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PREÂMBULO  

 

O Regulamento Interno (daqui em diante designado por RI) é um documento onde 

se define o regime de funcionamento da Instituição, de cada um dos seus órgãos de 

administração e gestão e das estruturas de orientação educativa, bem como os direitos 

e os deveres dos membros da comunidade escolar. Neste sentido, aplica-se a alunos, 

Encarregados de Educação, pessoal docente e não docente e/ou outros elementos da 

comunidade que, de alguma forma, estejam integrados na dinâmica escolar. 

Através dele, apresenta-se o código de conduta da comunidade escolar, 

congregando normas de convivência e de disciplina, aceites por todos os membros, pelo 

que tem como finalidade a promoção de uma harmoniosa convivência entre todos, 

promovendo um bom ambiente educativo, indispensável para a realização das 

aprendizagens fundamentais e significativas de qualidade e à prevenção da indisciplina. 

Este documento, que orienta o regime de funcionamento da Instituição, de cada 

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

serviços de apoio educativo e que explicita os direitos e deveres dos membros da 

comunidade educativa, integra o Estatuto da Instituição, juntamente com os restantes 

documentos já existentes e aprovados, nomeadamente, o Projeto Educativo e o Plano 

Anual de Atividades. 

O presente Regulamento Interno aplica-se à comunidade escolar da Irmandade da 

Santa Casa da Misericórdia de Nossa Senhora do Rosário de Unhão e entra em vigor a 

partir da data de aprovação pelas entidades competentes. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO REGULAMENTO INTERNO  

 

Os artigos apresentados no presente regulamento são transparentes, consistentes 

e explícitos, para que cada sujeito da comunidade educativa identifique, com clareza, os 

seus direitos e deveres. Este RI é um dos documentos organizadores da Irmandade da 

Santa Casa da Misericórdia de Nossa Senhora do Rosário de Unhão e foi elaborado e 

aprovado pelos órgãos da Instituição. Fundamenta-se nas orientações e na legislação 

emanadas pelo Ministério da Educação (no que respeita ao Ensino Particular e 

Cooperativo) e nas orientações da Segurança Social. 

 

PARTE I - OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

CAPÍTULO I - OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Artigo 1.º Finalidade 

Este RI tem como finalidade a promoção de uma harmoniosa convivência entre 

todos os membros da comunidade escolar. Deste modo, o seu regime de funcionamento 

assenta em três pilares: 

1. A estrutura física da Instituição, que envolve a organização dos seus espaços, dos 

seus tempos e dos recursos materiais de que dispõe; 

2. A estrutura administrativa da Instituição, que envolve os órgãos de gestão e 

administração, a tomada de decisões e a participação da comunidade educativa; 

3. A estrutura social da Instituição e a sua relação com a comunidade onde se insere, o 

que implica a relação entre alunos, professores e demais funcionários, a 

responsabilização e participação dos pais e encarregados de educação, da 

comunidade, da Junta de Freguesia e da Autarquia. 

A nossa Instituição é uma Escola Católica e Vicentina, aberta a todos os que a 

procuram. Neste sentido, compete-nos a missão de proporcionar aos alunos uma 

formação integral, de acordo com uma conceção cristã do homem, da vida e do mundo, 

pelo que procuramos desenvolver: 
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1. A formação integral dos alunos; 

2. Educar a sua dimensão social e promover a sua inserção no mundo, de forma 

responsável e construtiva; 

3. Fomentar o desenvolvimento da dimensão ética e transcendente da pessoa. 

É, ainda, missão da Instituição proporcionar formação contínua a todos os 

elementos da comunidade educativa. 

 

Artigo 2.º Objeto  

4. O RI da Instituição tem por objeto: 

4.1. O desenvolvimento do disposto no Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 

e demais legislação de caráter estatutário;  

4.2. A adequação à realidade da Instituição, no que se refere às regras de 

convivência e de resolução de conflitos, na respetiva comunidade educativa; 

4.3. As regras e procedimentos a observar em matéria de delegação das 

competências da direção nos restantes membros do órgão de administração e 

gestão ou no conselho de turma.  

5. No desenvolvimento do disposto na alínea 1.2. do número anterior, o RI da 

Instituição dispõe, entre outras matérias, quanto: 

5.1. Aos direitos e deveres dos alunos inerentes à especificidade da vivência escolar; 

5.2. À utilização das instalações e equipamentos; 

5.3. Ao acesso às instalações e espaços da Instituição; 

5.4. Ao reconhecimento e à valorização do mérito, da dedicação e do esforço no 

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

comunidade em que o aluno está inserido ou da sociedade em geral, praticadas 

na escola ou fora dela. 

  

Artigo 3.º Objetivos gerais  

O presente RI tem como objetivos: 

4. Colaborar com as famílias na educação de seus filhos; 

5. Melhorar a qualidade e a oferta de ensino da Instituição; 

6. Potenciar os recursos físicos e logísticos da Instituição; 
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7. Colocar a Instituição ao serviço da comunidade, criando situações de interação e 

troca de saberes; 

8. Criar uma imagem própria, positiva e valorizada da Instituição, junto dos alunos e de 

toda a comunidade educativa, geradora de identidade, fundamentada nos princípios 

de participação, democraticidade, respeito, tolerância e igualdade, pretendendo-a 

dos interesses da comunidade, como resposta às necessidades educativas do meio 

em que está inserida, pelo que na sua elaboração procurou-se: 

8.1. Conhecer bem o meio envolvente e a própria Instituição; 

8.2. Definir, de modo responsável, estratégias que levem os alunos a atingir os 

objetivos pretendidos; 

8.3. Definir o papel ativo de cada interveniente e de cada estrutura no processo 

educativo, responsabilizando-os pela sua participação.  

  

Artigo 4.º Aplicação  

O presente RI aplica-se à comunidade escolar da Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Nossa Senhora do Rosário de Unhão e entra em vigor a partir da data 

de aprovação pelas entidades competentes, pelo que se destina: 

1. Aos órgãos de administração e gestão; 

2. Às estruturas de orientação educativa: 

2.1. Alunos; 

2.2. Professores; 

2.3. Pessoal auxiliar e administrativo; 

2.4. Pais e encarregados de educação; 

2.5. Visitantes e demais utilizadores dos seus espaços; 

2.6. A outro pessoal do quadro da Instituição ou que com ela tenha estabelecido um 

vínculo contratual; 

2.7. Aos serviços de apoio, parceiros e atividades extracurriculares/complemento 

curricular ao serviço da Instituição; 

2.8. A todos os eventuais utentes dos espaços e instalações escolares. 

3. No ano letivo subsequente ao da aprovação deste documento, assim como nos 

seguintes, verificar-se-á a conformidade do mesmo com o respetivo Projeto 
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Educativo e Lei vigente, podendo ser-lhe introduzidas, pelo Conselho Pedagógico, as 

alterações consideradas convenientes; 

4. A violação das normas deste regulamento implica a responsabilização disciplinar de 

quem a elas esteja sujeito.  

  

Artigo 5.º Divulgação do Regulamento Interno da Instituição 

O presente RI é publicitado na plataforma digital/site da Instituição, e está sempre 

disponível, para leitura, nos serviços administrativos. 

Os pais ou encarregados de educação tomam conhecimento do RI da Instituição 

no ato da matrícula e o mesmo é relembrado na primeira reunião de pais e encarregados 

de educação, no início do ano letivo. Sempre que haja reformulação ou atualizações, os 

pais serão informados, para que o consultem na área reservada - sítio da Instituição e 

serviços administrativos.  

  

CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Artigo 6.º Normas de Conduta 

A Instituição é um espaço no qual se processam interações complexas, pelo que é 

imprescindível que todos os membros da comunidade educativa respeitem um conjunto 

de valores e normas, que salvaguardem a qualidade do espaço e uma convivência 

condigna. Assim, as normas de conduta são as seguintes: 

1. As agressões verbais ou físicas, ainda que em forma tentada, são consideradas faltas 

graves, dando origem a procedimento disciplinar; 

2. A deterioração intencional de bens e equipamentos é considerada falta grave e 

implica a reparação material do dano causado, podendo dar lugar, de acordo com a 

gravidade que assuma, a procedimento disciplinar; 

3. Se a ação constituir prática de ato qualificado pela Lei como crime, proceder-se-á à 

sua participação junto das entidades competentes. 
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Artigo 7.º Caráter da Instituição 

1. A Instituição desenvolve a sua atividade no âmbito do estatuto do ensino particular 

e cooperativo, estando inscrita na Associação de Estabelecimentos de Ensino 

Particular e Cooperativo (AEEP). 

2. Constitui-se um estabelecimento de Ensino Particular, com autonomia pedagógica 

para definir a orientação metodológica e adoção de instrumentos escolares, 

elaborar planos de estudo e conteúdos programáticos, certificar avaliação das 

aprendizagens, efetuar matrículas, emitir diplomas, certificados de matrícula, de 

aproveitamento e de habilitações.  

 

 Artigo 8.º Projeto Educativo da Instituição 

O Projeto Educativo da Instituição é elaborado com a colaboração de todos os 

membros representantes da comunidade educativa, para um horizonte temporal de 

pelo menos três anos e reformulado sempre que necessário, sendo este o documento 

orientador de toda a atividade pedagógica. 

  

Artigo 9.º Oferta Educativa  

1. A Instituição destina-se a alunos do: 

1.1. Pré-escolar; 

1.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

1.3. CATL; 

1.4. Apoio à Família. 

2. A Instituição pode, no âmbito da sua autonomia, e de acordo com os seus recursos 

e Projeto Educativo, implementar cursos de formação complementar, conforme o 

disposto na legislação em vigor. A saber: 

2.1. No âmbito da formação de docentes e não docentes; 

2.2. No âmbito da formação de pais e encarregados de educação. 

3. Para a concretização dos seus objetivos, a Instituição dispõe de: 

3.1. Espaços: 

3.1.1. Salas de aula; 

3.1.2. Gabinete da Direção; 
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3.1.3. Gabinete para serviços administrativos; 

3.1.4. Sala de professores; 

3.1.5. Salão polivalente; 

3.1.6. Sala multimédia; 

3.1.7. Biblioteca; 

3.1.8. Parque de recreio ao ar livre; 

3.1.9. Instalações sanitárias; 

3.1.10. Refeitório; 

3.1.11. Espaços envolventes – espaços exteriores destinados à permanência e 

ocupação de tempos livres dos membros da comunidade educativa e à 

realização de atividades letivas; 

3.1.12. Capela. 

3.2. Serviços: 

3.2.1. Administrativos. 

3.3. Serviços complementares: 

3.3.1. Apoio à Família e CATL - serviço facultativo; 

3.3.2. Atividades de Enriquecimento Curricular (Música, Inglês, Atividade Física 

e Desportiva, Corpo e Mente em Movimento, Ciências Experimentais, 

Ginásio da Leitura) - serviço facultativo; 

3.3.3. Atividades Extracurriculares (Piano, Guitarra clássica, Hip Hop, Ballet, 

Karaté, Inglês, Natação, Yoga, Movimento e Drama, Moove, Xadrez, The 

Inventors, PECI) - serviço facultativo; 

3.3.4. Gabinete de Psicologia, Terapia da Fala e Psicomotricidade - serviço 

facultativo. 

 

Artigo 10.º Organização e funcionamento das atividades letivas 

Tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua 

redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais, 

organização e funcionamento das atividades letivas pode desenvolver-se da seguinte 

forma:  
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1. «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 

desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, 

encontrando-se fisicamente no mesmo local; 

2. «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 

atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo: 

a. «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite 

aos alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares 

para participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou 

questões e apresentarem trabalhos. 

b. «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo 

aluno sem a presença ou intervenção daquele; 

3. «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 

ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, 

designadamente docentes e alunos, baseando o trabalho desenvolvido em sessões 

síncronas, trabalho autónomo e sessões assíncronas, mediante a elaboração e 

implementação de um Plano de Ensino a Distância (E@D): 

a. «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que 

os alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e 

formativos e a outros materiais curriculares disponibilizados numa 

plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de 

comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e 

docentes, em torno das temáticas em estudo. 

4. As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são 

efetuadas na própria escola para os alunos: 

a. Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

b. Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças 

e Jovens; 

c. Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e 

não presencial. 

5. Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão 

obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização 

das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo 

file:///C:/Users/Ensino%20A@D/Plano%20E@D.docx
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docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se 

encontre impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve a escola 

disponibilizar o conteúdo das mesmas. 

6. No âmbito dos regimes misto e não presencial, o apoio aos alunos para quem 

foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com plano de 

trabalho a estabelecer pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), em articulação com o professor titular de turma do aluno, deve ser 

assegurado em regime presencial, salvaguardando-se as orientações das 

autoridades de saúde. 

7. Devem também ser assegurados presencialmente os apoios prestados por 

técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas 

adicionais, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

8. Devem ainda assegurar-se em regime presencial os apoios prestados no âmbito 

do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, salvaguardando-se as 

orientações das autoridades de saúde. 

 

Artigo 11.º Educação Física e Expressão Físico-motora 

A Educação Física e Expressão Físico-motora são disciplinas curriculares do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Estas aulas exigem um equipamento específico, de o uso obrigatório, sendo parte 

integrante do uniforme da Instituição: fato de treino, polo/T-shirt, calções e sapatilhas, 

pelo que, na ausência deste equipamento, o aluno não poderá realizar a aula. 

 

Artigo 12.º Atividades extracurriculares/complemento curricular 

A Instituição dispõe de um conjunto de atividades extracurriculares/complemento 

curricular, a definir pela direção no início de cada ano letivo e que só existirão nos 

seguintes termos: 

1. Estas atividades funcionarão entre os meses de setembro e julho, sendo que em 

setembro os alunos poderão experimentar todas estas atividades, mediante o 

pagamento de apenas uma; 

2. Não serão admitidas interrupções ou desistências ao longo do ano letivo, a não ser 

por motivo devidamente justificado e aprovado pela direção; 
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3. Cada atividade tem uma mensalidade única, que será fixada no início de cada ano 

letivo; 

4. Mediante a especificidade de cada atividade, serão definidos os materiais e 

equipamentos de uso obrigatório.  

 

Artigo 13.º Atividades de Enriquecimento Curricular  

1. Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular as que se orientam a 

potenciar a abertura da escola ao seu meio e a procurar a formação integral dos 

alunos, em aspetos referentes à aplicação do seu horizonte cultural, a preparação 

para a sua inserção na sociedade ou a utilização do tempo livre. 

2. As Atividades de Enriquecimento Curricular são de frequência facultativa, 

realizando-se fora do horário letivo, de acordo com o plano de trabalho de turma. 

Estas têm um caráter diferenciado das letivas, no que concerne ao tempo, espaço e 

recursos que utilizam, proporcionando condições de desenvolvimento, num clima 

calmo, agradável e acolhedor. Para as frequentar, os alunos devem inscrever-se no 

ato da matrícula/renovação de matrícula. A partir daí, a frequência passa a ser 

obrigatória e a desistência destas atividades deve ser comunicada com o mínimo de 

quinze dias de antecedência. 

3. A programação e desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular e 

atividades de tempos livres é feita em articulação com as professoras titulares de 

turma e sob a supervisão da Direção Pedagógica. 

4. Estas atividades têm a seguinte finalidade: 

4.1. Assegurar que os alunos possam crescer e amadurecer em todos os aspetos da 

sua personalidade, de acordo com os objetivos da educação integral definida no 

Projeto Educativo de escola, completando, a oferta de formação oferecida no 

currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

4.2. Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada aluno, de 

forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito 

e aceitação de cada um, favorecendo a adesão aos fins livremente escolhidos; 

4.3. Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade, em ordem a uma 

valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 
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Artigo 14.º Informações 

As informações afixadas em locais públicos ou dentro da Instituição  e publicadas 

na plataforma digital terão de ser aprovadas pela direção.  

  

Artigo 15.º Alteração de morada e números de telefone 

1. Qualquer alteração de morada e/ou número de telefone deverá ser comunicada, 

com a maior brevidade, aos serviços administrativos e aos docentes da Instituição. 

2. Os contactos telefónicos usados em caso de emergência têm de estar sempre 

atualizados.  

  

Artigo 16.º Acidente e Doença Súbita  

1. Sempre que o aluno se ausentar por mais de 5 dias consecutivos, por motivos de 

doença, terá de apresentar uma declaração médica comprovativa do seu completo 

restabelecimento, aquando do seu regresso à Instituição. 

2. Na eventualidade de um aluno se encontrar em estado febril, com vómitos e/ou 

diarreia, será de imediato avisado o encarregado de educação, tendo este a 

obrigação e o encargo de o transportar, com urgência, para casa ou para uma 

unidade de saúde, caso tal se justifique. 

3. Sempre que o aluno apresente os sintomas atrás referidos, aquando da chegada à 

Instituição, ficará impossibilitado de a frequentar enquanto os sintomas persistirem. 

4. Qualquer acidente que ocorra dentro dos limites geográficos da Instituição será 

comunicado de imediato ao encarregado de educação e, caso se justifique 

assistência médica, o aluno será transportado por um veículo de emergência médica, 

acompanhado pelo encarregado de educação ou seu representante, ou na 

impossibilidade da presença deste/s, por um auxiliar de ação educativa. 

5. Em qualquer situação de caráter não urgente, o encarregado de educação terá de 

acompanhar o seu educando ao serviço de saúde mais adequado.  

  

Artigo 17.º Agentes Parasitários/Doenças/Medicação 

1. Caso sejam detetados agentes parasitários, o respetivo encarregado de educação 

será alertado para proceder à respetiva desinfestação e não poderão esses alunos 

frequentar a Instituição enquanto se mantiver o problema. 
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2. São dispensados, temporariamente, da frequência escolar e demais atividades 

desenvolvidas na Instituição, os alunos, pessoal docente e não docente atingidos 

pelas seguintes doenças: difteria, escarlatina e outras infeções nasofaríngeas por 

estreptococo hemolítico do grupo A; infeções meningocócicas (meningite e sepses); 

poliomielite; rubéola; sarampo; tosse convulsa; varicela; hepatites A e B; febres 

tifoide e paratifoide; impetigo, tuberculose pulmonar e Covid-19. 

3. Os prazos de dispensa temporária da frequência escolar dos indivíduos atingidos 

pelas doenças atrás referidas, ou dos que coabitem ou tenham contacto com estes, 

são os que se encontram fixados pelo Decreto-Lei n.º 3/95, de 27 de janeiro e 

respetivas alterações. 

4. Medicação: 

4.1. Sempre que o aluno necessite de tomar medicamentos no período em que se 

encontrar na Instituição, devem os respetivos encarregados de educação trazer 

o medicamento acondicionado num recipiente apropriado, com o nome 

completo do aluno, indicação da turma, a dosagem e horário de toma, 

acompanhado da respetiva receita médica. 

5. No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-

19, devem ser seguidas as orientações emanadas pelo despacho n.º 2836-A, de 

02.03.2020 e em alinhamento com a Orientação n.º 006/2020, de 26.02.2020 da 

Direção-Geral da Saúde (DGS), presentes no Plano de Contingência da Instituição, 

onde se encontram descritas as principais etapas a seguir por esta Instituição, assim 

como os procedimentos a adotar perante um(a) colaborador/criança com sintomas 

desta infeção.  

 

Artigo 18.º Alimentação  

1. As ementas são elaboradas pela nutricionista da Instituição. Os encarregados de 

educação poderão ter acesso às ementas no placard de informações. 

2. A alimentação do Pré-escolar/1.º Ciclo do Ensino Básico inclui apenas o almoço. 

3. O lanche da manhã e da tarde será da responsabilidade da Instituição, enquanto se 

mantiver o estado de alerta, no âmbito da implementação do Plano de Contingência, 

acrescendo o valor de 25€ à comparticipação familiar. 

file:///C:/Users/W10/Plano%20de%20contingência/Plano%20de%20Contingência%20COVID-19.pdf
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4. A mensalidade incluirá sempre a alimentação, não havendo lugar a descontos no 

período de interrupção das atividades letivas previamente calendarizadas (Natal, 

Páscoa e o mês julho). 

 

CAPÍTULO III - APOIOS E COMPLEMENTOS EDUCATIVOS  

 

Artigo 19.º Apoio Educativo  

O Apoio Educativo, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, é dado pelo pessoal do apoio 

educativo, de forma gratuita e uma vez por semana.   

   

Artigo 20.º Apoios individualizados  

Entende-se por apoios individualizados, as sessões de terapia da fala, 

psicomotricidade e psicologia. 

1. Estes serviços são solicitados e/ou formalizados pelo encarregado de educação, 

junto dos serviços administrativos ou titular de turma; 

2. A confirmação deste serviço está sujeita à disponibilidade dos técnicos 

especializados; 

3. É uma atividade taxada, não incluída na mensalidade da Instituição. 

4. Todos estes apoios serão fora do horário letivo e toda a informação relativa ao seu 

funcionamento terá de ser comunicada à Direção Técnica da Instituição. 

  

Artigo 21.º Projetos, Clubes e Gabinetes 

1. Em cada ano letivo poderão funcionar, na Instituição, projetos e clubes que sejam 

de manifesto interesse para a comunidade educativa. Os projetos e os clubes 

poderão ser da iniciativa de qualquer membro da comunidade educativa e terão de 

ser submetidos a parecer do Conselho Pedagógico e aprovados pela Direção. 

2. No caso de propostas de continuidade, a aprovação ficará dependente da decisão 

da Direção.  
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CAPÍTULO IV - HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

Artigo 22.º Horários  

1. A Instituição mantém-se aberta, continuamente, de segunda a sexta-feira, das 

07h30 às 19h30, com o seguinte horário: 

1.1. Pré-escolar – das 09h00 às 17h00; 

1.1.1. Componente de Apoio à Família – 07h30 às 09h00/12h00 às 

14h00/17h00 às 19h30. 

1.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico – das 9h00 às 17h00; 

1.2.1. CATL – 07h30 às 09h00/12h30 às 14h00/17h00 às 19h30. 

 

Artigo 23.º Acesso/Portaria 

1. O serviço da portaria consiste em: 

1.1. Controlar as entradas e saídas dos alunos, dos pais/encarregados de educação 

e de outros familiares e, assim, evitar a entrada de pessoas estranhas; 

1.2. Dar informações sobre a Instituição e encaminhar os visitantes, quando 

necessário, aos locais requeridos. 

2. Têm acesso à Instituição o respetivo corpo docente e discente, pessoal 

administrativo e demais funcionários, dentro do horário e condições definidas pela 

Direção. 

3. Os pais e encarregados de educação, por força do Plano de Contingência têm o 

acesso vedado à Instituição, salvo nos serviços administrativos e dentro de um 

horário definido, garantindo o cumprimento expresso das normas de higiene e 

distanciamento social. 

  

Artigo 24.º Início e final de cada atividade letiva  

1. Através da chamada dos professores, os alunos deverão dirigir-se às respetivas salas 

cumprindo as normas de higiene previstas. 

2. As salas de aula são abertas pelo professor, que deverá possuir um exemplar da 

chave. Os professores deverão ser os primeiros a entrar e os últimos a sair da sala 

de aula, deixando sempre a porta fechada e a sala arrumada e limpa. 
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3. Nas Atividades de Enriquecimento Curricular ou atividades extra, os responsáveis 

pela lecionação deverão deixar a sala limpa e arrumada e serem os últimos a sair da 

mesma. 

4. As salas de aula, bem como o seu equipamento, deverão conservar-se limpos e em 

bom estado de funcionamento. 

5. Nas salas de aula não será permitida a permanência dos alunos para além dos 

tempos letivos, salvo se estiverem acompanhados por um adulto. 

6. Não são permitidos comportamentos e atitudes que, de algum modo, sejam 

suscetíveis de perturbar o bom funcionamento das atividades letivas, 

nomeadamente, fazer barulho, correr, gritar, bater portas nos corredores de ligação 

entre os diferentes sectores da Instituição. 

  

Artigo 25.º Interrupções das atividades letivas  

1. As aulas não poderão ser interrompidas, a não ser por motivo devidamente 

justificado, com caráter de urgência, ou a pedido da Direção. 

2. A interrupção de uma aula pelo respetivo docente só deverá ocorrer por motivos 

devidamente justificados e com caráter de urgência. O docente dará conhecimento 

do facto à Direção.  

  

Artigo 26.º Procedimentos no cumprimento de horários  

3. A entrada dos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico deverá efetuar-se 

até às 09h00, salvo exceções comunicadas com aviso prévio, ou em caso de força 

maior, devidamente justificado. Após essa hora, os alunos serão entregues na 

portaria e encaminhados para as respetivas salas por um auxiliar, sendo 

expressamente proibida a circulação dos pais a partir dessa hora. 

4. A todos os alunos que permanecerem na Instituição após as 19h30 será cobrado um 

prolongamento no valor de cinquenta cêntimos (0,50 euros), por cada período de 

quinze minutos (15 min). 
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 Artigo 27.º Horário dos serviços de secretaria 

A Secretaria está aberta para serviços administrativos e tesouraria, com o horário 

das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h30, em atendimento presencial com o estrito 

cumprimento das normas de higiene e segurança previstas no Plano de Contingência. 

 

Artigo 28.º Marcação de reuniões com a direção, coordenação, professor titular de 

turma, educador 

1. As reuniões deverão ser marcadas de acordo com os horários de atendimento 

divulgados no início de cada ano letivo. 

2. A folha de registo da reunião de qualquer um destes agentes com o encarregado de 

educação serve como documento oficial, para todos os efeitos legais e é de 

preenchimento obrigatório. 

  

Artigo 29.º Processo Individual do aluno 

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

escolar (incluindo quando muda de escola). 

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 é atualizado ao longo de todo o Ensino Básico, de modo a 

proporcionar uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu 

acompanhamento e permitindo uma intervenção adequada. 

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

professor titular de turma. 

5. O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em termos 

disciplinares. 

6. Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou 

encarregados de educação, quando menor, o professor titular da 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. 
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6.1. A consulta do processo individual pelos alunos, pais ou encarregados de 

educação obriga à presença de um elemento da direção da unidade escolar ou 

de alguém por ela designado. 

7. Podem, ainda, ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização da 

direção da escola e no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, 

outros professores da escola, os psicólogos e médicos escolares ou outros 

profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços do Ministério da Educação 

e Ciência com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após 

comunicação à Direção da escola. 

8. O RI define os horários e o local onde o processo pode ser consultado, não podendo 

criar obstáculos aos pais ou encarregados de educação. 

9. 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 de todos os membros da comunidade 

educativa que a elas tenham acesso. 

10. Do processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o 

seu percurso e a sua evolução ao longo deste, designadamente: 

10.1. Elementos fundamentais de identificação do aluno; 

10.2. Fichas de registo de avaliação; 

10.3. Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam; 

10.4. Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão quando existam; 

10.5. Relatórios técnico pedagógicos e programas educativos individuais, sempre 

que existam, de acordo com o Decreto-Lei n.º 54 de 2018, de 6 de julho; 

10.6. Fichas de registos de avaliação resultantes da avaliação interna e externa, 

nomeadamente os relatórios individuais das provas de aferição (RIPA) de 

acordo com o artigo 4.º da portaria 223 A. 

10.7. Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do 

aluno.  

 

Artigo 30.º Outros instrumentos de registo 

Constituem, ainda, instrumentos de registo de cada aluno: 

1. O registo biográfico; 
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2. A Caderneta Escolar, que deve acompanhar sempre os alunos do Pré-escolar e do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, os quais são responsáveis pela sua boa conservação. Esta 

visa estabelecer a comunicação permanente entre a escola, a família e o aluno, 

devendo conter os elementos recolhidos ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. É interdito aos alunos alterar, acrescentar, apagar ou retirar toda e 

qualquer informação inscrita na caderneta escolar pelos professores, encarregados 

de educação e autoridades escolares;  

2.1. Em caso de extravio, o aluno deverá comunicar imediatamente aos docentes e 

adquirir uma nova, mediante o respetivo pagamento. 

3. As Fichas de registo da avaliação, que contêm, de forma sumária, os elementos 

relativos ao desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno, 

são apresentadas pelos docentes para que sejam assinadas pelos pais ou 

encarregado de educação, no final de cada momento de avaliação, designadamente, 

no final de cada período escolar. 

3.1. A pedido do interessado, as fichas de registo de avaliação serão ainda 

apresentadas ao progenitor que não resida com o aluno menor de idade.  

4. Plataforma digital Edulink. 

 

Artigo 31.º Convocatórias  

1. As convocatórias das reuniões serão comunicadas via email com pelo menos 48 

horas de antecedência ou através da plataforma digital Edulink. 

2. As convocatórias mencionarão sempre a data/hora, o local, e a ordem de trabalhos 

da respetiva reunião.  

 

Artigo 32.º Afixação de informações 

As informações de âmbito escolar, destinadas aos diferentes membros da 

comunidade educativa, serão divulgadas via email institucional pela Direção, afixadas 

nos placards da escola ou publicadas na plataforma digital Edulink. 
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Artigo 33.º Calendário das atividades escolares  

O calendário das atividades escolares, que inclui as pausas das atividades letivas, 

será divulgado aos encarregados de educação, no início do ano letivo, através da 

plataforma digital Edulink e ainda afixado na Instituição.  

 

Artigo 34.º Interrupções Anuais 

A Instituição estará encerrada nos seguintes dias: 

• No Natal, desde o dia 24 até ao dia 26 de dezembro, inclusive; 

• Dia 31 de dezembro; 

• Dia de Carnaval; 

• Segunda-feira, após o domingo de Páscoa; 

• Todos os feriados que, por lei, sejam obrigatórios, incluindo o Feriado 

Municipal que se realiza no dia 29 de junho. 

 

Artigo 35.º Visitas de Estudo  

1. Visitas de estudo são todas as atividades curriculares e obrigatórias, necessárias para 

o desenvolvimento e compreensão do programa de cada ano ou disciplina e 

inserindo-se nele como estratégia de ensino e aprendizagem, que se realizam fora 

da Instituição. 

2. Estas visitas de estudo devem ser apresentadas em reunião geral do Conselho de 

Docentes, para integrarem o Plano Anual de Atividades, no início de cada ano letivo. 

Se porventura surgirem propostas de atividades posteriores à aprovação desse 

plano, desde que sejam significativas para o contexto do Projeto Educativo, deve o 

pedido ser efetuado à direção. Os encarregados de educação deverão ter acesso à 

seguinte informação: 

• Objetivos; 

• Data prevista; 

• Programa e horários; 

• Locais a visitar; 

• Custo; 

• Nome dos professores responsáveis; 
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• Turmas, docentes e número de alunos envolvidos; 

• Meio de transporte a utilizar; 

• Outros elementos relevantes. 

3. Para além dos esclarecimentos de índole geral, deve constar um pedido de 

autorização para participação dos alunos na mesma. O destacável, assinalado com a 

autorização ou não autorização dos alunos para participarem na visita, deve ser 

assinado pelo encarregado de educação e guardado pelo professor titular da turma 

até uma data posterior à realização da mesma. O pagamento da visita de estudo, 

quando aplicável, deve ser efetuado na secretaria da Instituição. Após o pagamento 

das visitas de estudo, não existe o direito ao reembolso do mesmo, salvo em 

situações devidamente justificadas e aprovadas pela Direção. Depois da 

concretização da visita, deverá ser elaborada, pelos elementos organizadores, a sua 

avaliação (em documento próprio). 

4. Os alunos que não participem nas visitas de estudo e/ ou aulas no exterior, parte 

integrante do Plano Anual de Atividades, devem vir para a Instituição, cumprindo o 

horário letivo, tendo assegurada a supervisão por um elemento docente. 

 

Artigo 36.º Colónia de Férias 

1. No final do ano letivo, a Instituição disponibiliza o serviço balnear: transporte e 

acompanhamento. Esta é uma atividade facultativa. 

2. Os alunos serão transportados em veículos adequados e não será permitido aos pais 

levarem os seus educandos à praia, exceto quando pedida autorização própria à 

Direção e devidamente deferida.  

3. Os alunos que não se inscreverem nesta atividade ficarão na Instituição com 

atividades lúdico-pedagógicas. 

4. A Instituição não se responsabiliza pelo extravio/perda dos brinquedos dos alunos, 

pelo que estes deverão ir identificados. 
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PARTE II - OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS  

  

CAPÍTULO I - SERVIÇOS DE APOIO  

 

Artigo 37.º Refeitório 

1. Existem quatro refeitórios situados no 1.º andar do edifício: um destinado aos alunos 

de três anos, um destinado aos alunos de quatro e cinco anos, um destinado aos 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e outro destinado aos colaboradores. Estes 

espaços contemplam uma cozinha e dois espaços de lavagem de louça. 

2. O serviço diário consiste em várias modalidades: 

2.1. Para o Pré-escolar: um grupo almoça às 12h00 e lancha às 16h00; outro almoça 

às 12h30h e lancha às 16h30; 

2.2. Para o 1.º Ciclo do Ensino Básico: um grupo almoça às 12h00, outro almoça às 

12h30. 

 

  Artigo 38.º Dietas  

1. As dietas devem ser comunicadas à Direção, que fará chegar a informação ao serviço 

competente. 

2. As dietas, por períodos de tempo extensos, quando solicitadas, têm de ser 

comprovadas por declaração médica.  

  

Artigo 39.º Furtos/Extravios/Estragos 

A Instituição não se responsabiliza por brinquedos, jogos, roupas (não 

identificadas) ou outros valores que os alunos tragam, sem que sejam necessários à vida 

escolar, caso haja perda, estrago ou extravio. 

 

Artigo 40.º Serviços Administrativos  

1. Os Serviços Administrativos atendem o público em geral, nomeadamente pais, 

alunos, docentes e não docentes, em assuntos relacionados com inscrições, 

matrículas, transferências de processos de alunos, exames, níveis e processos de 
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candidaturas, aplicando-se as normas constantes no Plano de Contingência da 

Instituição. 

2. Os Serviços Administrativos podem emitir diversos tipos de documentos, entre os 

quais: certidões de frequência e aproveitamento escolar, de habilitações e diplomas. 

3. Têm a seu cargo a aceitação de pré-inscrições de candidatos a alunos, processo a 

decorrer durante todo o ano. 

4. Organizar os processos inerentes aos acidentes dos alunos e colaboradores. 

5. Enviar a correspondência entre a comunidade escolar e encaminhar a 

correspondência recebida para os destinatários. 

6. Manter inviolável a correspondência que não seja oficial. 

7. Cumprir e organizar todos os atos administrativos e contabilísticos ao bom 

funcionamento da escola Instituição, dentro dos prazos legais. 

8. Informar a Direção de todos os atos administrativos e contabilísticos realizados. 

9. Preparar atempadamente todo o material necessário ao normal funcionamento dos 

diferentes órgãos de administração e gestão da Instituição. 

10. Estipular a comparticipação Familiar pela frequência da Instituição. 

11. Os Serviços administrativos destinam-se também ao pagamento das mensalidades 

do Pré-escolar, 1.º Ciclo do Ensino Básico e CATL. 

11.1. A propina a pagar por cada aluno será fixada anualmente, aquando da 

renovação da matrícula, facultando-se um preçário para o efeito, que vigorará 

até ao início do ano letivo seguinte; 

11.2. É concedido um desconto de 2% sobre a componente educativa, para os 

pagamentos anuais; 

11.3. Este valor poderá ser dividido em mensalidades, que compreendem os 11 

meses de funcionamento da Instituição (setembro a julho); 

11.4. Não está incluído nas mensalidades o valor relativo às visitas de estudo e 

passeios escolares; 

11.5. O pagamento da mensalidade é efetuado até ao dia 10 de cada mês, sendo 

objeto de um agravamento de 0.50€ por dia de atraso, contabilizado a partir 

do dia referido. Perante a falta de pagamento, o aluno poderá ver suspensa a 

sua frequência e, em caso de litígio, a matrícula poderá ser cancelada, ficando 
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o aluno impedido de voltar a frequentar a Instituição, salvo o pagamento de 

todos os valores em dívida, acrescidos de juros de mora; 

11.6. A mensalidade é sempre paga por inteiro, não havendo lugar a descontos nos 

períodos de interrupção das atividades letivas previamente calendarizadas 

(Natal, Páscoa e outros); 

11.7. A Redução da Comparticipação está prevista nos seguintes termos: 

11.7.1. Nos casos em que se verifique a frequência de irmãos, a comparticipação 

no serviço da componente educativa referente ao irmão mais novo será 

reduzida em 5%. 

11.7.2. Caso se verifique a frequência de três, ou mais irmãos, a redução será de 

10% a partir do terceiro; 

11.7.3. No caso de ausência, devidamente fundamentada, que exceda 15 dias 

seguidos, de acordo com a Portaria 196-A/2015, de 1 de julho, no seu 

regulamento anexo, será aplicada uma redução de 10% na comparticipação 

familiar mensal; 

11.7.4. Em caso de encerramento da Instituição, decretada pelas entidades 

competentes, e implementada a modalidade de Ensino a Distância, haverá 

lugar ao desconto do valor relativo às atividades extracurriculares, ao 

transporte e à alimentação.  

 

 Artigo 41.º Pré-inscrição, Inscrição, Matrícula e Renovação de matrícula 

1. A admissão de qualquer aluno está sujeita à realização de uma pré-inscrição 

realizada junto dos serviços administrativos, para o ano letivo que pretende 

ingressar. São critérios de prioridade na seleção dos utentes: 

1.1. Baixos recursos económicos do agregado familiar; 

1.2. Crianças em situação de Risco Social; 

1.3. Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar cuidados; 

1.4. Família monoparental ou numerosa; 

1.5. Criança com Necessidades de Saúde Especiais; 

1.6. Idade da criança; 

1.7. Irmãos a frequentar o estabelecimento; 

1.8. Pais a trabalhar na área do estabelecimento; 
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1.9. Data da inscrição. 

2. Inscrições, matrículas e anuidade: 

2.1. A pré-inscrição de novos alunos da Instituição decorre ao longo de todo o ano 

junto dos serviços administrativos, através do boletim de inscrição provisória, 

sendo válida apenas para o ano letivo seguinte; 

2.2. As matrículas serão realizadas a partir do mês de maio; 

2.3. A desistência da matrícula deverá ser comunicada à secretaria, até trinta dias 

antes do início do ano letivo, não sendo reembolsado o valor pago; 

2.4. A tabela de anuidades é atualizada anualmente e dela será dado conhecimento 

aos pais; 

2.5. O pagamento da mensalidade é feito durante 10 meses, respeitante a 11 meses 

de frequência, pelo que o mês de julho deve ser pago até ao final do mês de 

dezembro do ano letivo a decorrer. O mês de agosto é de frequência facultativa; 

2.6. O pagamento da mensalidade deve ser feito até ao dia 10 de cada mês; 

2.7. Perante a ausência de pagamento superior a trinta dias, a Instituição poderá vir 

a suspender a permanência do utente até que seja regularizado o pagamento 

das mensalidades, depois de realizada uma análise individual do caso; 

2.8. Se o aluno for retirado pela família antes do fim de qualquer período ou mês, 

não deverá ser reembolsado de qualquer importância e fica obrigado à 

liquidação total de todos os débitos, incluindo a totalidade do mês em curso. 

3. Renovação da matrícula: 

3.1. Aos alunos que já frequentam a Instituição é garantida a frequência no ano 

letivo seguinte, desde que: 

3.1.1. No prazo estipulado, e devidamente publicitado, procedam ao processo 

de renovação de matrícula; 

3.1.2. Não tenham um número excessivo de faltas de assiduidade; 

3.1.3. Tenham as mensalidades em dia. 

3.2. Poderá não ser renovada a matrícula nos seguintes casos: 

3.2.1. Prática de infrações disciplinares que indiciem o desajuste do aluno ao 

Projeto Educativo e ao RI da Instituição. 

3.2.2. Ausência de cooperação e envolvimento do encarregado de educação na 

vida escolar do seu educando. 
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3.2.3. Se após a renovação da inscrição do aluno, surgir alguma situação de 

conflito entre o encarregado de educação e a Direção, pessoal docente 

ou não docente que, pela sua gravidade, possa comprometer o sucesso 

educativo e o desenvolvimento integral do aluno, reserva-se à Direção o 

direito de anular a inscrição no ano letivo seguinte.  

3.2.4. Caso se verifique alguma destas situações, a Direção, após verificar as 

razões do incumprimento de alguma destas alíneas, a título excecional, 

poderá autorizar a renovação da matrícula. 

4. Para as matrículas são necessários os seguintes documentos: 

• Cartão de Cidadão do candidato; 

• Preenchimento de uma ficha de identificação (apenas para os novos 

alunos);  

• Declaração médica comprovativa do seu bom estado de saúde para 

frequentar a Instituição  (apenas na primeira matrícula);  

• Fotocópia do boletim de vacinas devidamente atualizado; 

• Quatro fotografias tipo passe; 

• Comprovativo de morada (declaração emitida pela autoridade 

tributária, necessária para inserção no Portal das Matrículas); 

• Declaração comprovativa do escalão de abono (emitida através da 

Segurança Social Direta, tendo a assinatura devidamente validada, 

necessária para inserção no Portal das Matrículas); 

• Fotocópia do IRS e nota de liquidação, para cálculo da comparticipação 

familiar (a falta de entrega destes documentos obrigará ao pagamento 

do valor integral da propina, sem direito a comparticipação). 

 

5. Quando a figura do encarregado de educação não coincida com o pai ou a mãe, essa 

situação deve ser apresentada e fundamentada no ato de inscrição ou de matrícula; 

6. No caso de o candidato ter Necessidades de Saúde Especiais, os respetivos 

encarregados de educação deverão informar tal facto na entrevista para admissão 

do aluno com um dos membros da Direção. 

7. Primeira Matrícula no Ensino Básico: 
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7.1. A primeira matrícula no Ensino Básico é obrigatória para as crianças que 

completem 6 anos de idade até 15 de setembro do ano em que se matriculam 

pela primeira vez, e realiza-se no primeiro ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

7.2. No caso das crianças que completem 6 anos entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro do ano letivo em que se matriculam pela primeira vez, os pais ou 

encarregados de educação devem solicitar, através de requerimento à Direção 

pedagógica, a matrícula dos seus educandos (sempre de acordo com a 

legislação em vigor). 

 

Artigo 42.º Serviço de transporte 

1. A Instituição disponibiliza, para transporte dos alunos, uma carrinha de 9 lugares, 

devendo cumprir-se as normas constantes do Plano de Contingência. 

2. Os alunos devem aguardar a chegada do transporte nos locais designados no início 

do ano letivo, onde também devem fazer a saída, no regresso. 

3. Os alunos que utilizam a carrinha da escola devem estar no lugar de concentração à 

hora marcada, impreterivelmente. 

4. Os encarregados de educação podem optar por várias modalidades de transporte: 

transporte nos turnos da manhã, da tarde ou nos dois, sendo que daremos 

prioridade a quem usufrua dos dois turnos. 

5. Os inscritos do ano anterior mantêm prioridade de inscrição em setembro; não 

obstante, é necessário exercer essa prioridade através de nova inscrição. 

6. A mensalidade deste serviço é paga em simultâneo com a liquidação da prestação 

mensal. 

7. Os alunos devem ocupar, nas carrinhas, os lugares que lhe foram destinadas e 

apenas o motorista os poderá alterar. 

8. Durante o mês de agosto, a Instituição não assegura o serviço em transporte próprio. 

Relativamente ao serviço prestado por entidades externas, o mesmo ficará 

dependente do acordo celebrado entre os encarregados de educação e a referida 

entidade. 

9. Não tendo capacidade para dar resposta a todos os pedidos de transporte, a 

Instituição contrata serviços externos para os mesmos. 
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10. O mau comportamento registado nas carrinhas deverá ser sempre comunicado à 

Direção. Durante o percurso é proibido comer, beber, gritar e intrometer-se com os 

companheiros. 

11. Nas visitas de estudo é da responsabilidade dos pais o transporte dos seus 

educandos à escola ou ao local combinado para a partida e chegada. 

12. A entrada, circulação e permanência de veículos dentro do espaço da Instituição são 

condicionados, carecendo da devida autorização. 

13. Aos serviços de transporte estão reservados 3 (três) lugares de estacionamento na 

entrada principal da Instituição. 

 

Artigo 43.º Circulação e estacionamento de veículos no recinto exterior 

A circulação de veículos deve ser realizada de forma prudente e a uma velocidade 

reduzida, garantindo a segurança no acesso à Instituição. É proibido estacionar na 

rotunda ou em cima dos passeios. A finalidade da rotunda é só e exclusivamente para 

entrada e saída de alunos dos veículos. Para estacionar deve usar-se o parque de 

estacionamento. 

 

PARTE III - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA  

  

CAPÍTULO I - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

Artigo 44.º Enquadramento do Regulamento na Autonomia Pedagógica da 

Instituição 

1. Princípios Básicos: 

1.1. A ação educativa da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Nossa Senhora 

do Rosário de Unhão articula-se de acordo com o Projeto Educativo da 

Instituição, com a legislação vigente, com as caraterísticas dos seus agentes e 

destinatários, com os recursos da escola e do meio em que se encontra. 

1.2. A ação educativa da Instituição integra e articula os aspetos académicos, 

formativos, pastorais e os que são orientados à consecução dos objetivos do 

Projeto Educativo. 
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1.3. A Instituição goza de autonomia para definir o modelo de gestão organizativa e 

pedagógica, que se expressa nos documentos básicos que orientam a sua ação 

educativa. 

1.4. Todos os setores da comunidade educativa são corresponsáveis, cada um no 

seu nível, na organização e gestão global. 

2. A organização educativa vem determinada pelos seguintes documentos que 

constituem o enquadramento legal da ação educativa e pedagógica da Instituição:  

• Projeto Educativo; 

• Regulamento Interno; 

• Regulamento do CATL; 

• Regulamento do Pré-escolar; 

• Plano Anual de Atividades; 

• Plano de Curricular de Turma e Projeto Curricular de Grupo. 

 

Artigo 45.º Projeto Educativo de Escola 

1. O Projeto Educativo apresenta a identidade e o tipo de educação que a Instituição 

oferece às famílias, numa sociedade pluralista e democrática. Este documento 

inspira a ação educativa e pastoral, a organização do ensino e aprendizagem dos 

alunos e os aspetos organizativos. 

2. O Projeto Educativo da escola inspira e define: 

2.1. A natureza, caraterísticas e finalidades da escola e a razão da sua fundação; 

2.2. A visão da pessoa que a ação educativa orienta; 

2.3. Os objetivos educacionais na dimensão individual, social e cristã; 

2.4. Os valores, atitudes e comportamentos que se potenciam na escola; 

2.5. Os critérios pedagógicos básicos da escola e o seu estilo educativo; 

2.6. Os elementos básicos da configuração organizativa da escola e a sua articulação 

com a comunidade educativa. 

3. O Projeto Educativo da escola é o instrumento para a planificação a médio prazo que 

enumera e define as notas de identidade da mesma, consagra a orientação 

educativa que carateriza e distingue a escola, formula os princípios, os valores, as 

metas e as estratégias segundo as quais se propõe cumprir a sua função educativa. 

O seu objetivo é dotar a escola de coerência e personalidade. 
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4. Na sua elaboração participam todos os membros da comunidade educativa, de 

acordo com o procedimento que a Direção estabelecer. A sua elaboração, execução 

e avaliação é orientada pela Direção Pedagógica. 

5. A Direção Pedagógica dá-o a conhecer aos diferentes membros da comunidade 

educativa. Todos eles se comprometem a assumi-lo e a respeitá-lo. 

 

Artigo 46.º Projeto Curricular de Turma e Programa Curricular de Grupo 

O Projeto Curricular de Turma e Programa Curricular de Grupo constituem um 

instrumento de trabalho que visa adequar as estratégias de ensino aos alunos da turma, 

explorando as suas características, motivações e interesses. 

 

Artigo 47.º Regulamento Interno 

1. O RI é o documento que define o regime de funcionamento da Instituição nas 

diferentes valências, de cada um dos seus órgãos, estruturas e serviços, assim como 

dos direitos e deveres da comunidade educativa e garante a adequada participação 

da mesma na vida da escola, dentro do enquadramento legislativo vigente. 

2. Na sua elaboração participam todos os setores da comunidade educativa.  

 

Artigo 48.º Plano Anual de Atividades 

1. O Plano Anual de Atividades da escola é o instrumento de concretização do Projeto 

Educativo para o ano escolar. 

2. O Plano Anual de Atividades da Escola, baseado na avaliação e dinâmica da mesma, 

incluirá: 

2.1. Os objetivos gerais da escola para o ano letivo; 

2.2. As modificações do Plano de Trabalho de Turma/Grupo derivadas do resultado 

da avaliação das mesmas; 

2.3. A organização básica docente; 

2.4. As diferentes atividades docentes, atividades complementares, atividades de 

orientação e ação dos professores/educadores titulares de turma assim como 

os serviços complementares; 

2.5. Plano de formação permanente de docentes e não docentes; 
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2.6. As atividades de convívio Escola/Família. 

3. É a Direção Técnica/Pedagógica quem dirige a elaboração, execução e avaliação do 

Plano Anual de Atividades, tendo em conta as sugestões da coordenadora 

pedagógica do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, as docentes do Pré-Escolar e 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico e o Presidente da Associação de Pais. 

4. O Conselho Pedagógico/Conselho de Docentes analisa e dá o seu parecer sobre o 

Plano Anual de Atividades. 

5. O Plano Anual de Atividades será aprovado e ratificado pela Direção Pedagógica. 

 

Artigo 49.º Instituição Titular/Direção Administrativa 

Os representantes oficiais da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Nossa 

Senhora do Rosário de Unhão são os membros da Direção Administrativa, constituída 

pelo Sr. Provedor, Amadeu de Freitas Faria, Vice-Provedor, Fernando Ribeiro de Freitas, 

Secretária, Alexandrina Natália Ribeiro Silva e a Tesoureira, Maria da Conceição Dias 

Vieira, sob cuja jurisdição se encontra a Instituição. 

 

Artigo 50.º Competências da Direção Administrativa 

1. Responsabilizar-se pela gestão económica.  

2. Representar a Instituição em todos os assuntos de natureza administrativa e 

financeira. 

3. Fomentar a formação permanente de docentes e não docentes. 

4. Responder pela correta aplicação dos apoios financeiros recebidos. 

5. Responder perante o Ministério da Educação e Ciência.  

6. Responder pelo funcionamento geral da Instituição. 

7. Nomear os elementos constituintes da Direção Pedagógica e solicitar a sua 

aprovação ao organismo do Ministério da Educação e Ciência competente. 

8. Ratificar a proposta de nomeação dos coordenadores de ciclo apresentada pela 

Direção Pedagógica. 

9. Convocar e presidir reuniões gerais. 

10. Formalizar os contratos de trabalho com o pessoal docente e não docente. 

11. Exercer o poder hierárquico em matéria disciplinar sobre o pessoal docente e não 

docente. 
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12. Supervisionar a gestão económica da Instituição. 

13. Garantir as infraestruturas para um bom funcionamento da Instituição. 

14. Garantir a aquisição de novos materiais ou equipamentos para o sucesso 

pedagógico. 

15. Aprovar o Projeto Educativo e estar atenta ao seu cumprimento. 

16. Aprovar o RI. 

17. Assumir a responsabilidade última na gestão económica e na contratação de 

pessoal, estabelecendo as relações laborais correspondentes. 

18. Responsabilizar-se pelas certificações, veracidade e correção dos documentos 

académicos da escola. 

19. Cumprir as demais obrigações impostas por Lei. 

 

Artigo 51.º Direção Pedagógica 

1. Perante a Direção Regional de Educação do Norte os representantes da Instituição 

são: 

• Diretora Técnica, Sónia de Jesus Ferreira Sampaio por despacho da DGAE, de 

13 de maio de 2015, representante permanente perante o Ministério de 

Educação e Ciência. 

• Diretor Pedagógico Vítor Eduardo Ribeiro Mota, por despacho da DGAE, de 

23 de novembro de 2017. 

2. A Direção Técnica/Pedagógica é nomeada pela Mesa Administrativa. 

 

Artigo 52.º Competências da Direção Pedagógica 

São competências da Direção Pedagógica: 

1. Dirigir e representar a escola; 

2. Dar a conhecer o Projeto Educativo bem como as linhas pedagógicas globais da 

escola; 

3. Apresentar o Projeto Educativo à comunidade educativa; 

4. Exercer a direção global da Instituição, garantir o respeito pelo Projeto Educativo 

e assumir, em última instância, a responsabilidade de gestão, especialmente 

através do exercício de faculdades decisórias; 

5. Nomear ou definir; 
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6. Ratificar o RI; 

7. Elaborar o calendário geral das atividades curriculares e extracurriculares em 

colaboração com todos os docentes; 

8. Propor as diretrizes para a programação e desenvolvimento das atividades de 

enriquecimento curricular e atividades de tempos livres; 

9. Coordenar o desenvolvimento do trabalho geral dos docentes; 

10. Convocar e presidir às reuniões de pais e de docentes sempre que necessário; 

11. Coordenação do Pré-escolar em colaboração com a Educadora/ Coordenadora; 

12. Coordenação do Ensino Básico em colaboração com a Professora/ Coordenadora; 

13. A Direção pode delegar parte destas funções na(s) pessoa(s) e do modo que julgar 

mais conveniente; 

14. Representar a Instituição perante as instâncias académicas; 

15. Exercer a liderança do pessoal docente nos aspetos académicos; 

16. Participar nas reuniões do Conselho de Docentes presidindo as mesmas; 

17. Responsabilizar-se pela admissão de alunos na Instituição, cumprindo os critérios 

respeitantes à admissão dos mesmos; 

18. Coordenar todas as ações, no âmbito das suas competências, e informar a 

comunidade educativa; 

19. Elaborar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente 

e acompanhar a respetiva execução; 

20. Promover e coordenar a renovação pedagógica/didática da Instituição, a 

formação permanente dos docentes; 

21. Velar pelo cumprimento do calendário escolar, horário letivo dos docentes e dos 

alunos, em colaboração com os docentes titulares e demais docentes; 

22. Ratificar a adoção de manuais, de acordo com as diretrizes do Ministério da 

Educação; 

23. Ratificar ou propor a ratificação da adoção de outros materiais didáticos e 

curriculares necessários à ação educativa; 

24. Coordenar a utilização das instalações e outros materiais didáticos, bem como a 

sua atualização e manutenção; 
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25. Responsabilizar-se pela coordenação das atividades de enriquecimento curricular 

e atividades de tempos livres, atividades extracurriculares, visitas de estudo e 

convívios entre a Comunidade Educativa; 

26. Apresentar propostas e dirigir a elaboração do Plano Anual de Atividades; 

27. Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração e revisão das planificações 

anuais e do Plano de Curricular de Turma e Programa Curricular de Grupo; 

28. Supervisionar a elaboração e revisão dos Plano de Curricular de Turma e Programa 

Curricular de Grupo e das planificações anuais, assegurando a sua coerência com 

o Projeto Educativo; 

29. Propor a participação da escola em atividades culturais, desportivas e recreativas, 

assim como em atos de solidariedade em que a Instituição possa colaborar; 

30. Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 

31. Definir princípios gerais nos domínios de articulação e diversificação curricular e 

dos apoios educativos; 

32. Elaborar e aprovar critérios gerais de avaliação de alunos e coordenar a sua 

aplicação; 

33. Supervisionar e assistir/apoiar regularmente as aulas dos diversos docentes; 

34. Nomear os Coordenadores; 

35. Reunir, uma vez por mês e sempre que necessário com os coordenadores e 

responsáveis pelas diversas áreas; 

36. Distribuir o serviço docente e reformular os horários nas interrupções letivas. 

37. Colaborar na elaboração do inventário da Instituição; 

38. Aprovar os inventários do material do Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

incentivar à sua conservação; 

39. Propor à Direção Administrativa a aquisição de novos materiais ou equipamentos; 

40. Proceder à atualização anual dos processos individuais dos docentes e não 

docentes, no que respeita a registos biográficos, profissionalizações; 

41. Assumir outras responsabilidades quando lhe sejam delegadas pela Direção da 

Instituição; 

42. Propor e aprovar as medidas e resoluções adequadas à eficaz gestão pedagógica 

da Instituição e à qualidade do ensino; 
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43. Estabelecer estreita cooperação com a Coordenadora do Pré-escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

 

CAPÍTULO II - ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E PEDAGÓGICA  

 

Artigo 53.º Pessoal Docente (Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico) 

A atividade do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os princípios 

fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e no quadro dos 

princípios gerais e específicos constantes da Lei de Bases do Sistema Educativo. O 

docente deve, no exercício da profissão, considerar-se ao serviço da educação e, como 

tal, promover a formação integral e prestar assistência educativa aos alunos. Cabe-lhe 

especialmente promover as aprendizagens do aluno, identificar dificuldades e 

desenvolver métodos de trabalho, atribuindo especial relevo à dimensão da cidadania. 

Em suma, todos os docentes devem esforçar-se por construir e consolidar um corpo de 

docentes coordenado e unido, que propicie um bom ambiente no trabalho.  

 

1. O Docente, para além dos direitos que lhe são conferidos pela legislação em vigor, 

aufere ainda dos seguintes direitos: 

1.1 Ser respeitado enquanto pessoa e enquanto profissional por todos os membros 

da comunidade educativa; 

1.2 Ter acesso às informações necessárias ao exercício da sua prática docente; 

1.3 Ser consultado antes da sua nomeação para qualquer cargo ou tarefa específica 

e ser ouvido nas suas razões; 

1.4 Ser apoiado no exercício da sua atividade, pelos órgãos de gestão da Instituição 

e por todos aqueles a quem cabe o dever de colaborar na resolução dos 

problemas educativos; 

1.5 Apresentar propostas e sugestões aos órgãos de Direção da Instituição, 

diretamente ou por intermédio das estruturas hierárquicas estabelecidas; 

1.6 Ter à sua disposição os recursos didáticos e outros equipamentos necessários 

ao desempenho das suas funções, em condições de poderem ser utilizados; 
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1.7 Ter acesso à rede telemática da escola nas áreas destinadas ao apoio da 

atividade docente, nomeadamente Internet e base de dados de trabalhos 

didáticos; 

1.8 Utilizar de forma igualitária os espaços e outros recursos educativos destinados 

ao exercício das suas funções; 

1.9 Beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu 

enriquecimento profissional e progressão na carreira desde que não sejam em 

horário letivo; 

1.10 Ser atempadamente esclarecido sobre todas as questões administrativas e 

pedagógicas que se referem à sua ação ou à sua carreira profissional; 

1.11 Eleger e ser eleito, no quadro da legislação em vigor e no disposto neste RI, 

para os cargos e funções que, dentro da organização escolar, sejam da 

competência do pessoal docente. 

1.12 Usufruir de proteção em caso de acidente de trabalho. 

2. O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os 

docentes e dos deveres profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira Docente, 

nomeadamente: 

2.1 Conhecer, respeitar e cumprir o Projeto Educativo e o RI;   

2.2 Participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas, 

nomeadamente, as contempladas no PAA; 

2.3 Participar ativamente nas reuniões programadas; 

2.4 Planificar o processo de ensino e aprendizagem; 

2.5 Regular os comportamentos dos alunos dentro e fora das salas de aula; 

2.6 Fazer a vigilância dos recreios da manhã e da tarde e auxiliar no serviço de 

refeições, implementando regras de conduta e boa educação à mesa e 

assegurando uma correta educação alimentar; 

2.7 Informar a data dos testes aos alunos com, pelo menos, uma semana de 

antecedência; 

2.8 Guardar sigilo relativamente aos assuntos tratados em reuniões, ao 

desenvolvimento de projetos pedagógicos realizados na Instituição e sobre 

todos os casos considerados confidenciais; 
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2.9 Registar as faltas dos alunos no dia da aula, sumariar as aulas dadas, assim 

como aferir os sumários, devendo estes estar de acordo com a matéria 

planificada, na plataforma digital Edulink; 

2.10 Contactar os encarregados de educação em caso de falta, a fim de aferir o 

motivo da ausência do educando e fazer o acompanhamento da situação do 

aluno, em caso de doença; 

2.11 Disponibilizar um horário de atendimento aos encarregados de educação; 

2.12 Organizar o dossiê de turma/grupo; 

2.13 Preparar a receção aos alunos e encarregados de educação; 

2.14 Promover a eleição de um representante dos encarregados de educação no 

início de cada ano letivo e aquando da reunião com os mesmos; 

2.15 Coordenar a eleição do delegado/subdelegado de turma, informando-os das 

suas funções de forma a prepará-los para uma atuação correta; 

2.16 Arquivar no dossiê todos os contactos escritos com os encarregados de 

educação e registar os contactos telefónicos (assuntos tratados) e as reuniões 

com os mesmos;  

2.17 Promover o ensino, a educação e o desenvolvimento pessoal e social dos seus 

alunos, com respeito pelas suas capacidades, interesses e valores; 

2.18 Estimular a autonomia, a responsabilidade, o espírito crítico, a liberdade de 

expressão e a formulação ordenada de opinião dos seus alunos; 

2.19 Ser, pela sua postura e atuação, uma referência positiva na formação dos 

alunos; 

2.20 Promover uma relação pedagógica com todos os alunos na situação de 

educação/ensino apoiando, visando e corrigindo, com a máxima isenção, de 

modo a evitar qualquer forma de discriminação; 

2.21 Usar de discrição no exercício das suas obrigações profissionais, sobretudo nas 

que envolverem informações pessoais dos alunos sujeitas a sigilo; 

2.22 Adquirir e atualizar competências científicas e pedagógicas necessárias ao 

exercício da docência; 

2.23 Exercer a avaliação pedagógica com justiça e equidade, utilizando critérios 

claros e legitimados; 
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2.24 Informar os alunos sobre todas as questões que digam respeito ao seu 

aproveitamento e assiduidade; 

2.25 Esclarecer sobre os conteúdos programáticos, os objetivos de aprendizagem e 

as condições de avaliação; 

2.26 Regular os comportamentos no interior da sala de aula, competindo-lhe a 

aplicação das medidas de prevenção e remediação, que propiciem a realização 

do processo de ensino-aprendizagem num bom ambiente educativo; 

2.27 No exercício da competência referida no número anterior, o docente pode 

aplicar as seguintes medidas educativas disciplinares: 

2.27.1 Advertência ao aluno; 

2.27.2 Advertência comunicada ao encarregado de educação. 

2.28 Aplicar medida educativa disciplinar de advertência ao aluno nas situações em 

que presencie comportamentos perturbadores fora da sala de aula; 

2.29 A aplicação das medidas educativas disciplinares deve ser comunicada à 

Direção Pedagógica; 

2.30 Caso o docente entenda que o comportamento é passível de ser qualificado de 

grave, haverá lugar a imediata participação à Direção Pedagógica, para efeitos 

de eventual procedimento disciplinar; 

2.31 Não emitir juízos de valor sobre posições científicas e pedagógicas tomadas por 

colegas, devendo, sobre isso, pronunciar-se exclusivamente em locais próprios; 

2.32 Partilhar com os colegas informações científicas e pedagógicas que possam 

ajudar a resolver problemas ou solucionar conflitos; 

2.33 Ser assíduo e pontual no exercício das suas funções docentes, procurando 

chegar com a antecedência devida, de forma não pôr em causa o cumprimento 

das rotinas da Instituição e o início atempado das atividades letivas; 

2.34 O docente deverá ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, 

certificando-se de que o quadro fica limpo, a sala arrumada e a porta fechada 

à chave; 

2.35 Colaborar com todos os intervenientes nas questões educativas, favorecendo 

a criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo; 

2.36 Participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas; 
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2.37 Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos, 

as orientações gerais e as adotadas pela escola no âmbito da sua autonomia; 

2.38 Zelar pelo património escolar e recursos didáticos colocados à sua disposição 

ou sujeitos à sua guarda e responsabilidade; 

2.39 Identificar a necessidade de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 

ao aluno que delas necessite, articulando com as entidades competentes e 

atuando de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54 de 6 de julho de 2018, 

referente à Educação Inclusiva; 

2.40 Elaborar, em conjunto com a equipa multidisciplinar e o Encarregado de 

Educação, o Relatório Técnico Pedagógico e, caso assim se justifique, o 

Programa Educativo Individual dos alunos que necessitem de Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, (cf. art.º. 8.º, 9.º e 10.º do Decreto-Lei 

n.º 54, de 6 de julho de 2018). 

2.41 Coordenar a implementação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à 

Inclusão, seguindo as orientações previstas no Decreto-Lei n.º 54, de 6 de julho 

de 2018, em relação à aplicabilidade de medidas universais, seletivas e 

adicionais. 

2.42 Planificar a realização de eventos festivos; 

2.43 Planear o trabalho a realizar; 

2.44 Avaliar o processo e os efeitos no desenvolvimento da aprendizagem das 

crianças e sua reformulação; 

2.45 Refletir sobre o desenvolvimento das crianças; 

2.46 Detetar e despistar dificuldades e orientar soluções recorrendo aos técnicos 

dos gabinetes de Psicologia, Terapia da Fala e Psicomotricidade; 

2.47 Trocar experiências e refletir, em grupo, para poder transmitir aos outros o 

trabalho desenvolvido; 

2.48 Planear as reuniões com os Pais e Encarregados de Educação; 

2.49 Utilizar o telemóvel apenas para fins educativos, enquanto ferramenta de 

trabalho. 
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Artigo 54.º Conselho de Docentes 

1. O Conselho de Docentes é uma estrutura de orientação educativa através da qual se 

articula o trabalho em equipa dos docentes titulares de turma dos alunos do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, do Pré-escolar e do docente de educação Especial/Apoio 

Educativo. Este é presidido pela Direção Pedagógica. É o órgão de coordenação e 

orientação educativa da escola, nomeadamente nos domínios 

pedagógicos/didáticos da orientação e acompanhamento dos alunos: 

1.1. Reúne mensalmente, na última segunda-feira de cada mês e sempre que 

necessário; 

1.2. Reúne, extraordinariamente, por convocação da Direção da Escola, ou sempre 

que a ocorrência de uma atividade ou acontecimento o exijam; 

1.3. Reúne, ainda, no final de cada período letivo, para proceder à avaliação 

sumativa/formativa/descritiva dos alunos; 

1.4. No final de cada reunião do Conselho Docentes proceder-se-á à leitura e 

aprovação da ata da reunião, pela maioria dos presentes naquela sessão, sendo 

depois assinada pela Direção que a presidiu e por quem a secretariou. 

2. O Conselho de Docentes tem as seguintes atribuições: 

2.1. Decidir, dentro dos limites legais e planos de orientação superiormente 

definidos pelos serviços competentes, sobre todas as questões 

psicopedagógicas que digam respeito à vida escolar; 

2.2. Propor aos órgãos competentes as soluções sobre os assuntos para os quais 

o Conselho Docentes não tenha competência legal, tanto no plano 

pedagógico como administrativo; 

2.3. Apreciar casos de natureza disciplinar, apresentados pela Direção Pedagógica, 

pelos docentes, pelos pais e encarregados de educação e pelo pessoal não 

docente; 

2.4. Proceder à análise e debate dos problemas didáticos/pedagógicos inseridos 

numa perspetiva de política educacional, tendo em atenção a natureza cristã 

e vicentina da Instituição; 

2.5. Participar na elaboração do Projeto Educativo, no Plano Anual de Atividades, 

discuti-los, aprová-los sempre que seja julgado conveniente, no sentido de os 

melhorar na adaptação à vida em comunidade; 
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2.6. Conhecer e pôr em prática o Plano de Emergência da Instituição, de acordo 

com as regras emitidas pelo Serviço Nacional de Proteção Civil; 

2.7. Estabelecer critérios gerais de avaliação de ano/ciclo; 

2.8. Decidir, para o ano letivo seguinte, sobre a inserção dos alunos retidos, no 

mesmo grupo ou noutro, se mais adequado, ouvindo o parecer dos 

encarregados de educação e de mais técnicos de apoio ao aluno; 

2.9. Escolher, no decorrer do terceiro período letivo, os manuais escolares a 

adotar no ano letivo seguinte com a orientação da direção pedagógica. 

2.10. Identificar necessidades de formação; 

2.11. Organizar e promover o ensino e diretrizes pedagógicas e educativas próprias 

de cada ano escolar;  

2.12. Elaborar a planificação das aprendizagens e a avaliação, reformulando, 

sempre que necessário, o Plano de Curricular de Turma e Programa Curricular 

de Grupo; 

2.13. Aplicar o projeto educativo de escola, o Plano de Curricular de Turma e 

Programa Curricular de Grupo e as planificações mensais;  

2.14. Decidir, em conjunto com a professora titular de turma/grupo, sobre a 

progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte ou sobre a sua retenção, 

tendo em conta os critérios de avaliação elaborados pela direção pedagógica; 

2.15. Planear, realizar e avaliar os planos, quando necessário; 

2.16. Ponderar sobre a justificação ou não das faltas dadas pelos alunos; 

2.17. Colaborar nas ações culturais, desportivas e recreativas que favoreçam a 

inter-relação da Instituição com a comunidade. 

2.18. Supervisionar as atividades de enriquecimento curricular e as atividades de 

tempos livres, facilitando a comunicação entre todos os elementos 

responsáveis pelas mesmas; 

2.19. Promover e coordenar as saídas culturais, as visitas de estudo, os convívios da 

Comunidade Educativa e a participação dos alunos em atividades formativas 

e recreativas fora da escola, sem prejuízo da autorização da Direção 

Pedagógica, quando esta chamar a si esta competência. 
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Artigo 55.º Coordenador do Pré-escolar 

 O Coordenador do Pré-escolar deverá coordenar as atividades pedagógicas da valência. 

Trabalhará em direta colaboração com a Direção Pedagógica, com a qual tem uma 

ligação hierárquica direta e será nomeado por esta, por um ano letivo, por períodos 

renováveis. São funções do Coordenador do Pré-escolar: 

1. Direção e Coordenação da ação educativa da valência, de acordo com o RI da 

Instituição; 

2. Supervisão técnica e disciplinar de todo o trabalho desempenhado no Pré-escolar 

(atividades, refeições, recreios, acolhimento, saída e prolongamento) e participação 

em reuniões de Pais; 

3. Presidir geralmente às reuniões da valência; 

4. Representar a valência nas diversas reuniões em que participe; 

5. Assistir ao Conselho de Docentes. 

 

Artigo 56.º Coordenador do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

O Coordenador do 1.º Ciclo do Ensino Básico deverá coordenar as atividades 

pedagógicas da valência. Trabalhará em direta colaboração com a Direção Pedagógica, 

com a qual tem uma ligação hierárquica direta e será nomeado por esta, por um ano 

letivo, por períodos renováveis. São funções do Coordenador do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico: 

1. Direção e Coordenação da ação educativa da valência, de acordo com o RI da 

Instituição; 

2. Supervisão técnica e disciplinar de todo o trabalho desempenhado no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (atividades, refeições, recreios, acolhimento, saída e prolongamento) 

e participação em reuniões de Pais; 

3. Representar a valência nas diversas reuniões em que participe; 

4. Assistir ao Conselho de Docentes. 

 

Artigo 57.º Funcionamento da Coordenação do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Os elementos da Coordenação do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico reúnem: 

1. Mensalmente com a Direção Pedagógica; 
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2. Mensalmente no Conselho de Docentes; 

3. Extraordinariamente, quando necessário. 

 

Artigo 58.º Coordenador da biblioteca 

O Coordenador da biblioteca deverá coordenar as atividades inerentes à 

biblioteca. Trabalhará em direta colaboração com a Direção Pedagógica, com a qual tem 

uma ligação hierárquica direta e será nomeado por esta, por um ano letivo, por períodos 

renováveis. São funções do Coordenador da biblioteca: 

1. Propor a política de aquisições para a Biblioteca Escolar e coordenar a sua execução;  

2. Perspetivar a Biblioteca Escolar e as suas funções pedagógicas no contexto do 

Projeto Educativo da escola, promovendo a sua constante atualização e uma 

utilização plena dos recursos, por parte dos alunos e professores; 

3. Articular a sua atividade com os órgãos de gestão da Instituição; 

4. Assegurar que os recursos de informação são adquiridos e organizados de acordo 

com os critérios técnicos da biblioteca, ajustados às necessidades dos utilizadores. 

5. Organizar a feira do livro. 

 

Artigo 59.º Serviços Especializados de Apoio Educativo 

1. Os serviços especializados de apoio educativo são serviços que contribuem para o 

desenvolvimento equilibrado a nível sócio afetivo, comportamental e 

cognitivo/escolar. 

2. Estes serviços são constituídos por uma docente de apoio educativo/ educação 

especial, terapeuta da fala, psicomotricista e por uma psicóloga, quando necessário. 

No desenvolvimento das suas funções, estes serviços dependem da Direção 

Pedagógica. 

3. Os serviços especializados de apoio educativo têm as seguintes atribuições: 

3.1. Atividades de prevenção educacional: 

3.1.1. Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa e 

propor medidas educativas adequadas; 

3.1.2. Colaborar com o Conselho de Docentes na elaboração da planificação das 

atividades a desenvolver no âmbito das turmas/grupo, na Instituição. 

3.2. Atividades de avaliação educacional: 
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3.2.1. Colaborar com os docentes na deteção precoce de dificuldades de 

adaptação, diferentes ritmos de aprendizagem ou outras necessidades dos 

alunos que exijam uma intervenção adequada; 

3.2.2. Proceder à avaliação das crianças de idade facultativa que se candidatam 

ao 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

3.2.3. Proceder à avaliação do desenvolvimento psicológico de alunos com 

Necessidades de Saúde Especiais visando a inclusão e o encaminhamento 

dos mesmos para os serviços mais adequados; 

3.2.4. Promover outras formas de avaliação complementar de alunos com 

Necessidades de Saúde Especiais ou com dificuldades de aprendizagem; 

3.2.5. Dar orientação para a elaboração do Programa Educativo Individual (PEI). 

3.3. Atividades de intervenção educacional: 

3.3.1. Colaborar com os docentes, encarregados de educação e outros agentes 

educativos na implementação das medidas educativas dos alunos com 

Necessidades de Saúde Especiais; 

3.3.2. Implementar ações de intervenção educacional direta para alunos ou 

grupos de alunos com dificuldades de aprendizagem ou Necessidades de 

Saúde Especiais; sempre que possível, estas ações serão coordenadas com 

os docentes e encarregados de educação. 

3.4. Serviços de Intervenção Precoce. 

 

Artigo 60.º Constituição de Turmas 

Para além do estipulado no Despacho n.º 13599/2006, de 28 de junho, atualizado 

pelos Despachos 17860/2007, de 13 de agosto de 2007 e 19117/2008, de 17 de julho de 

2008, no que concerne à formação de turma, são critérios para a constituição de turma 

os seguintes: 

1. Pré-escolar: 

1.1. Continuidade educativa dos que já frequentaram o Pré-escolar, em anos 

transatos; 

1.2. Os grupos deverão ser homogéneos ou heterogéneos; 
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1.3. Incluir, sempre que possível, os alunos com Necessidades de Saúde Especiais, 

de caráter prolongado ou com problemas comportamentais graves, nos grupos 

com menor número de crianças. 

2. 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

2.1. Constituição, sempre que possível, de turmas por ano de escolaridade; 

2.2. Quando a medida anterior não se puder aplicar, as turmas são constituídas por 

dois anos de escolaridade, preferencialmente 1.º/2.º ano e 3.º/4.º ano. 

2.3. Incluir sempre que possível, os alunos com problemas comportamentais graves, 

nas turmas com menor número de alunos. 

 

Artigo 61.º Equipa Multidisciplinar 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) constitui-se 

como um dos recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão, 

tendo em vista uma leitura alargada e participada de todos os intervenientes no 

processo educativo e é designada pela Direção da Instituição, de acordo com o Decreto-

Lei n.º 54, 6 de julho de 2018. A constituição da EMAEI é a seguinte: 

1. São elementos permanentes da EMAEI: 

1.1. Um dos docentes que coadjuva a Direção; 

1.2. Um docente de Educação Especial; 

1.3. Três elementos com funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis 

de educação e ensino; 

1.4. Um psicólogo. 

2. São elementos variáveis da EMAEI: 

2.1. O titular de turma; 

2.2. Outros docentes do aluno; 

2.3. Encarregado de Educação do aluno identificado; 

2.4. Outros técnicos que intervêm com o aluno.  

3. São competências da equipa: 

3.1. Sensibilizar a comunidade para a educação inclusiva; 

3.2. Propor Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão; 

3.3. Acompanhar e monitorizar a aplicação de Medidas de Suporte à Aprendizagem 

e à Inclusão; 
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3.4. Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas; 

3.5. Elaborar o Relatório Técnico Pedagógico (art.º 21.º); 

3.6. Elaborar o Programa Educativo Individual (art.º 24.º); 

4. Competências do coordenador da equipa: 

4.1. Identificar os elementos variáveis da equipa; 

4.2. Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

4.3. Dirigir os trabalhos; 

4.4. Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais 

ou encarregados de educação. 

5. As reuniões realizar-se-ão na primeira segunda-feira de cada mês, pelas 18h30. Para 

as reuniões extraordinárias, caso haja necessidade, serão convocados com 48 horas 

de antecedência, os membros (permanentes e variáveis, se se aplicar) da EMAEI, 

devendo incidir preferencialmente para o mesmo dia da semana e horário da 

equipa. 

 

CAPÍTULO III - ALUNOS  

 

Artigo 62.º Direitos e Deveres dos Alunos 

A designação de aluno da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Nossa 

Senhora do Rosário de Unhão aplica-se a quem, nos termos da Lei, se encontra 

matriculado na Instituição. 

O estatuto do aluno da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Nossa 

Senhora do Rosário de Unhão confere, para além dos direitos e deveres definidos nas 

leis gerais, o seguinte conjunto de direitos: 

1. Ser respeitado na sua pessoa, ideias e bens pelos colegas, professores e demais 

funcionários; 

2. Dispor de um bom ambiente escolar; 

3. Ver reconhecidas, por toda a comunidade escolar, as suas capacidades e valores; 

4. Ver reconhecidos, por toda a comunidade escolar, os seus comportamentos 

meritórios em benefício comunitário, social ou de expressão de solidariedade, na 

Instituição ou fora dela; 
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5. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo 

individual de natureza pessoal ou relativos à família; 

6. Eleger e ser eleito o Delegado de Turma (alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico); 

7. Receber uma formação humana, cultural e cívica adequada; 

8. Igualdade de tratamento independentemente da raça, religião, nacionalidade, 

idade, sexo ou condição social; 

9. Ser ajudado na resolução dos seus problemas escolares e pessoais; 

10. Utilizar os serviços e espaços nas condições regulamentadas; 

11. Aceder a equipamentos da rede telemática da escola colocados à disposição dos 

alunos, nomeadamente Internet e base de dados de trabalhos didáticos, desde que 

enquadrados por um responsável e nas condições regulamentadas para a sua 

utilização; 

12. Receber assistência médica em caso de acidente ou indisposição; 

13. Receber, no ato da matrícula, uma cópia do RI da Instituição; 

14. Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de 

auto e heteroavaliação; 

15. E os demais direitos previstos no Decreto-Lei n.º 51 /2012, de 5 de setembro e na 

Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro. 

 

O estatuto do aluno da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Nossa Senhora 

do Rosário de Unhão confere, para além dos direitos e deveres definidos nas leis gerais, 

o seguinte conjunto de deveres: 

1. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integrais; 

2. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das atividades escolares; 

3. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino-

aprendizagem; 

4. Tratar, com respeito e correção, todo e qualquer membro da comunidade educativa; 

5. Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa; 

6. Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

7. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na 

escola/Instituição de todos os colegas; 
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8. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas, bem como nas 

demais atividades que requeiram a participação dos alunos; 

9. Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade 

educativa; 

10. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

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

mesmos; 

11. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, 

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

12. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 

13. Não é permitido o uso de telemóvel ou dispositivos eletrónicos, salvo quando 

solicitado pelo docente;  

14. Conhecer o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da 

Instituição e o RI da mesma; 

15. Usar bata ou uniforme completo da Instituição diariamente, assim como durante as 

saídas ao exterior, nomeadamente, durante as visitas de estudo; 

16. E os demais deveres previstos no Decreto-Lei n.º 51 /2012, de 5 de setembro e na 

Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro. 

 

Artigo 63.º Documentos Escolares do Aluno 

1. Caderneta Escolar: 

1.1. Deve acompanhar sempre os alunos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, os quais são responsáveis pela sua boa conservação; 

1.2. Visa estabelecer um relacionamento permanente entre a escola, a família e o 

aluno, devendo conter os elementos recolhidos ao longo do processo de ensino-

aprendizagem; 

1.3. É interdito aos alunos alterar, acrescentar, apagar ou retirar toda e qualquer 

informação inscrita na caderneta escolar pelos professores, encarregados de 

educação e autoridades escolares; 

1.4. Em caso de extravio, o aluno deve imediatamente comunicá-lo à docente da 

turma/grupo e adquirir uma nova, mediante o respetivo pagamento. 
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Artigo 64.º Frequência e Assiduidade 

1. O regime de frequência às aulas pelos alunos, bem como as consequências pela falta 

de assiduidade, estão regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 51 /2012, de 5 de 

setembro e pela Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro; 

2. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da Lei, os 

alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade; 

3. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis, 

conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no número 

anterior; 

4. O dever de assiduidade implica, para o aluno, quer a sua presença na sala de aula e 

demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho 

intelectual e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, no seu 

processo de ensino-aprendizagem; 

5. O dever de assiduidade prende-se, também, com a presença do aluno nas aulas 

síncronas, através de videoconferência, devendo evidenciar uma atitude de 

empenho intelectual e comportamental ajustada a esta modalidade de ensino. O 

Ensino a Distância (E@D) está, assim, previsto neste RI, devendo ser implementado 

por recomendação da Direção Geral de Saúde e por ordem expressa do Ministério 

da Educação, como medida de contenção da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-

2, agente causal da COVID-19, ou outra doença de cariz infecioso, em contexto de 

emergência de saúde pública. 

 

Artigo 65.º Justificação de faltas 

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

1.1. Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico caso determine 

impedimento superior a cinco dias úteis consecutivos; 

1.2. Isolamento profilático, determinado por doença infectocontagiosa de pessoa 

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

sanitária competente; 

1.3. Falecimento de familiar; 

1.4. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente 

posterior; 
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1.5. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, 

que não possa efetuar fora do período das atividades letivas; 

1.6. Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não se 

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

reconhecida como própria dessa religião; 

1.7. Participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da 

legislação em vigor; 

1.8. Cumprimento de obrigações legais; 

1.9. Outro fato impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, 

não seja imputável ao aluno, ou seja, justificadamente, considerado atendível 

pelo professor titular da turma. 

2. As faltas devem ser justificadas pelos pais e encarregados de educação ao professor 

titular da turma, com indicação do dia, hora e período, referenciando-se os motivos 

justificativos da mesma na caderneta escolar. 

3. O professor titular da turma, deve solicitar, aos pais e ou encarregados de educação, 

os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, 

devendo, igualmente, qualquer entidade contribuir para o correto apuramento dos 

fatos. 

4. A justificação de faltas deve ser apresentada previamente, sendo o motivo 

previsível, ou, nos restantes casos, até o terceiro dia útil subsequente à verificação 

da mesma. 

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

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

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

expedido, ou pelo professor titular da turma, aos pais ou encarregados de educação.  

 

Artigo 66.º Excesso grave de faltas 

1. Quando for atingido metade do limite de faltas previsto no Decreto-Lei n.º 51/2012, 

de 5 de setembro (10 dias seguidos ou interpolados), os pais ou encarregado de 

educação do aluno são chamados à escola, pelo meio mais expedito, pela Direção 

Pedagógica ou pelo professor titular de turma, com o objetivo de os alertar para as 

graves consequências do excesso de faltas e de se encontrar uma solução que 
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permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o 

necessário aproveitamento escolar. 

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

imputáveis à escola, a respetiva Comissão de Proteção de Menores deverá ser 

informada do excesso de faltas do aluno, sempre que a gravidade especial da 

situação o justifique. Fator a ter em atenção para as duas valências desta Instituição. 

3. Efeitos das faltas: 

3.1. Verificada a existência de faltas dos alunos, a escola pode promover a aplicação 

da medida prevista no ponto 1, considerando igualmente o que estiver 

contemplado no RI. 

3.2. Sempre que um aluno, independentemente da natureza das faltas, atinja um 

número total de faltas correspondente a três semanas no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, ou tratando-se, exclusivamente, de faltas injustificadas, duas semanas 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico deve realizar, logo que avaliados os efeitos da 

aplicação das medidas corretivas referidas no número anterior, uma prova de 

recuperação, na área, ou áreas disciplinares, em que ultrapassou aquele limite, 

competindo ao professor titular da turma fixar os termos dessa realização. 

3.3. Da prova de recuperação realizada na sequência das três semanas de faltas 

justificadas não pode decorrer a retenção, exclusão ou qualquer outra 

penalização para o aluno, apenas medidas de apoio ao estudo e à recuperação 

das aprendizagens, sem prejuízo da restante avaliação. 

3.4. A não comparência do aluno à realização da prova de recuperação prevista no 

n.º 3.2, quando não justificada através da forma prevista do n.º 1 do art.º 64.º, 

determina a sua retenção ou exclusão. 

4. O professor titular do 1.º Ciclo do Ensino Básico deve informar o encarregado de 

educação: 

4.1. Quando for atingida metade do limite de faltas injustificadas, convocando o 

encarregado de educação, pelo meio mais expedito, com o objetivo de alertar 

para as consequências da situação e de se encontrar uma solução que permita 

garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência. 

5. No caso de o aluno exceder o limite de faltas injustificadas: 
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5.1. O aluno fica retido, o que consiste na manutenção do aluno, no ano seguinte, 

no mesmo ano de escolaridade que frequenta, salvo decisão em contrário do 

Conselho de Docentes. 

5.2. As faltas de material, bem como os registos de atraso, podem ter consequências 

ao nível da avaliação do aluno, desde que tenha reflexos no seu aproveitamento 

escolar. 

 

Artigo 67.º Normas de Conduta e Convivência dos Alunos 

As normas de convivência concretizam os deveres dos alunos e são as seguintes: 

1. Relativas ao comportamento pessoal: 

1.1. Assistir com pontualidade e assiduidade às aulas e às atividades escolares;  

1.2. Justificar à respetiva professora o(s) motivo(s) de um eventual atraso; 

1.3. Apresentar à docente de turma uma justificação, assinada pelo encarregado de 

educação, do atraso e das faltas a aulas ou outras atividades educativas dentro 

do prazo estabelecido; 

1.4. Não entrar na sala de aula após o horário estabelecido sem autorização; 

1.5. Apresentar-se diariamente asseado; 

1.6. Comportar-se de forma correta nas aulas; 

1.7. Andar pelas dependências da Instituição com ordem e disciplina; 

1.8. Levar para as aulas os livros e demais material escolar necessário; 

1.9. Responsabilizar-se pelos trabalhos e deveres que lhe sejam solicitados; 

1.10.  Não interromper as aulas sem motivos justificados; 

1.11.  Não entrar nas salas de aula que não lhe pertençam; 

1.12.  Usar um vocabulário correto e educado; 

1.13.  Ter uma atitude positiva perante os avisos e correções; 

1.14.  Não levar para as aulas materiais que o distraiam a si e ou aos colegas; 

1.15.  Não utilizar telemóveis ou outros aparelhos eletrónicos durante o período 

letivo; ao utilizarem, os infratores ficarão sem os respetivos aparelhos, os quais 

apenas serão entregues aos encarregados de educação; 

1.16. Zelar pelos próprios haveres, não se responsabilizando a escola pelo seu 

desaparecimento ou dano; 

1.17. Manter dentro e fora da Instituição uma atitude dignificante da mesma. 
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2. Relativamente aos colegas: 

2.1. Respeitar os colegas, não utilizando qualquer tipo de agressões ou insultos; 

2.2. Respeitar os colegas; não tendo, individualmente ou em grupo, qualquer atitude 

de provocação, vitimização ou intimidação; 

2.3. Respeitar todos os haveres dos colegas; 

2.4. Não perturbar o normal funcionamento das aulas; 

2.5. Colaborar com os companheiros nas atividades escolares; 

2.6. Evitar todo o tipo de jogos perigosos ou violentos. 

3. Relativamente aos docentes: 

3.1. Respeitar os professores; 

3.2. Realizar as tarefas e atividades solicitadas; 

3.3. Colaborar ativamente com os docentes na prossecução dos objetivos 

educativos; 

3.4. Disponibilizar-se ao diálogo para esclarecer as questões que surjam na escola. 

4. Relativamente aos não docentes: 

4.1. Respeitá-los e obedecer-lhes sempre que se lhes dirijam por qualquer motivo; 

4.2. Seguir as suas orientações nas tarefas que executam; 

4.3. Reconhecer e valorizar o trabalho que executa; 

4.4. Disponibilizar-se ao diálogo para esclarecer as questões que surjam na escola. 

5. Relativamente à escola: 

5.1. Trazer diariamente para a escola a Caderneta do Aluno; 

5.2. Fazer bom uso do edifício, instalações, mobiliário e material escolar; 

5.3. Ter cuidado para que as salas de aulas, os corredores, os sanitários e demais 

dependências se mantenham limpos e organizados; 

5.4. Participar, de acordo com a sua idade, na organização da escola; 

5.5. Conhecer o RI, as normas dos alunos e cumpri-las; 

5.6. Manter limpa e organizada a Caderneta do Aluno, não podendo emendar ou 

rasurar os registos feitos pelos professores e/ ou encarregados de educação, 

nem introduzir desenhos ou qualquer tipo de colagem que deturpe a orientação 

da mesma; 
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5.7. Respeitar os locais da escola, nomeadamente corredores, salas, entre outros, 

que possam estar ao serviço de outros grupos, não circulando neles ou, se 

necessário, circulando sem correr e sem fazer barulho; 

5.8. Jogar à bola ou outros jogos só nos espaços autorizados para tal e de forma a 

não oferecer perigo a terceiros. 

 

Artigo 68.º Qualificação da Infração 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos neste RI em termos que se 

revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das 

relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração, passível de medida 

corretiva ou medida disciplinar sancionatória. 

 

Artigo 69.º Finalidades das Medidas Corretivas e das Disciplinares Sancionatórias 

1. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem 

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

sustentada, o cumprimento dos deveres dos alunos, a preservação do 

reconhecimento da autoridade e segurança dos professores no exercício da sua 

atividade profissional e, de acordo com as suas funções, dos demais funcionários, 

visando ainda 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 das suas aprendizagens. 

2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do 

dever violado e gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além 

das identificadas no número anterior, para finalidades punitivas. 

3. As medidas corretivas e 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, tanto quanto possível, do desenvolvimento do 

Plano de Curricular da Turma, do Projeto Educativo da Instituição e nos termos deste 

RI. 
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4. Na determinação da medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória aplicável 

deve ser tido em consideração a gravidade do incumprimento do dever violado, a 

idade do aluno, o grau de culpa, o seu aproveitamento escolar anterior, o meio 

familiar e social em que o mesmo se insere, os seus antecedentes disciplinares e 

todas as demais circunstâncias em que a infração foi praticada que militem contra 

ou a seu favor. 

 

Artigo 70.º Medidas Educativas Preventivas e de Integração e Disciplinares 

1. As medidas corretivas prosseguem os objetivos referidos no número anterior 

assumindo uma natureza eminentemente cautelar. 

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

número anterior, venham a estar contempladas no RI da Instituição: 

2.1. A realização de tarefas e atividades de integração escolar podendo, para esse 

efeito, ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, 

do aluno na escola. 

2.2. 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 letiva. 

2.3. A mudança de turma. 

3. Fora da sala de aula, qualquer professor ou funcionário não docente, tem 

competência para advertir o aluno. 

4. A realização de atividades de integração na escola são uma medida cautelar que se 

traduz no desempenho, pelo aluno que desenvolva comportamentos passíveis de 

serem qualificados como infração disciplinar grave, de um programa de tarefas de 

caráter pedagógico, que contribuam para o reforço da sua formação cívica, com vista 

ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 

relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu 

sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

5. As tarefas referidas são executadas em horário não coincidente com as atividades 

letivas, mas nunca por prazo superior a quatro semanas. 

6. As atividades de integração na escola devem, se necessário e sempre que possível, 

compreender a reparação do dano provocado pelo aluno. 
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7. As tarefas referidas estão previstas no RI da Instituição: 

7.1. Colaborar com os professores na elaboração de materiais pedagógicos; 

7.2. Colaborar na reparação de materiais e equipamentos danificados pelos alunos, 

no espaço físico da escola; 

7.3. Colaborar na arrumação e na limpeza do espaço físico da escola; 

7.4. Colaborar em atividades nas diferentes valências da escola. 

8. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas 2.1, 2.2 e 2.3 é comunicada 

aos pais ou ao encarregado de educação. 

 

 Artigo 71.º Medidas disciplinares sancionatórias 

1. Repreensão registada – Consiste numa censura escrita ao aluno e arquivada no seu 

processo individual, nos termos e com os objetivos referidos no número anterior, 

mas em que a gravidade ou a reiteração do comportamento justificam a notificação 

aos pais e encarregados de educação, pelo meio mais expedito, com vista a alertá-

los para a necessidade de, em articulação com a escola, reforçarem a 

responsabilização do seu educando no cumprimento dos seus deveres como aluno. 

Compete ao professor aplicar esta medida, dando conhecimento dela à Direção 

Pedagógica. 

2. Transferência de Escola – Aplicada pela Direção Pedagógica, depois de ouvido o 

Conselho de Docentes. Esta medida só pode ocorrer perante um comportamento 

totalmente perturbador das atividades da escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa. 

3. Aplicação de Medidas Pedagógicas - Na aplicação das medidas pedagógicas são 

circunstâncias atenuantes: o bom comportamento anterior do aluno e o assumir de 

forma espontânea a sua falta. Circunstâncias agravantes: a premeditação, a 

coligação, a acumulação de infrações e a reincidência. 

 

Artigo 72.º Outras Disposições 

1. Não é permitida a entrada de alunos na sala de professores; 

2. É vedado aos alunos o acesso aos livros de ponto;  
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3. Durante as atividades organizadas pela escola, como por exemplo, as visitas de 

estudo, os alunos estão sujeitos, em termos disciplinares, às normas aplicadas na 

escola; 

4. Em situação de necessidade urgente, os alunos poderão dirigir-se à Direção 

Pedagógica para exporem os seus problemas.  

 

CAPÍTULO IV - REPRESENTAÇÃO DOS ALUNOS  

 

Artigo 73.º Delegados de turma (Delegado e Subdelegado). 

1. O delegado de turma é o principal responsável pela turma.  

2. Compete-lhe: 

2.1. Sempre que faltar um professor, cuidar da ordem da turma enquanto não 

estiver presente um docente; 

2.2. Zelar pela ordem e limpeza da sala de aula, com ajuda do subdelegado;  

2.3. Representar a turma nos conselhos de carácter disciplinar sempre que 

convocado. 

3. O subdelegado de turma representa, para todos os efeitos, o delegado na ausência 

deste.  
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PARTE IV - ESTATUTO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

 CAPÍTULO I - DIREITOS E DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Artigo 74.º Direitos e Deveres 

O pessoal administrativo, auxiliar de ação educativa e outros, adiante designado 

por PND (Pessoal Não Docente) desempenha um papel relevante no quadro global do 

processo educativo dos alunos. 

Uma parte do PND acompanha os alunos, no seu dia-a-dia na Instituição, durante 

um largo número de horas e o seu desempenho deve ser devidamente acautelado, não 

apenas através dos respetivos mecanismos legais, mas também do envolvimento da 

Instituição no seu conjunto. 

Há que preservar a sua identidade própria e a afirmação de que o seu papel 

contribui para uma melhoria da eficácia dos serviços que presta. 

Importa assim definir quais os objetivos que se pretendem atingir em termos de 

inserção destes trabalhadores na comunidade escolar, proporcionando-lhes as 

condições necessárias ao seu desempenho, não sendo permitido: 

• Fumar nas instalações da Instituição; 

• Ter qualquer comportamento reprovável; 

• Atender o telemóvel durante o horário de trabalho; 

• Ausentar-se do local de trabalho antes de concluído o tempo definido 

pelo respetivo horário, sem motivo justificável; 

• Ocupar-se, com os alunos, de assuntos sem interesse para o processo 

educativo; 

• Fomentar atitudes de indisciplina; 

• Expulsar um aluno de alguma atividade que esteja a realizar, sem o 

comunicar ao professor titular. 

• Apresentar-se uniformizado, com uniforme diferente do estabelecido 

para os períodos sazonais, definidos pela Direção. 

• Incitar pais a tomadas de atitude, sejam elas quais forem. 
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Ao Pessoal Não Docente são reconhecidos os seguintes direitos: 

1. Conhecer o organograma da escola; 

2. Participar em todas as atividades que envolvam a Comunidade Escolar; 

3. Ser respeitado nos planos profissional e pessoal; 

4. Participar em tudo o que se considerar importante com vista a um desempenho de 

qualidade e eficácia; 

5. Ser atendido e escutado pela Direção da Instituição; 

6. Participar na elaboração dos horários de trabalho e distribuição de tarefas; 

7. Frequentar ações de formação periódicas, quer no próprio local de trabalho, quer 

noutras instituições, que contribuam para um melhor desempenho profissional, 

para uma melhor qualidade dos serviços, para a sua valorização pessoal e 

dignificação do seu estatuto de trabalhador na área da educação; 

8. Usufruir de instalações condignas onde possam permanecer durante os seus 

períodos de descanso e guardar os seus haveres pessoais; 

9. Conhecer este RI. 

 

O PND está abrangido os seguintes deveres: 

1. Atuar, com isenção em relação aos interesses e pressões particulares de qualquer 

índole, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos, não retirando 

vantagens diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, das funções que exerce; 

2. Conhecer as normas legais regulamentares e as instruções dos seus superiores 

hierárquicos e aperfeiçoar os seus conhecimentos técnicos e métodos de trabalho, 

de modo a exercer as suas funções com eficiência e correção; 

3. Acatar e cumprir as ordens dos seus legítimos superiores hierárquicos, dadas em 

objeto de serviço e com a forma legal; 

4. Desempenhar as suas funções em subordinação aos objetivos do serviço e na 

perspetiva da prossecução do interesse da comunidade; 

5. Guardar segredo profissional relativamente aos factos de que tenha conhecimento 

em virtude do exercício das suas funções e que não se destinam a ser do domínio 

público; 

6. Tratar com respeito os utentes dos serviços, os colegas, os superiores hierárquicos 

e permanecer no local de trabalho devidamente identificado com nome e categoria; 
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7. Comparecer regular e continuamente ao serviço; 

8. Comparecer ao serviço dentro das horas que lhe forem designadas, fazendo a 

respetiva assinatura do livro de ponto, nos seguintes termos: 

8.1. Cumprir o horário respeitante à sua carreira, não podendo ausentar-se, salvo 

nos termos e pelo tempo autorizado pela Direção Pedagógica/Direção Técnica 

da Instituição. Efetuar o registo de ponto no início e no termo de cada período 

de trabalho. 

9. Conhecer este RI. 

 

Artigo 75.º Carreiras e Categorias 

1. Do grupo de pessoal auxiliar de ação educativa fazem parte: 

1.1. Técnica auxiliar da ação educativa. 

2. Do grupo de outros colaboradores fazem parte: 

2.1. Cozinheira; 

2.2. Ajudante de cozinha; 

2.3. Serviços administrativos; 

2.4. Artífice. 

  

Artigo 76.º Competências Genéricas 

1. À Direção Técnica/Pedagógica da Instituição compete dirigir os serviços 

administrativos do estabelecimento de ensino, tanto na área dos alunos, como dos 

recursos humanos, da contabilidade, do expediente geral e da ação social escolar; 

2. Ao funcionário dos serviços administrativos compete, para além das funções que se 

enquadram em diretivas gerais dos dirigentes e das chefias, desenvolver atividades 

relacionadas com o expediente, como o Arquivo, com procedimentos 

administrativos, com a contabilidade, com os recursos humanos, com o 

aprovisionamento, com a ação social escolar, tendo em vista assegurar o eficaz 

funcionamento do estabelecimento de ensino; 

3. Ao pessoal auxiliar de ação educativa compete, nas áreas de apoio à atividade 

pedagógica, de ação social escolar e de apoio geral, uma estreita colaboração no 

domínio do processo educativo, incentivando o respeito e apreço pelo 

Estabelecimento de Ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado; 
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4. À cozinheira compete organizar e coordenar os trabalhos na cozinha e de 

confecionar e servir refeições; 

5. Ao Artífice compete assegurar a conservação das instalações, equipamento e 

mobiliário, executando pequenas obras de reparação e manutenção e cultivo da 

quinta. 

 

Artigo 77.º Dependência Hierárquica 

1. Dependem hierarquicamente da Direção: 

1.1. Direção Técnica/Pedagógica; 

1.2. Técnica auxiliar da ação educativa; 

1.3. Cozinheira; 

1.4. Ajudante de cozinha; 

1.5. Serviços administrativos; 

1.6. Artífice. 

2. Dependem hierarquicamente da cozinheira: 

2.1. Ajudante de cozinha. 

 

Artigo 78.º Responsabilidade Disciplinar 

1. A falta de registo de ponto, à entrada ou à saída, faz presumir a sua ausência desde 

o último registo efetuado. 

2. O PND é disciplinadamente responsável perante os seus superiores hierárquicos 

pelas infrações que cometa. 

3. Considera-se infração disciplinar o fato, ainda que meramente culposo, praticado 

pelo colaborador com violação de algum dos deveres gerais ou especiais decorrentes 

da função que exerce. 

4. É excluída a responsabilidade disciplinar do colaborador que atue no cumprimento 

de ordens ou instruções emanadas do legítimo superior hierárquico em matéria de 

serviço, se previamente delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou 

confirmação por escrito. 

5. Em matéria de processo aplica-se, subsidiariamente, o disposto no Decreto-Lei n.º 

58/2008, de 09 de setembro. 
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6. O PND a quem tenha sido aplicada pena disciplinar, superior a repreensão, não pode 

ser designado para os órgãos sociais nos dois, três ou cinco anos posteriores ao 

cumprimento da sanção, consoante lhe tenha sido aplicada, respetivamente, pena 

de multa, suspensão ou inatividade. 

 

PARTE V - ESTATUTO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

  

CAPÍTULO I - DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

  

Artigo 79.º Direitos e Deveres 

Os pais e encarregados de educação dos alunos são membros intervenientes da 

comunidade educativa de que os seus educandos são parte integrante. Enquanto 

membros da comunidade educativa, a participação dos pais e encarregados de 

educação no espaço interno da Instituição é balizada por direitos e deveres e, nessa 

medida, fazem parte do RI da Instituição. 

A participação dos pais e encarregados de educação na Instituição está legitimada 

pelos princípios da corresponsabilização na educação, na autonomia pedagógica da 

escola, na inserção da escola na comunidade e na democratização do ensino, 

conferindo-lhes os seguintes direitos: 

1. Receber informações de caráter global sobre a vida escolar dos seus educandos; 

2. Ser informado sobre o processo de ensino-aprendizagem do seu educando e receber 

a respetiva ficha de registo de avaliação referente a cada período letivo; 

3. Ser informado do horário de atendimento e ser recebido pelo professor titular ou 

educadora, a fim de ser informado, sempre que o solicite, sobre o processo de 

ensino-aprendizagem do seu educando; 

4. Participar ativamente e dar o seu prévio acordo no âmbito da aplicação das Medidas 

de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, no pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

sendo auscultado em caso de proposta de retenção no 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

5. Ter acesso à legislação, normas e outras disposições respeitantes ao seu educando; 

6. Ser respeitado quanto à confidencialidade dos dados relativos à vida familiar e 

pessoal do aluno; 
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7. Decidir o regime de saídas da Instituição do seu educando; 

8. Participar na elaboração ou revisão do Programa Educativo Individual, no âmbito da 

Educação Inclusiva; 

9. Ser informado das faltas injustificadas, assim como da assiduidade e pontualidade 

do seu educando; 

10. Ser informado de todos os procedimentos de caráter disciplinar relativos ao seu 

educando; 

11. Ser informado da retenção do seu educando por excesso de faltas injustificadas; 

12. Participar nas ações desenvolvidas pela Instituição que, sempre que possível, 

deverão ser calendarizadas de modo a possibilitar-lhes o exercício das suas 

responsabilidades; 

13. Recorrer, e ser recebido pelos órgãos de gestão da Instituição, sempre que o assunto 

a tratar ultrapasse a competência do Professor Titular ou Educador. Comparecer na 

Instituição por sua iniciativa; 

14. Articular a educação na família com o trabalho escolar; 

15. Conhecer o Projeto Educativo da Instituição; 

16. Conhecer este RI. 

 

À luz do presente RI são-lhes exigidos os seguintes deveres: 

1. Participar na vida escolar. 

2. Colaborar na criação ou melhoria das condições capazes de favorecer o 

desenvolvimento integral e o sucesso educativo dos alunos; 

3. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos deveres e pela defesa dos direitos do seu 

educando; 

4. Acompanhar o trabalho escolar do seu educando, quer na Instituição, quer em casa; 

5. Participar nas atividades educativas programadas; 

6. Colaborar com o professor titular ou educadora, na deteção e resolução das 

dificuldades de aprendizagem e/ou de integração social do seu educando; 

7. Contactar com o professor titular ou educadora, no horário previamente 

estabelecido, para receber e prestar informações sobre o seu educando; 

8. Controlar a assiduidade e pontualidade do seu educando; 

9. Informar-se sobre todos os aspetos relevantes no processo do seu educando; 
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10. Comparecer na Instituição quando para tal for solicitado; 

11. Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do 

seu educando; 

12. Articular a educação na família com o seu trabalho na Instituição; 

13. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa, no desenvolvimento 

de uma cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de 

convivência na Instituição; 

14. Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de administração e gestão e pelas 

estruturas de orientação educativa. 

15. Respeitar todos os elementos da comunidade educativa; 

16. Responsabilizar-se por todos os danos causados pelo seu educando no equipamento 

escolar; 

17. Colaborar com a Instituição na educação cristã de pais, encarregados de educação e 

alunos; 

18. Conhecer este RI. 

 

PARTE VI – AUTARQUIA 

  

Artigo 80.º Autarquia 

Enquanto órgão de poder local, representativo dos interesses da comunidade, a 

autarquia (Câmara Municipal de Felgueiras - CMF) pode assegurar a interligação da 

comunidade com a Instituição no desenho das políticas educativas. 

Deste modo, a autarquia deve ser ouvida no desenvolvimento e na articulação das 

políticas educativas com outras políticas sociais através de conselhos locais de 

educação. 

A autarquia poderá estar envolvida no apoio de projetos na área socioeducativa. 

Sempre que a autarquia desenvolva atividades no âmbito educativo e social, a 

Instituição procurará participar desde que as atividades promovidas vão ao encontro do 

Projeto Educativo. 
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PARTE VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Artigo 81.º Disposições Finais  

No ano subsequente ao da sua aprovação, a Direção verifica a conformidade do RI 

com o Projeto Educativo da Instituição, podendo introduzir-lhe alterações que deverão 

ser aprovadas, por maioria absoluta dos votos, dos membros em efetividade de funções; 

1. A Instituição pode aprovar subsequentes alterações a este RI, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 24/99, de 22 de abril. 

2. Os diferentes órgãos de gestão e administração, estruturas e serviços da 

Instituição deverão, nos noventa dias subsequentes à homologação do RI, rever 

os respetivos regulamentos; 

3. Compete à Instituição, uma vez verificada a conformidade com a Lei e o RI, 

proceder à sua divulgação; 

4. Para a resolução dos casos omissos neste RI, considera-se que, no respeito pelas 

competências definidas por Lei e no próprio RI, o processo de decisão deve 

competir aos órgãos de administração e gestão da Instituição, na sequência da 

análise das situações em concreto; 

5. Sendo o RI um documento central na vida da Instituição, é obrigatória a sua 

divulgação a todos os membros da comunidade escolar, no início de cada ano 

letivo. 

 

Artigo 82.º Regulamento Geral da Proteção de Dados – RGPD 

Os dados pessoais recolhidos junto dos Pais ou Encarregados de Educação e dos 

seus funcionários fazem parte da documentação exigida pelo Ministério da Educação e 

pela Autoridade Tributária. O seu tratamento é feito apenas enquanto se mantém o 

vínculo à Instituição, sendo fornecidos a terceiros apenas dentro do estritamente 

exigido pela Lei. 

Os dados são tratados sob orientação do encarregado da proteção de dados e 

pelos professores, que tratam apenas dos dados relativos ao grupo de alunos que 

acompanham. 
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Toda a informação resultante da intervenção técnica, educativa e disciplinar deve 

constar do processo individual do aluno e está sujeita aos limites constitucionais e legais 

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

diz respeito ao acesso e tratamento desses dados e sigilo profissional, estando a mesma 

em local de acesso restrito. 

A Instituição garante que estas informações relativas aos alunos, de nível técnico, 

educativo e disciplinar, não serão utilizadas em nenhuma lista via correio eletrónico ou 

telefónico, nem serão divulgados a qualquer outra organização ou empresa. 

A Instituição compromete-se a proteger a privacidade de alunos e colaboradores, 

bem como garante o uso de uma tecnologia suficientemente eficaz para que a sua 

experiência online seja de dia para dia mais segura e os seus relacionamentos na Web 

cada vez mais reforçados. 

 

Artigo 83.º Disposições Finais do Presente Regulamento  

Qualquer situação omissa neste RI deve, caso se justifique, ser resolvida pelos 

órgãos de gestão, em tempo oportuno, de acordo com as suas competências e sem 

prejuízo da legislação vigente. Este RI, depois de aprovado pelas entidades 

competentes, será divulgado a toda a Comunidade Educativa, entrando imediatamente 

em vigor.  
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BASE LEGAL PARA A ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO  

  

Para elaborar este RI, partimos do nosso Ideário e do nosso Projeto Educativo e tivemos 

em linha de conta a legislação em vigor: 

• Decreto-Lei n.°115-A/ 98, de 4 de maio (Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão Escolares).  

• Decreto-Lei n.°139/2012, de 5 de julho (Princípios orientadores da 

organização e Gestão de currículos do Ensino Básico e secundário e avaliação 

dos conhecimentos, capacidades a desenvolver pelos alunos).  

• Decreto-Lei n.º 24 A / 2012, de 6 de dezembro.  

• Lei n.º 51 /2012, de 5 de setembro.  

• Lei n.º 21/2008, de 12 de maio.  

• Decreto-Lei n.º 3/95, de 27 de janeiro – Ministério da Saúde  

• Lei – 51/2012, de 5 de setembro.  

• Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de junho.  

• Lei n.º 47/2006, de 28 de agosto (manuais escolares). 

• Decreto – Lei 261/2007, de 17 de julho (manuais escolares). 

• Despacho n.º 9180/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-

07-19OCEPE 2016. 

• Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do Aluno do Ensino não 

Superior). 

• Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho (Reorganização Curricular do Ensino 

Básico). 

• Decreto Lei n.º 57/2015, de 23 de junho (Avaliação das Aprendizagens). 

• Despacho 178-A/ME/93, de 30 de julho (Modalidades e estratégias gerais de 

apoio pedagógico aos alunos). 

• Despacho 4848/97, de 30 de julho e despacho nº. 9590/99, de 14 de maio 

(Gestão Flexível do Currículo). 

• Decreto-Lei n.º 190/ 91, de 17 de maio (Serviços de Psicologia e Orientação). 

• Lei n.º 141/2015, de 8 de setembro (Atividades de Complemento Curricular). 
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• Despacho normativo n.º 10 – A/2015 (Regime Jurídico de Autonomia, 

Administração e Gestão das Escolas). 

• Lei n.º 18/2016, de 20 de junho (Competências do Ensino Particular e 

Cooperativo). 

• Decreto-Lei n.º 75/2010, de 7 de junho (Estatuto da Carreira Docente). 

• Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto (Perfil geral do Professor e do 

Educador). 

• Decreto-Lei n.º 207/96 alterado pelo Decreto-Lei nº. 155/99 (Regime jurídico 

da Formação Contínua de Professores). 

• Despacho n.º 4932- A/2011, de 21 de março (Faltas, férias e licenças de 

pessoal docente). 

• Decreto Regulamentar n.º 26/12, de 21 de fevereiro (Avaliação do 

Desempenho dos Docentes). 

• Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 de outubro (Lei Orgânica do Ministério da 

Educação). 

• Portaria n.º 759/2009, de 16 de julho (Pessoal Não Docente). 

• Lei n.º 3/2008, de 18 de janeiro. 

• Decreto – Lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 

• Despacho n.º 19308/2008, de 8 de julho. 

• Despacho n.º 19117/2008, de 17 de julho. 

• Despacho n.º 30265/2008, de 24 de novembro (Estatuto do aluno). 

• Decreto Lei n.º 172 – A/2014, de 14 de novembro (Aprova o estatuto das 

IPSS). 

• Lei n.º 5 /97, de 10 de fevereiro – Lei quadro da Educação Pré-escolar. 

• Decreto Lei n.º 147/97, de 11 de junho (Regime jurídico do desenvolvimento 

e expansão da educação pré-escolar). 

• Despacho normativo n.º 75/92, de 20 de maio (regime jurídico de 

cooperação entre as IPSS e ministério da solidariedade, emprego e segurança 

social). 

• Despacho n.º 300/97, de 9 de setembro (normas que regulam a 

comparticipação dos pais e encarregados de educação no custo das 
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componentes não educativas dos estabelecimentos de educação pré-

escolar). 

• Decreto-Lei n.º 54, de 6 de julho de 2018. 

• Despacho n.º 6906-B/2020. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho. 

 

Legislação aplicável ao Ensino Particular e Cooperativo:  

• Lei n.º 33/2012, de 23 de agosto (Lei de Bases do Ensino Particular e 

Cooperativo). 

 

O presente regulamento entra em vigor em 01 de setembro de 2020. 

 

O Diretor Pedagógico, 

 

Vítor Eduardo Ribeiro Mota 

 

 

O Provedor, 

 

Amadeu de Freitas Faria 

 


