveis em armazém como dos 

equipamentos; 

g) Verificar, sempre que possível em conjunto 

com o assistente técnico, a receção da 

mercadoria, de acordo com documento oficial.  

 

Regulamento de cadastro e inventário dos bens 

 

Preambulo 

 No âmbito da contabilidade patrimonial, torna-se 

imperativa a elaboração do inventário onde devem constar 

todos os elementos constitutivos do património do 

Agrupamento de Escolas de Infias – Vizela. O inventário 

geral dos elementos constitutivos do património das Escolas 

traduz-se num instrumento económico-financeiro de extrema 

importância no âmbito da gestão e controlo da sua atividade 

patrimonial. 

 Com recurso ao inventário, as Escolas conhecem a 

estrutura do seu ativo imobilizado e dispõe de elementos para 

a elaboração do balanço inicial e das demonstrações 

financeiras anuais referidas no novo regime contabilístico. Da 

mesma forma, são facultados os elementos necessários à 

contabilização das amortizações, através das quais se 

quantificam as depreciações dos bens ocorridas ao longo do 

tempo. 

 O processo de requalificação física e funcional da 

Escola constituirá um momento estratégico crucial para a 

adoção gradual destes procedimentos, dotando-se esta escola 

de todos os instrumentos imprescindíveis a uma gestão mais 

eficaz. 

 Assim, no âmbito do processo de inventariação do 

património das Escolas, afigura-se essencial a elaboração de 

um regulamento onde se encontrem as instruções que 

permitam sua divulgação e imposição aos intervenientes no 

processo dos procedimentos de inventariação, avaliação e 

atualização do património. Todavia, para uma suficiente e 

eficaz gestão patrimonial é necessário que o referido 

regulamento defina objetivamente uma série de critérios e 

procedimentos a adotar em situações de aquisição, alienação, 

cedência, roubo, entre outras situações, para que a função de 

controlo de património da escola esteja, na sua íntegra, 

assegurada. 

 Ora, com o presente regulamento, pretende-se que 

sejam criadas as condições para a adoção gradual, mas 

consistente, dos princípios e regras estabelecidas no Plano 

Oficial de Contabilidade Pública para o sector da educação 

(POC – Educação) e no Cadastro e Inventário dos Bens do 

Estado (CIBE). 

 

CAPÍTULO I- PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Lei aplicável 

O presente Regulamento de Cadastro e Inventário dos 

Bens da Escola é elaborado em conformidade com a 

Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril, (CIBE) e a Portaria 

n.º794/2000, de 20 de setembro (POC- Educação). 

 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos do disposto no presente regulamento, entende-

se por: 

 «Património»: os bens tangíveis com vida útil estimada 

superior a um ano, equivalente ao que no POC - Educação 

se designa por imobilizado corpóreo. Aqui se incluem 

também as benfeitorias e grandes reparações efetuadas. 

 «Cadastro»: o registo permanente e atualizado de todos 

os bens integrantes do ativo imobilizado corpóreo, bem 

como as modificações por estes sofridos no decurso do 

tempo; 

«Inventário»: o levantamento sintético, ordenado e 

atualizado de todos os bens, respeitante a uma 

determinada data, e respetiva identificação, classificação, 

localização, registo e valorimetria. 

«Mapa dos bens»: uma listagem descritiva de todos os 

bens existentes em cada sala, gabinete ou serviço. Essa 

listagem poderá ser consultada com recurso ao programa do 

CIBE. 

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

São objetivos do presente regulamento: 

a) Obedecer às exigências e regras definidas pelo 

POC - Educação, dando cabal cumprimento às 

instruções de inventariação legalmente 

consagradas; 

b) Elencar os princípios gerais de inventariação, 

aquisição, registo, afetação, seguros e abate; 
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a) Delinear as competências dos diversos serviços da 

Escola envolvidos no processo de inventariação e 

arrolar o património imobilizado corpóreo da 

Escola, o que permitirá sinalizar as necessidades e, 

eventualmente, proceder a um reajustamento na 

afetação de recursos com vista à sua rentabilização.    

 

 

Artigo 4.º 

Âmbito Material 

1. O CIBE abrange os inventários de base do ativo 

imobilizado, com caráter permanente, que não se destinem 

a ser vendido, a saber: 

a) o CIME (cadastro e inventário dos móveis do 

Estado); 

b) o CIVE (cadastro e inventário dos veículos do 

Estado) e 

c) o CIIDE (cadastro e inventário dos imóveis e 

direitos do Estado). 

2. Devem ser inventariados os bens adquiridos por: 

a) compra; 

b) cessão a título definitivo; 

c) transferência, troca ou permuta; 

d) expropriação; 

e) doação, herança, legado, ou perdido a favor do 

Estado; 

f) dação em cumprimento; 

g) locação; 

h) aquisição por reversão; 

i) outras formas. 

 

CAPÍTULO II- CADASTRO E INVENTÁRIO DOS MÓVEIS DO ESTADO (CIME) 

Artigo 5.º 

Bens Móveis  

1. O CIME é composto por todos os bens móveis 

duradouros, ou seja, aquelas que não têm consumo 

imediato.  

2. Em regra, os bens duradouros possuem uma duração 

útil estimada superior a um ano. 

 

Artigo 6.º 

Identificação e Classificação 

 Os bens móveis inventariados devem ser 

identificados de acordo com a sua designação, marca, modelo, 

número de inventário, ano e custo de aquisição, custo de 

produção ou valor de avaliação e atribuição do respetivo 

código correspondente do classificador geral (anexo à Portaria 

n.º 671/2000, de 17 de abril). 

 

CAPÍTULO III – REGRAS E PROCEDIMENTOS DOS INVENTÁRIOS DE BASE 

Artigo 7.º 

Regras Gerais 

1. Aplicar-se-ão as seguintes regras gerais de 

inventariação: 

a) São inventariáveis todos os bens que tenham uma 

vida útil estimada superior a um ano; 

b) Os bens devem manter-se em inventário desde 

o momento da sua aquisição, até ao seu 

 abate que, em regra, deverá ocorrer no termo 

da vida útil. 

c) Nos casos em que não seja possível apurar o ano 

de aquisição do bem, adota-se o ano do 

inventário inicial, de modo a estimar o período 

de vida útil do mesmo que corresponde ao 

período de utilização, durante o qual se amortiza 

totalmente o seu valor;  

 

Artigo 8.º 

Suportes documentais 

 No processo de inventariação, recorrer-se-á aos 

seguintes suportes documentais: 

a) Classificador geral e aplicação das respetivas taxas 

de amortização; 

b) Fichas de inventário; 

c) Mapa síntese dos bens. 

 

Artigo 9.º 

Classificador Geral e Taxas de Amortização 

1. O classificador geral é composto pela classe, pelo 

tipo de bem e pelo bem e encontra-se em anexo à 

Portaria 671/2000 de 17 de fevereiro. 

2. Ressalvados os casos previstos no número 

seguinte, os bens do ativo imobilizado estão 

sujeitos a amortizações técnicas fixadas que 

refletem a depreciação do bem por força da sua 

utilização. No classificador geral constante da 

Portaria suprareferida são fixadas taxas de 

referência. 

3. Ficam sujeitos a taxas de amortização a fixar os 

bens que sofram uma depreciação particular, a 

título de exemplo, por força da inovação 

tecnológica ou laboração intensiva. 

4. Ficam ainda sujeitos a taxas de amortização a fixar 

os bens adquiridos em estado de uso, os bens 

avaliados para efeitos de inventário inicial, bens 

sujeitos a grandes reparações e beneficiações, os 

bens sujeitos a um desgaste anormal e, por último, 

os bens cujo para os quais o classificador geral não 

defina uma taxa de amortização.  

 

Artigo 10.º 

Fichas 

1. Para os inventários de base adotar-se-ão três tipos 

de fichas (F1, F2 e F3) que deverão ser preenchidas 

de acordo com a codificação constante do 

classificador geral anexo à Portaria 671/2000, de 

17 de Fevereiro: 

a) F1 – Ficha de identificação do bem (ou de registo 

histórico) – na qual se inscreve toda a informação 

relevante para a caracterização do bem, tendo em 

conta a sua origem e relações económico-

financeiras que lhe estão associadas, com vista à 

sua inventariação, eventuais alterações e outros 

factos patrimoniais que ocorram ao longo do 

período de vida útil de cada bem do ativo 

imobilizado, nomeadamente o seu abate.  
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b) F2 – Ficha de inventário – na qual se regista o 

ordenamento sistemático e por grandes classes ou 

tipos de bens referentes aos acréscimos, 

diminuições e outras alterações patrimoniais;  

c) F3 – Ficha de amortizações – na qual se registam 

os decréscimos do valor contabilístico dos bens 

sofridos em função do tempo decorrido, do seu 

uso e obsolescência. 

 

Artigo 11.º 

Registo 

1.  Os registos nas fichas deverão estar 

permanentemente atualizados, em função das 

modificações ocorridas.   

2. Mensalmente, deverá efetuar-se um confronto entre 

esses registos e os registos contabilísticos, 

procedendo-se às necessárias reconciliações. 

  

Artigo 12.º 

Mapa Síntese 

O mapa síntese reflete a variação do património afeto a cada 

organismo e deverá ser elaborado no final de cada ano 

económico, conforme os modelos de referência anexos à 

Portaria 671/2000, de 17 de fevereiro (F4).  

 

Artigo 13.º 

Verificações 

Anualmente deverão ser efetuadas verificações com vista a: 

a) Credibilizar e atualizar o cadastro da Escola; 

b) Detetar material por inventariar e; 

c) Conferir a correta localização dos bens; 

d) Proceder a eventuais correções e ao eventual 

apuramento de responsabilidades. 

 

CAPÍTULO IV- PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO INICIAL 

Artigo 14.º 

Âmbito e Critérios Valorimétricos 

1. O inventário inicial é composto pelos bens abrangidos 

pelo CIBE que se encontrem em boas condições de 

utilização e sejam suscetíveis de representar benefícios 

futuros para o seu utilizador. 

2. Para efeitos de valorimetria, devem aplicar-se os 

critérios constantes da Portaria 671/2000, de 17 de 

Abril. 

3. A avaliação dos bens atenderá, ainda, ao valor do bem 

em estado novo, ao qual se subtrairá a depreciação 

ocorrida até à data da sua avaliação, a saber: 

 a) Equipamento novo – 100%; 

b) Equipamento bom –  50% do valor em estado novo; 

c) Equipamento razoável –  20% do valor em estado 

novo; 

d) Equipamento mau –  5% do valor em estado novo. 

 

Artigo 15.º 

Operações 

A inventariação inicial compreende as seguintes operações: 

a) Arrolamento – consiste na elaboração de uma 

listagem discriminativa do património a 

inventariar; 

b) Reconciliação física-contabilística – consubstancia-

se no conjunto de procedimentos com vista à 

correspondência entre os bens existentes e os 

respetivos registos contabilísticos, de modo a 

proceder-se a eventuais retificações; 

c) Descrição – traduz-se no elenco das características 

identificativas de cada bem; 

d) Avaliação – atribuição de um valor a cada 

elemento patrimonial,  c o m  b a s e  n o s  

critérios de valorimetria aplicáveis; 

e) Registo – preenchimento da ficha de identificação do 

bem; 

f) Etiquetagem – consiste na colocação de etiquetas 

nos bens inventariados, com o código respetivo 

à sua identificação (numero de inventário). 

 

Artigo 16.º 

Coordenação dos trabalhos 

1. A Escola deverá constituir um grupo de trabalho, 

composto por pessoal docente e/ou não docente, 

ao qual competirá a elaboração do CIBE e 

consequente controlo e atualização dos dados. 

2. Deverá ser nomeado um coordenador do grupo, 

responsável por supervisionar o procedimento. 

3. O grupo de trabalho deverá integrar docentes que 

possam colaborar no levantamento dos bens de 

carácter técnico e/0u científico, tais como aqueles 

que se encontram nos laboratórios, salas de 

informática e oficinas 

 

CAPÍTULO V- DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

Artigo 17.º 

Abate 

1. Poderá proceder-se ao abate dos bens, 

nomeadamente devido a : 

a) Alienação a título oneroso;  

b) Doação; 

c) Furto ou roubo 

d) Destruição ou demolição 

e) Transferência, troca ou permuta 

f) Devolução ou reversão 

g) Sinistro ou incêndio 

h) Outras causas 

2. O abate pode ser solicitado pelo responsável do 

serviço, o qual deverá elaborar uma proposta de 

abate dirigida ao responsável máximo da Escola para 

sua aprovação. 

3. A cada abate corresponde um auto no qual se indica 

a pertinência do mesmo, o código de identificação 

do bem, o valor de aquisição inicial e a respetiva 

data de aquisição, o valor contabilístico à data do 

abate e o valor obtido na alienação, quando 

aplicável. 

 

Artigo 18.º 

Furtos, roubos ou incêndios 
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1. Em caso de furto, roubo ou incêndio deverá 

participar-se o facto aos órgãos de polícia 

criminal e lavrar-se o auto de ocorrência, no 

qual deverá constar o respetivo número de 

inventário do bem sinistrado. 

2. O responsável máximo da Escola, na posse 

desse auto, deverá cumprir os respetivos 

trâmites administrativos. 

 

Artigo 19.º 

Bens Segurados 

1. Deverão estar segurados todos os bens que o 

devam ser por imposição legal. 

2. Compete, porém, ao responsável pelo CIBE: 

a) Participar à seguradora os eventuais 

sinistros; 

b) Conferir, em momento anterior à 

renovação contratual, os valores 

contratados. 

c) Comunicar ao responsável máximo da 

Escola a eventual necessidade de segurar 

determinado bem.  

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 20.º 

Disposições finais 

1. A fiscalização das disposições do presente 

regimento é da competência do responsável pelo 

património, o qual deverá, de imediato, comunicará 

ao responsável máximo das situações quaisquer 

incumprimentos. 

2. Eventuais casos omissos neste regimento serão 

resolvidos pela diretora do agrupamento ou pelo 

Conselho Administrativo, em conformidade com as 

disposições legais. 

 

 

Regulamento Processamento de Ajudas de Custo 

 

Artigo 1.º 

Objetivo 

Considerando que as deslocações dos trabalhadores que 

exercem funções públicas, em qualquer modalidade de 

relação jurídica de emprego público dos órgãos e serviços 

abrangidos pelo âmbito de aplicação objetivo da Lei nº12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, quando deslocados do seu 

domicílio necessário por motivo de serviço público, têm direito 

ao abono de ajudas de custo e transporte, conforme as tabelas 

em vigor, e de acordo com o disposto no presente, definem-

se os seguintes procedimentos para o Agrupamento de 

Escolas de Infias Vizela (AEIV).  

 

Artigo 2.º 

Procedimentos 

O presente Regulamento institui os procedimentos a adotar 

no AEIV.  

a) O processamento aqui previsto visa a melhoria dos 

procedimentos internos e tratamento da respetiva 

documentação;  

b) Os Boletins itinerários de deslocações de pessoal docente e 

não docente deverão ser entregues nos Serviços de 

Administração Escolar, devidamente preenchidos e 

acompanhados da correspondente fundamentação.  

 

Artigo 3.º 

Modelo de impresso a utilizar 

Boletim Itinerário – Mod. nº 683 (Exclusivo da INCM, S.A.)  

 

Artigo 4.º 

Despesas Autorizadas 

1. As despesas de transporte dos funcionários quando 

deslocados em serviço, devidamente autorizados, podem 

satisfazer-se de dois modos:  

a) Atribuição de subsídio por quilómetro percorrido;  

b) Pagamento da despesa efetivamente realizada.  

2. São contempladas as seguintes atividades: Ações 

programadas superiormente de carácter obrigatório; 

Reuniões convocadas, superiormente, para professores 

supervisores e classificadores de provas; Levantamento e 

entrega das respetivas provas.  

3. Sempre que as ajudas de custo a abonar incluam o custo do 

almoço, será deduzido o abono diário do subsídio de refeição 

na importância das ajudas de custas. 

4. Sempre que haja transporte público onde se situa o 

domicílio necessário e as localidades onde se vai realizar o 

serviço e o funcionário reconheça que lhe é mais favorável a 

utilização de automóvel próprio em alternativa aos 

transportes públicos, este solicita autorização mediante 

despacho da diretora (Anexo C) e desde que daí não resultem 

maiores encargos para o Estado que os correspondentes à 

utilização dos transportes públicos, sendo neste caso abonado 

o valor previsto na lei para o transporte em veículos adstritos 

à carreira de serviço público.  

 

Artigo 5.º 

Contagem das distâncias 

Para efeitos da contabilização da quilometragem a registar nos 

boletins de itinerário, será sempre registado o número de 

quilómetros definido no percurso aconselhado pelo Guia 

Michelin.  

As distâncias são contadas da periferia da localidade onde o 

funcionário ou agente tem o seu domicílio necessário e a partir 

do ponto mais próximo do local de destino.  

 

Artigo 6.º 

Legislação aplicável 

Este processo decorre de acordo com os seguintes 

normativos:  

a) Portaria n.º1553-D/2008, de 31 de dez 

b) Decreto-Lei nº137/2010, de 28 de dezembro;  

c) Decreto-Lei nº106/98, de 24 de abril;  

d) Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro  

 

Artigo 7.º 
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Anexos 

Este Regimento integra os seguintes anexos:  

Anexo A – Sinopse mais relevante do Decreto-Lei nº106/98, de 

24 de abril;  

Anexo B – Instruções para o preenchimento do boletim 

itinerário.  

Anexo C – Requerimento Deslocação em Transporte Próprio. 

ANEXO D – Despacho da Diretora convocatória e autorização 

de deslocação para prestação de serviço 

 

ANEXO A 

SINOPSE MAIS RELEVANTE DO DECRETO-LEI Nº106/98, DE 24 

DE ABRIL 

• Domicílio necessário (alínea a) artº 2º)  

“ A localidade onde o funcionário aceitou o lugar ou cargo, se 

aí ficar a prestar serviço”.  

• Deslocações diárias (artº 4º)  

“…as que se realizam num período de vinte e quatro horas…”  

• Deslocações por dias sucessivos (artº 5º)  

“…as que se efetivam num período de tempo superior a vinte 

e quatro horas…”  

• Direito ao abono (artº 6º) – alterado pela Lei nº66-B/2012, 

de 31 de dezembro (artigo 41º)  

“Só há direito ao abono de ajudas de custo nas deslocações 

diárias que se realizem para além de 5 Km do domicílio 

necessário e nas deslocações por dias sucessivos que se 

realizem para além de 20 Km do mesmo domicílio.”  

• Contagem das distâncias (artº 7º)  

“…são contadas da periferia da localidade onde o funcionário 

ou agente tem o seu domicílio necessário e a partir do ponto 

mais próximo do local de destino”.  

• Condições de atribuição (artº 8º)  

“1 - O abono da ajuda de custo corresponde ao pagamento de 

uma parte da importância diária que estiver fixada ou da sua 

totalidade, conforme o disposto nos números seguintes”.  

“2 – Nas deslocações diárias, abonam-se as seguintes 

percentagens da ajuda de custo diária:  

a) Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o 

período compreendido entre as 13 e as 14 horas – 25%.  

b) Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o 

período compreendido entre as 20 e as 21 horas – 25%.  

c) Se a deslocação implicar alojamento – 50%.  

“4 – Nas deslocações por dias sucessivos abonam-se as 

seguintes percentagens da ajuda de custo diário:  

a) Dia da partida:  

100% até às 13 horas.  

75% depois das 13 horas e até às 21 horas.  

50% depois das 21 horas.  

b) Dia de regresso:  

0% até às 13 horas  

25% das 13 horas às 20 horas  

50% depois das 20 horas  

c) Restantes dias: 100%  

• Meios de transporte (nº 2 artº 18º)  

“…devem utilizar-se preferencialmente os transportes 

coletivos de serviço público, permitindo-se, em casos 

especiais, uso do automóvel próprio do funcionário ou agente 

ou o recurso ao automóvel de aluguer, sem prejuízo da 

utilização de outro meio de transporte que se mostre mais 

conveniente desde que em relação a ele esteja fixado o 

respetivo abono”.  

• Uso de automóvel próprio (artº 20º)  

“1 – A título excecional, e em casos de comprovado interesse 

dos serviços nos termos dos números seguintes, pode ser 

autorizado, com o acordo do funcionário ou agente, o uso de 

veículo próprio nas deslocações em serviço em território 

nacional”.  

“2 – O uso de viatura própria só é permitido quando, 

esgotadas as possibilidades de utilização económica das 

viaturas afetas ao serviço, o atraso no transporte implique 

grave inconveniente para o serviço”.  

“3 – Na autorização individual para o uso de automóvel 

próprio deve ter-se em consideração, o interesse do serviço 

numa perspetiva económico-funcional mais rentável”.  

“4 – A pedido do interessado e por sua conveniência, pode ser 

autorizado o uso de veículo próprio em deslocações de serviço 

para localidades servidas por transporte público que o 

funcionário ou agente devesse, em princípio, utilizar, 

abonando-se, neste caso, apenas o montante correspondente 

ao custo das passagens no transporte coletivo”.  

• Uso de automóvel de aluguer ( artº 21º)  

“O transporte em automóvel de aluguer só deve verificar-se 

nos casos em que a sua utilização seja considerada 

absolutamente indispensável ao interesse dos serviços e 

mediante prévia autorização”.  

• Casos especiais (artº 22º)  

“1 – Em casos especiais, e quando não for possível ou 

conveniente utilizar os transportes coletivos, pode ser 

autorizado o reembolso das despesas de transporte 

efetivamente realizadas ou o abono do correspondente 

subsídio, se for caso disso, mediante pedido devidamente 

fundamentado a apresentar no prazo de 10 dias após a 

realização da diligência”.  

“2 – Para efeitos do pagamento dos quantitativos autorizados, 

os interessados apresentam nos serviços os documentos 

comprovativos das despesas de transportes ou os boletins 

itinerários devidamente preenchidos”.  

• Âmbito das despesas de transporte e modos de pagamento 

(artº 26º)  
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“As despesas de transporte devem corresponder ao montante 

efetivamente despendido, podendo o seu pagamento ser 

efectuado nas formas seguintes:  

a) Através de requisição de passagens às empresas 

transportadoras, quer diretamente por reembolso ao 

funcionário ou agente;  

b) Atribuição de subsídio por quilómetro percorrido, calculado 

de forma a compensar o funcionário ou agente da despesa 

realmente efectuada.  

• Subsídio de transporte (artº 27º)  

“1 – O subsídio de transporte depende da utilização de 

automóvel próprio do funcionário ou agente”.  

“3 – O abono dos subsídios de transporte é devido a partir da 

periferia do domicílio necessário dos funcionários ou 

agentes”.  

• Documentação das despesas (artº 31º)  

“1 – As despesas efectuadas com transportes são 

reembolsadas pelo montante despendido, mediante a 

apresentação dos documentos comprovativos”.  

“2 – As despesas efectuadas com transportes nas áreas 

urbanas e suburbanas, por motivo de serviço público, podem 

ser documentadas com a apresentação de uma relação dos 

quantitativos despendidos em cada deslocação, devidamente 

visada pelo dirigente do serviço”.  

• Subsídio de refeição (artº 37º) 

 

ANEXO B 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO BOLETIM 

ITINERÁRIO 

 

1. Educação. 

2. Direção Geral de Planeamento e Gabinete de Gestão 

Financeira. 

3. Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela.  

4. Mês em que efetuou o serviço.  

5. Indicar a localidade onde exerce efetivamente funções.  

6. Indicar o(s) dia(s) em que efetuou o(s) serviço(s) com direito 

a ajudas de custo.  

Quando a deslocação iniciada num determinado mês se 

prolongue para o mês seguinte, não se preencherá, 

evidentemente, a coluna destinada ao “regresso” e indicar-se-

á em observações que a diligência continua para o mês 

seguinte.  

No boletim do mês seguinte inscrever-se-á na coluna “Inicio 

ou continuação do serviço”, o 1º dia desse mês, e ao lado, no 

espaço reservado às horas, um * correspondente a uma 

observação em que se dirá ser continuação do serviço iniciado 

em __/__/__.  

7. Descreva, resumidamente, nas duas linhas que tem para o 

efeito, para cada dia do mês, o serviço que efetuou com direito 

a ajudas de custo.  

8. Localidade(s) onde decorreu o serviço. 

9. Dia do serviço efetuado. (Deve coincidir com o(s) indicado(s) 

em 6).  

10. Hora de partida.  

11. (igual a 6 e 9).  

12. Hora de chegada a uma das localidades (mais próximas) 

das indicadas em 5.  

13. Colocar o escalão/índice, NIB, NIF, Nº B.I.  e, no caso de 

transporte próprio, a matrícula. 
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14. Se teve despesas de transporte com o serviço indicado em 

7 coloque esse(s) dias(s).  

15. Exemplo: Infias – Porto – Infias.  

16. Total dos quilómetros percorridos (conforme dispõe o artº 

7º do D.L. nº 106/98, de 24.04).  

17. Exemplo: portagens, bilhetes do autocarro… (se possível 

anexar comprovativos).  

18. Se efetuar a deslocação com colega(s) do mesmo 

Agrupamento indicar, por exemplo: Viajou conjuntamente 

comigo e no meu automóvel, o(s) colega(s)…  

19. Deverá coincidir com o indicado em 17.  

20. Data (deverá ser a da entrega nos Serviços de 

Administração Escolar). 

 

Documentos a anexar ao processo de ajudas de custo e 

transporte: 

1- Boletim itinerário; 

2- Autorização da Diretora das ajudas de 

custos/transportes; 

3- Autorização da Diretora, para uso de viatura própria; 

4- Convocatória; 

5- Comprovativo/certificado presença. 

 

Nota: 

Para ajudas de custo de serviço de exames ou ajudas de custo 

aos membros da direção a Diretora tem que emitir um 

despacho a autorizar a deslocação e a ajuda da deslocação em 

viatura própria. 

 ANEXO C 

REQUERIMENTO 

AJUDAS DE CUSTO/TRANSPORTE PARA DESLOCAÇÕES EM 

SERVIÇO 

 

Eu, 

_________________________________________________, 

Categoria _______________ portador do BI/CC ___________, 

NIF ____________, solicito autorização para as ajudas de 

custos/transportes relativas à deslocação a 

(local)____________________ para 

(serviço)__________________________ no(s) dia(s) 

_____________________ com seguinte tipo de transporte: 

Transporte público 

Transporte próprio ao custo do transporte público  

Transporte próprio  

 

 

Infias ______________, de ______________, de 20____  

Assinatura do professor(a) / Assistente 

______________________________________  

 

 

 

Despacho do Diretora:  

 

Autorizo a deslocação em automóvel próprio, ao valor de 

______ €/km.  

 

Não autorizo.  

 

Data_____________________ 

A Diretora 

______________________________________ 

(Rosa Maria de Almeida Freitas Carvalho)  

 

 

ANEXO D 

DESPACHO DA DIRETORA 

 

Convocatória e Autorização de Deslocação para Prestação de 

Serviço 

 

 

Conforme ofício/convocatória/autorização que anexo solicito 

a presença do(a) 

________________________________________________ 

portador(a) do documento de identificação 

CC/BI_______________________, no(s) dia(s) 

_____________________, e autorizo a respetiva deslocação 

em automóvel próprio. 

 

 

 

 

 

Data_____________________ 

A Diretora 

______________________________________ 

(Rosa Maria de Almeida Freitas Carvalho) 
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ANEXO XIV 
Organização e Funcionamento Pedagógico dos Cursos 

Profissionais 
 

Secção I 
Funcionamento Pedagógico 

 
Artigo 1.º 

Regime de assiduidade 
1. No que respeita ao regime de assiduidade, aplicam-se, aos 

alunos dos cursos profissionais, as normas da Secção V do 
Capítulo II do presente Regulamento Interno, com as 
adaptações constantes nos pontos seguintes. 

2. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga 
horária de cada módulo de cada disciplina. 

3. A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% 
da carga horária prevista. 

4. Para os efeitos previstos nos números 2 e 3 do presente 
artigo, o resultado da aplicação de qualquer das 
percentagens nele estabelecidas é arredondado por defeito, 
à unidade imediatamente anterior, para o cálculo da 
assiduidade, e por excesso, à unidade imediatamente 
seguinte, para determinar o limite de faltas permitido aos 
alunos. 

5. Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente 
justificada, nos termos da legislação aplicável, as escolas 
devem assegurar: 

6. No âmbito das disciplinas do curso: 
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; 

7. No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o 
cumprimento do número de horas estabelecido. 

8. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do 
aluno for devidamente justificada, o período de FCT pode 
ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do 
número de horas estabelecido. 

9. A Escola assegura a oferta integral do número de horas de 
formação previsto na matriz dos cursos, adotando, para o 
efeito, os mecanismos de compensação ou substituição 
mais adequados. 
 

Artigo 2.º 
Reposição de Horas de Formação 

O mecanismo de reposição de horas de formação em falta deve 
ser estabelecido, caso a caso, mediante acordo entre o docente e 
os alunos, podendo ser utilizados, para esse efeito, os períodos de 
interrupção letiva. 
 

Artigo 3.º 
Recuperação de Módulos em Atraso 

1. Sempre que o aluno não consiga obter aprovação num 
módulo, nos prazos previstos, deve o professor, em 
conjunto com o discente, definir os moldes de recuperação, 
ajustando as estratégias de ensino e de aprendizagem e 
acordando novos processos e tempos para a avaliação do 
módulo. 

2. Para a consecução destes objetivos, todos os professores e 
alunos da turma dispõem de uma manhã ou tarde disponível 
em simultâneo. 

3. No sentido de atuar preventivamente e de forma 
pedagogicamente correta, considera-se alvo potencial de 
acompanhamento todo o aluno que apresente um atraso 
de, pelo menos, dois módulos na mesma disciplina. 

4. Logo que a situação referida no ponto anterior se verifique, 
o docente da disciplina deve fazer participação de tal facto, 
por escrito, ao Diretor de Turma, que se encarrega de ativar 
os mecanismos necessários à recuperação desse mesmo 
aluno, nomeadamente, através de marcação de sessões de 
estudo obrigatórias para reposição da normalidade ou aulas 
de apoio. 

5. Os alunos podem requerer, até ao final do primeiro período 
de cada ano letivo, a avaliação dos módulos não realizados 
no ano letivo anterior, mediante o preenchimento de um 
impresso próprio e o pagamento de uma taxa de cinco euros 
por cada módulo, sendo este valor reembolsado se 
obtiverem aproveitamento. 

 
Artigo 4.º 

Regime Disciplinar 
No que respeita ao regime disciplinar, aplicam-se aos alunos dos 
cursos profissionais as normas da Secção II do Capítulo IV do 
presente Regulamento Interno. 
 

Artigo 5.º 
Formação em Contexto de Trabalho 

1. A FCT integra um conjunto de atividades profissionais 
desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da 
escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais e organizacionais 
relevantes para o perfil profissional visado pelo curso 
frequentado pelo aluno. 

2. A FCT realiza-se em empresas ou noutras organizações, sob 
a forma de experiências de trabalho por períodos de 
duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de 
estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 

3. Por razões supervenientes à entrada em funcionamento do 
curso, e mediante autorização prévia do serviço 
responsável, a FCT pode realizar-se, parcialmente, através 
da simulação de um conjunto de atividades profissionais 
relevantes para o perfil profissional visado pelo curso a 
desenvolver em condições similares à do contexto real de 
trabalho. 

4. A concretização da FCT é antecedida e prevista em 
protocolo enquadrador celebrado entre a escola e as 
entidades de acolhimento, as quais devem desenvolver 
atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil 
profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno. 

5. A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um 
plano de trabalho individual, elaborado com a participação 
das partes envolvidas e assinado pelo órgão competente da 
escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda 
pelo encarregado de educação, caso o mesmo seja menor 
de idade. 

6. O plano a que se refere o número anterior, depois de 
assinado pelas partes, é considerado como parte integrante 
do contrato de formação subscrito entre a escola e o aluno 
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, da escola e da entidade 
onde se realiza a FCT. 
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7. A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da 
entidade de acolhimento, não devendo a duração semanal 
ultrapassar as trinta e cinco horas, nem a duração diária as 
sete horas. 

8. A orientação e o acompanhamento do aluno, durante a FCT, 
são partilhados, sob coordenação da escola, entre esta e a 
entidade de acolhimento, cabendo à última designar o 
respetivo tutor. 

9. 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. 

10. O contrato e o protocolo referidos nos anteriores números 
4 e 6 não geram nem titulam, respetivamente, relações de 
trabalho subordinado e caducam com a conclusão da 
formação para que foram celebrados. 

11. A aprendizagem visada pela FCT inclui, em todas as 
modalidades, a aquisição de conhecimentos e o 
desenvolvimento de capacidades no âmbito da saúde e 
segurança no trabalho. 

12. O professor orientador da FCT é designado pelo diretor, 
ouvido o diretor de curso, de entre os professores que 
lecionam as disciplinas da componente de formação 
técnica. 

 
Artigo 6.º 

Responsabilidades do aluno na formação em contexto de trabalho 
São responsabilidades específicas do aluno: 
a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho; 
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da 

FCT para que for convocado; 
c) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho; 
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; 

f) Ser assíduo e pontual; 
g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de 

curso e o tutor, de acordo com as normas internas da escola 
e da entidade de acolhimento; 

h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, 
de acordo com o estabelecido no regulamento interno da 
escola. 

 
Artigo 7.º 
Avaliação 

1. No início das atividades escolares, o conselho pedagógico, 
ouvidos os professores e as estruturas de coordenação e 
supervisão pedagógica, nomeadamente o diretor de curso e 
o diretor de turma, define os critérios e os procedimentos 
de avaliação a aplicar tendo em conta a dimensão 
integradora da avaliação. 

2. A avaliação incide: 
a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a 

desenvolver no âmbito das disciplinas respeitantes a 
cada uma das componentes de formação e no plano 
de trabalho da FCT; 

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes 
identificados no perfil profissional associado à 
respetiva qualificação. 

c) A avaliação assume a forma diagnóstica, formativa e 
sumativa (interna e externa). 

3. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função 
diagnóstica, permitindo ao professor, ao aluno, ao 
encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades 
legalmente autorizadas obter informação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição 
e ao ajustamento de processos e estratégias. 

4. A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada 
módulo, sendo da responsabilidade do professor, e após a 
conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em 
reunião do Conselho de Turma. 

5. Compete ao professor organizar e proporcionar de forma 
participada a avaliação sumativa de cada módulo, de acordo 
com as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos. 

6. Os momentos de realização da avaliação sumativa no final 
de cada módulo resultam do acordo entre cada aluno, ou 
grupo de alunos, e o professor. 

7. O aluno pode requerer, no início de cada ano letivo e em 
condições a fixar pelos órgãos competentes, a avaliação dos 
módulos não realizados no ano letivo anterior. 

8. A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação 
em contexto de trabalho e integra, no final do último ano do 
ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional. 

9. A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de o 
a 20 valores. 

 
Artigo 8.º 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) 
1. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, 

de um projeto, consubstanciado num produto material ou 
intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante 
a natureza dos cursos, bem como no respetivo relatório final 
de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes 
e competências profissionais adquiridos ao longo da 
formação e estruturante do futuro profissional do aluno. 

2. Os alunos não podem defender a PAP sem terem concluído, 
com aproveitamento, a totalidade dos módulos e a FCT. 

3. A PAP rege-se por regulamento próprio, elaborado pela 
equipa pedagógica dos cursos profissionais e sujeito a 
aprovação no Conselho Pedagógico. 

4. O júri de avaliação da PAP é designado pelo Diretor e tem a 
seguinte composição: 
a) O diretor da escola, que preside; 
b) O diretor de curso; 
c) O diretor de turma ou orientador educativo; 
d) Um professor orientador do projeto; 
e) Um representante das associações empresariais ou 

das empresas de sectores afins ao curso; 
f) Um representante das associações sindicais dos 

sectores de atividade afins ao curso; 
g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da 

formação profissional ou dos sectores de atividade 
afins ao curso. 

5. 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, tendo o presidente voto 
de qualidade em caso de empate nas votações. 

6. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído 
pelo seu substituto legal previsto nos termos regimentais ou 
regulamentares internos ou, na omissão destes ou na 
impossibilidade do substituto, e pela ordem enunciada, por 
um dos professores a que se referem as alíneas b) e c) do 
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n.º 1 ou, ainda, no impedimento destes, por professor a 
designar de acordo com o previsto no regulamento interno 
da escola. 

7. A concretização do projeto conducente à PAP tem lugar no 
terceiro ano do plano curricular e pode realizar-se na 
primeira época (Junho/Julho) ou na segunda época 
(Setembro). 

8. O plano do projeto deve ser entregue ao Diretor de Curso, 
pelo Professor Orientador, até ao final do primeiro período 
letivo ou primeira semana do segundo período letivo, do 
terceiro ano curricular. 

9. O relatório final deve ser entregue até um mês antes da data 
prevista para a apresentação e defesa pública da PAP. 

10. A classificação da PAP é expressa em pontos na escala de 
zero a vinte valores. 

11. Na avaliação da PAP, o Júri deve considerar a seguinte 
ponderação: 
a) 60% para o planeamento e execução do projeto e 

respetivo Relatório Final; 
b) 40% para a apresentação pública e defesa do projeto 

perante o Júri. 
12. O aluno formando que, tendo comparecido à apresentação 

e defesa da PAP na primeira época, não obteve aprovação, 
pode realizar nova prova na segunda época. 

13. Após a afixação da pauta referente à avaliação da PAP, o 
aluno formando ou, no caso de ser menor de idade, o seu 
Encarregado de Educação, pode requerer a revisão das 
deliberações expressas pelo Júri de avaliação. 

 
Artigo 9.º 

Progressão, Aprovação e Conclusão 
1. A progressão em cada uma das disciplinas depende da 

obtenção de uma classificação igual ou superior a dez 
valores, em cada um dos respetivos módulos. 

2. A aprovação, em cada disciplina, na FCT e na PAP, depende 
da obtenção de uma classificação igual ou superior a dez 
valores. 

3. A conclusão de um curso profissional obtém-se pela 
aprovação em todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

4. A conclusão do curso profissional confere direito à emissão 
de um diploma e de um certificado de qualificações. 

 
Artigo 10.º 

Classificação final de curso 
1. A classificação das disciplinas e da FCT expressa-se na escala 

de zero a vinte valores. 
2. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das 
classificações obtidas em cada módulo. 

3. A classificação final do curso (CF), arredondada às unidades, 
obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CF=[2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3 
na qual MCD significa a média aritmética simples das 
classificações finais de todas as disciplinas que integram o 
plano de estudos do curso, arredondada às décimas; FCT 
significa a classificação da Formação em Contexto de 
Trabalho, arredondada às unidades, e PAP significa a 
classificação da Prova de Aptidão Profissional, arredondada 
às unidades. 

4. 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. 

 
Artigo 11.º 

Classificação para efeitos de prosseguimento de estudos 
A classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de 
estudos no ensino superior (CFCEPE) é o valor resultante da 
expressão: (7CF+3M)/10, arredondado às unidades, em que: 
CF é a classificação final de curso, calculada até às décimas, sem 
arredondamento, subsequentemente convertida para a escala de 
0 a 200 pontos; 
M é a 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. 

 
Artigo 11.º 

Registo e publicitação da avaliação 
1. Após os momentos de avaliação de final de período, é 

entregue aos alunos um relatório sobre o seu desempenho. 
2. No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve 

constar, designadamente: 
a) A identificação e classificação dos módulos concluídos 

em cada disciplina, bem como a classificação final das 
disciplinas concluídas; 

b) A identificação e classificação da formação em 
contexto de trabalho desenvolvida com sucesso, 
assim como o nome das empresas ou organizações em 
que decorreu; 

c) A identificação do projeto da PAP e respetiva 
classificação final. 

3. O diretor ratifica e afixa, em local público, a pauta das 
classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada 
disciplina. 

4. A publicação em pauta da classificação de cada módulo só 
tem lugar quando o aluno atingir, nesse módulo, a 
classificação mínima de 10 valores. 

5. No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas 
públicas as classificações das disciplinas concluídas. 

6. No final do curso são tornadas públicas as classificações da 
FCT e da PAP. 


