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PARTE I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Conceito  
1 - O Regulamento Interno como documento operacionalizador do projeto educativo, constitui um dos 

instrumentos do processo de autonomia das escolas, sendo esta o poder reconhecido aquelas pela 

administração educativa de tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, administrativo e 

organizacional. 

2 - No âmbito da estrutura organizacional o regulamento interno define o regime de funcionamento: 

a) Da escola; 

b) De cada um dos seus órgãos de administração e gestão; 

c) Das estruturas de orientação educativa;  

d) Dos serviços especializados de apoio educativo;  

e) Dos serviços de administração escolar; 

f) De outros serviços;  

g) Das instalações, equipamentos e recursos. 

3 - No âmbito dos membros da comunidade escolar o regulamento interno define os direitos e deveres: 

a) Dos alunos; 

b) Do pessoal docente; 

c) Do pessoal não docente; 

d) Dos pais e encarregados de educação. 

4 - No âmbito dos cursos ministrados esclarece o regime de organização e funcionamento, nos termos da 

lei: 

a) Do ensino básico regular; 

b) Do ensino secundário regular; 

c) Do ensino secundário recorrente; 

d) Dos exames nacionais. 

5 - No âmbito do Projeto Curricular de Escola define: 

a) As regras de constituição das turmas e da elaboração de horários; 

b) A oferta educativa; 

c) Os critérios de avaliação; 

d) As atividades extracurriculares; 

e) O Projeto Curricular de Turma.  

 

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

O presente regulamento interno aplica-se a todos os membros da comunidade escolar do Externato 

Carvalho Araújo, que a seguir se enumeram:  

a) Órgãos de administração e gestão; 

b) Estruturas de orientação educativa; 

c) Serviços especializados de apoio educativo; 

d) Alunos; 

e) Pessoal docente; 

f) Pessoal não docente; 

g) Pais e encarregados de educação. 

 

Artigo 3º 

Princípios orientadores 

São princípios orientadores do funcionamento do Externato: 

a) Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de modo 

adequado às características específicas dos vários níveis de educação e de ensino;  

b) Primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza 

administrativa; 

c) Estabilidade e eficiência da gestão da escola, garantindo a existência de mecanismos de 

comunicação e informação;  

d) Transparência dos atos de administração e gestão. 
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PARTE II - DA ESCOLA 

 

Artigo 4º 

Alvará 

O Externato Carvalho Araújo é um estabelecimento de ensino particular com autorização de 

funcionamento concedida pelo Ministério da Educação através do Alvará nº 2002 de 29 de Março de 1972.  

 

Artigo 5º 

Níveis de Ensino Ministrados  

São os seguintes os níveis de ensino autorizados:  

a) 3º Ciclo do Ensino Básico Regular (7º, 8º e 9º anos de escolaridade); 

b) Ensino secundário regular (10º, 11º e 12º anos de escolaridade);  

c) Ensino recorrente secundário por módulos. 

Artigo 6º 

Cursos do Ensino Secundário Regular  

No Ensino Secundário Regular o Externato oferece os seguintes cursos: 

a) Curso de Ciências e Tecnologias; 

b) Curso de Ciências Socioeconómicas; 

c) Curso de Ciências Sociais e Humanas. 

 

Artigo 7º 

Cursos do Ensino Secundário Recorrente por Módulos  

No ensino secundário recorrente por módulos, o Externato oferece os seguintes cursos: 

a) Curso de Ciências e Tecnologias;  

b) Curso de Ciências Socioeconómicas; 

c) Curso de Ciências Sociais e Humanas.  

 

     Artigo 8º 

Regime de Organização, Funcionamento e Avaliação dos Cursos 

Atendendo à especificidade de cada um dos cursos enumerados no artigo 5º o respetivo regime de 

organização, funcionamento e avaliação será desenvolvido em documento autónomo (livros). 

 

Artigo 9º 

Horário letivo 

O horário letivo decorre, preferencialmente de manhã, com eventuais adaptações:  

a) Para os ursos do ensino básico regular, das 9:00 às 16:30, de 2ª a 6ª feira; 

b) Para os cursos do ensino secundário regular e recorrente, das 8:30 às 17:45, de 2ª a 6ª feira. 

 

Artigo 10º 

Regras de Funcionamento e Horários dos Serviços de Apoio 

As regras de funcionamento e os horários dos serviços de apoio, nos termos do artigo 13º, serão definidos 

em regimento próprio. 

Artigo 11º 

Instalações 
1 - As Instalações do Externato são compostas por: 

a) Edifício administrativo; 

b) Bloco de aulas; 

c) Sala de informática; 

d) Biblioteca; 

e) Pavilhão desportivo. 

2 - As plantas dos edifícios referidos no número anterior deverão ser afixadas em local próprio, assim 

como as respetivas normas de segurança. 
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PARTE III - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES COMUNS 

 

Artigo 12º 

Organigrama 

1 - O organigrama é desenvolvido no Anexo 1, o qual faz parte integrante deste regulamento interno. 

2 - A hierarquia deverá ser respeitada, pelo que todos os assuntos, de acordo com a sua natureza, serão 

canalizados para os órgãos ou serviços competentes, na forma prescrita. 

 

Artigo 13º 

Regulamentos dos Órgãos, Estruturas, instalações específicas e serviços de apoio 

1 - Os órgãos colegiais de administração e gestão, as estruturas de orientação educativa, os serviços 

especializados de apoio educativo e outros serviços de apoio serão objeto de regulamento próprio ou de 

manual de procedimentos, conforme o caso, onde se definem as respetivas regras de organização e de 

funcionamento, nos termos da lei e em conformidade com o presente regulamento interno. 

2 - O regulamento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias da constituição do órgão, estrutura ou 

serviço a que respeita.  

 

Artigo 14º 

Calendário e Duração das Reuniões  

As reuniões a realizar pelos diversos órgãos previstas no presente regulamento interno não deverão, 

preferencialmente, ultrapassar a duração de duas horas. 

 

Artigo 15º 

Convocação das Reuniões  

1 - Exceto nos casos em que a lei ou regulamento interno estipular outras formas, as reuniões previstas 

neste regulamento serão convocadas pelo meio mais expedito. 

2 - As reuniões ordinárias serão convocadas com um mínimo 48 horas de antecedência.  

3 - Na convocatória deverá constar a ordem de trabalhos. 

 

Artigo 16º 

Atas 
1 - De todas as reuniões será lavrada uma ata, assinada por todos os presentes, ou pelo presidente e 

secretário se houver uma lista de presenças, que descreverá pormenorizadamente o desenrolar das mesmas 

e registará as análises feitas e as deliberações tomadas relativamente aos assuntos constantes da ordem de 

trabalhos. 

2 - A redação da ata é da competência do respetivo secretário, nomeado nos termos da lei e do presente 

regulamento. 

 

 

CAPÍTULO II - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  

 

Artigo 17º 

Órgãos 

1 - A administração e gestão dos estabelecimentos de ensino particular, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

152/2013 de 4 de Novembro (Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior), doravante 

designado por EPC, é assegurada pelos seguintes órgãos:  

a) Entidade titular; 

b) Direção pedagógica. 

2 - É, ainda, assegurada, nos termos do presente regulamento pelo Conselho Pedagógico.  

 

 

SECÇÃO I - ENTIDADE TITULAR  
 

Artigo 18º 

Definição  

A entidade titular é a pessoa singular ou coletiva a quem o Ministério da Educação concede a autorização 

de funcionamento.  
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Artigo 19º 

Competências 

À entidade titular compete: 

a) Definir orientações gerais para a escola; 

b) Assegurar os investimentos necessários; 

c) Representar a escola em todos os assuntos de natureza administrativa; 

d) Responder pela correta aplicação dos subsídios, créditos e outros apoios concedidos; 

e) Estabelecer a organização administrativa e as condições de funcionamento da escola; 

f) Assegurar a contratação e a gestão do pessoal; 

g) Prestar ao Ministério da Educação as informações que este, nos termos da lei solicitar; 

h) Cumprir as demais obrigações impostas por lei. 

 

 

SECÇÃO II - DIRECÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Artigo 20º 

Definição e Constituição 

1 - A direção pedagógica é o órgão de administração e gestão do Externato nas áreas pedagógica, cultural 

e administrativa. 

2 - Em cada estabelecimento de ensino particular ou cooperativo, nos termos do EPC, deverá existir uma 

direção pedagógica designada pela entidade titular, podendo ser singular ou coletiva. 

 

Artigo 21º 

Competências 

São competências da direção pedagógica: 

1 - No âmbito geral: 

a) Representar a escola junto do Ministério da Educação, em todos os assuntos de natureza 

pedagógica, ou delegar essa representação; 

b) Cumprir os diplomas legais e regulamentares e determinações em vigor, resolvendo os casos 

do seu foro e comunicando os restantes aos competentes serviços do Ministério da Educação; 

c) Constituir as comissões ou grupos de trabalho que julgar convenientes; 

d) Operacionalizar a informação, ou seja, organizar e assegurar o funcionamento de um sistema 

eficaz de comunicação e informação entre todos os sectores do estabelecimento de ensino, 

nomeadamente, afixando, nos locais próprios a legislação e normas dos serviços centrais que 

não sejam confidenciais, preferencialmente via “internet”; 

e) Velar pela qualidade de ensino;  

f) Zelar pela educação e disciplina dos alunos;  

g) Suscitar a ativa e permanente cooperação de alunos, professores e funcionários na ação 

educativa; 

h) Impedir a entrada no estabelecimento de ensino de pessoas que, pelo seu porte ou atitude, 

perturbem o funcionamento das atividades escolares ou se tornem inconvenientes para a ação 

educativa. 

2 - No âmbito da gestão pedagógica: 

a) Elaborar o projeto educativo da escola, ouvido o conselho pedagógico; 

b) Elaborar ou autorizar o regulamento interno da escola, dando conhecimento do mesmo ao 

competente serviço do Ministério da Educação; 

c) Elaborar ou autorizar o plano anual de atividades ouvido o conselho pedagógico,  

d) Planificar e superintender nas atividades curriculares; 

e) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos; 

f) Nomear os Diretores de Turma e outros cargos previstos na lei e neste regulamento, cuja 

designação seja da sua competência; 

g) Convocar as reuniões dos conselhos a que lhe competir a presidência, nos termos da lei e do 

regulamento interno; 

h) Ratificar as decisões dos conselhos de turma, datar e assinar as respetivas atas e pautas; 

i) Ter sob sua guarda os livros de atas das reuniões dos órgãos colegiais de administração e gestão, 

das estruturas de orientação educativa e dos serviços especializados de apoio educativo. 

   3 - No âmbito da gestão administrativa: 

a) Abrir a correspondência e assinar o expediente e todos os diplomas e documentos oficiais, 

exceto os que devem ser assinados pelo chefe de serviços de administração escolar; 
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b) Autorizar as matrículas, transferências e anulações de matrículas dos alunos internos e a 

admissão a exame dos alunos externos; 

c) Superintender na constituição de turmas, na elaboração de horários e na distribuição do serviço 

docente, definindo os critérios a que tal serviço deve obedecer;  

d) Organizar e coordenar o serviço de exames, fazendo cumprir a legislação em vigor; 

e) Exercer autoridade hierárquica e disciplinar em relação a todo o pessoal, de acordo com as 

disposições legais;  

f) Apreciar o pedido de justificação de faltas do pessoal docente e não docente, nos termos da lei. 

4 - No âmbito da gestão cultural e atividades de formação: 

a) Apoiar as relações com o meio cultural, económico e profissional da localidade e região a que 

o Externato pertence, isto é, incentivar a participação dos vários sectores da comunidade 

escolar;  

b) Promover e acompanhar, no estabelecimento de ensino, as iniciativas de carácter cultural e 

desportivo, recreativos e outros, que contribuam para a educação integral dos alunos; 

c) Estabelecer protocolos com entidades externas, nomeadamente no que respeita à formação do 

pessoal docente e não docente. 

5 - No âmbito da gestão patrimonial: 

a) Gerir as instalações, equipamentos e recursos; 

b) Nomear os diretores de instalações que julgar convenientes. 

 

 

SECÇÃO III - CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Artigo 22º 

Definição 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa da escola, nomeadamente nos 

domínios pedagógico-didático, na orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 

contínua do pessoal docente e não docente. 

 

Artigo 23º 

Composição 
O conselho pedagógico é composto pelos seguintes elementos: 

a) Diretor pedagógico (Presidente); 

b) Coordenadores dos departamentos curriculares; 

c) Coordenadores de curso/ciclo, se os houver; 

d) Representante dos serviços de psicologia e orientação. 

 

Artigo 24º 

Competências 

Ao conselho pedagógico compete: 

a) Pronunciar-se sobre a proposta de projeto educativo da escola; 

b) Pronunciar-se sobre a proposta de regulamento interno; 

c) Apresentar propostas para a elaboração do plano anual de atividades e pronunciar-se sobre o 

respetivo projeto; 

d) Pronunciar-se sobre o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e orientação escolar e vocacional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

g) Adotar os manuais escolares ouvidos os departamentos curriculares; 

h) Emitir parecer sobre matéria de natureza pedagógica;  

i) Propor e/ou acompanhar o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 

formação, do âmbito da escola e em articulação com instituições de ensino superior 

vocacionados para a formação e investigação; 

j) Incentivar e apoiar as iniciativas de índole formativa e cultural; 

k) Pronunciar-se sobre os critérios a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

l) Requerer informações ou a presença de representantes de outros órgãos se entender que são 

necessárias para desempenhar com eficácia as suas competências; 

m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações. 
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Artigo 25º 

Funcionamento 
O conselho pedagógico reúne: 

a) Preferencialmente de dois em dois meses; 

b) Extraordinariamente quando convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou sempre que um 

pedido de parecer o justifique. 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA  
 

Artigo 26º 

Definição e Objetivos 
1 - As estruturas de orientação educativa colaboram com o conselho pedagógico e com o diretor 

pedagógico no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, na perspetiva 

da promoção da qualidade educativa.  

2 - As estruturas de orientação educativa têm como objetivos: 

a) A articulação curricular através do desenvolvimento e gestão dos planos de estudo e programas 

definidos ao nível nacional e o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa da 

escola;  

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo de alunos; 

c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso. 

 

Artigo 27º 

Composição 
São estruturas de orientação educativa:  

a) Os departamentos curriculares; 

b) Os conselhos de turma. 

 

 

SECÇÃO I 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 

Artigo 28º 

Definição 

1 - Os departamentos curriculares visam assegurar o reforço da articulação curricular na aplicação dos 

planos de estudo definidos a nível nacional e desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa 

da escola. 

2 - Os departamentos poderão eventualmente ser subdivididos em subdepartamentos, de acordo com os 

cursos lecionados e número de docentes. 

3 - As competências dos subdepartamentos são as mesmas do departamento curricular, com as necessárias 

adaptações. 

 

Artigo 29º 

Identificação e Constituição 

Tendo em conta os pressupostos enunciados no artigo anterior a constituição dos Departamentos 

Curriculares é a seguinte: 

a) Departamento de Ciências Naturais (grupo de recrutamento de Biologia e Geologia - 520);  

b) Departamento de Economia/Direito (grupo de recrutamento de Economia e Contabilidade - 430); 

c) Departamento de Expressões (grupo de recrutamento de Educação Física - 620, Artes Visuais - 

600 e Informática - 550); 

d) Departamento de Filosofia/Psicologia (grupo de recrutamento de Filosofia - 410); 

e) Departamento Física e Química (grupo de recrutamento de Física e Química - 510); 

f) Departamento de Geografia (grupo de recrutamento de Geografia - 420); 

g) Departamento de Línguas (grupos de recrutamento de Português - 300, Francês - 320, Inglês - 

330 e Espanhol - 350);  

h) Departamento de História (grupo de recrutamento de História - 400); 

i) Departamento de Matemática (grupo de recrutamento de Matemática - 500). 
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Artigo 30º 

Competências 

São competências dos departamentos curriculares: 

1 - No âmbito genérico: 

a) Colaborar na apreciação e revisão do projeto educativo e do regulamento interno; 

b) Apresentar propostas à direção pedagógica para o plano de atividades da escola;  

c) Propor a realização de protocolos e parcerias à direção pedagógica; 

d) Identificar as necessidades de formação dos docentes; 

e) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e seu contexto. 

2 - No âmbito das respetivas disciplinas: 

a) Planificar e gerir a implementação dos programas e planos curriculares estabelecidos a nível 

nacional, adequando-os à situação concreta da escola; 

b) Analisar as opções metodológicas, a gestão programática e os resultados do processo de ensino 

aprendizagem, em articulação com as restantes estruturas de orientação educativa; 

c) Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas ao nível das turmas, em 

articulação com as restantes estruturas de orientação educativa; 

d) Elaborar matrizes, provas de avaliação e critérios de avaliação; 

e) Elaborar provas de equivalência à frequência e exames a nível de escola e respetiva “Informação 

-Prova”; 

f) Definir e aprovar o material de apresentação obrigatória, para que seja dado conhecimento do 

mesmo ao aluno no início do ano letivo, assim como do material admitido para os exames 

nacionais das respetivas disciplinas; 

g) Apreciar e proceder à escolha dos manuais escolares; 

h) Apresentar propostas de aquisição de equipamentos e de material didático, de acordo com as 

necessidades do departamento; 

i) Elaborar e manter atualizados os respetivos dossiês de disciplina. 

 

Artigo 31º 

Funcionamento 

1 - Os professores de cada departamento reúnem ordinariamente, preferencialmente, de dois em dois 

meses e extraordinariamente sempre que a direção pedagógica, por sua iniciativa ou a pedido do conselho 

pedagógico, o solicitar.     

2 - As reuniões ordinárias dos departamentos são convocadas pelo respetivo coordenador que presidirá à 

reunião. 

3 - As reuniões extraordinárias são convocadas pelo respetivo coordenador ou pela direção pedagógica, 

pelo meio mais expedito.  

4 - Compete ao coordenador comunicar as faltas à direção pedagógica. 

5 - Em sede de regimento próprio, os departamentos curriculares definirão outras regras de 

funcionamento, motivadas pelas respetivas especificidades. 

 

Artigo 32º 

Coordenador de Departamento 
1 - Os departamentos curriculares são coordenados por professores em exercício efetivo de funções no 

Externato sendo nomeados pela direção pedagógica de entre os docentes que os integram. 

2 - São competências do coordenador de departamento curricular: 

a) Representar o departamento no conselho pedagógico; 

b) Assegurar o cumprimento das atribuições do departamento; 

c) Convocar e presidir as reuniões do departamento; 

d) Comunicar à direção pedagógica as faltas dadas pelos docentes às reuniões de departamento; 

e) Acolher e apoiar os novos professores; 

f) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do departamento. 

3 - Sempre que um coordenador se encontre impossibilitado de estar presente no conselho pedagógico 

por ausência prolongada, poderá delegar num dos subcoordenadores ou noutro professor do departamento, 

sendo este avisado com o mínimo de 48 horas de antecedência. 

4 - As competências do subcoordenador de departamento são as mesmas do coordenador com as 

necessárias adaptações. 
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Artigo 33º 

Mandato 
1 - Os mandatos dos coordenadores dos departamentos curriculares e dos subcoordenadores não 

obedecem a um prazo pré-definido. 

2 - A cessação do mandato ocorre sempre que se verificar a perda da qualidade que determinou a respetiva 

nomeação, ou a pedido interessado no final do ano letivo, devendo, neste caso, proceder-se a nova eleição 

nos termos do nº1 do artigo 32º. 

3 - O coordenador ou subcoordenador manter-se-á em funções até à tomada de posse do substituto. 

 

 

SECÇÃO II 

CONSELHO DE TURMA  
 

Artigo 34º 

Definição 
É da responsabilidade do conselho de turma a organização, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades a desenvolver na turma com os alunos. 

 

Artigo 35º 

Composição 
O conselho de turma é constituído pelos professores da turma e pelo representante dos serviços de 

psicologia, este sem direto a voto.  

 

Artigo 36º 

Competências 
Compete ao conselho de turma: 

a) Dar cumprimento às decisões do conselho pedagógico que lhe digam diretamente respeito; 

b) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta 

no processo de ensino e aprendizagem; 

c) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala de 

aula; 

d) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, 

promovendo a articulação com os respetivos serviços especializados de apoio educativo, em 

ordem à sua superação; 

e) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo 

prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas, implementando, sempre que 

necessário, estratégias que permitam superar as dificuldades individuais, ao nível didático-

pedagógico; 

f) Assegurar a articulação das atividades dos professores da turma com as atividades dos 

departamentos curriculares, designadamente no que se refere ao planeamento e coordenação 

das atividades interdisciplinares a nível da turma; 

g) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

h) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa 

ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

i) Solicitar a convocação de encarregados de educação, para o esclarecimento e resolução de 

problemas específicos de alunos; 

j) Promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação escola-família-

comunidade;  

k) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam 

respeito;  

l) Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar apresentadas por cada professor da 

turma, nas reuniões de avaliação de final de período. 

 

Artigo 37º 

Funcionamento 
1 - O conselho de turma reúne: 

a) Ordinariamente, no meio e no final do primeiro período letivo e no final dos segundo e terceiro 

períodos; 
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b) Extraordinariamente, quando convocado pelo diretor pedagógico, por sua iniciativa ou por 

solicitação do respetivo diretor de turma, sempre que um motivo de natureza pedagógica ou 

disciplinar o justifique. 

2 - É obrigatória a presença de todos os elementos que constituem o Conselho de Turma. 

3 - A ausência a uma reunião corresponde a um dia de falta. 

4 - As faltas às reuniões do Conselho de Turma só poderão ser justificadas de acordo com o definido no 

contrato coletivo de trabalho do ensino particular e cooperativo. 

5 - De todas as reuniões de conselho de turma serão lavradas atas que descreverão pormenorizadamente 

o desenrolar das mesmas e registarão análises feitas e deliberações tomadas.   

6 - A redação da ata é da competência de professores nomeados pela direção pedagógica para secretariar 

a reunião. 

7 - As reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho de turma são convocadas pela direção 

pedagógica, com uma antecedência mínima de 48 horas, pelo meio mais expedito. 

8 - A convocatória deve indicar a ordem de trabalhos. 

 

Artigo 38º 

Diretor de Turma 
  

1 - O conselho de turma é presidido por um Diretor de Turma, nomeado pela direção pedagógica de entre 

os professores da turma. 

2 - São competências do diretor de turma:  

a) Dar cumprimento às decisões do conselho pedagógico, da direção pedagógica, do conselho de 

diretores de turma e do conselho de turma, referentes à turma; 

b) Presidir às reuniões de conselho de turma, exceto nas reuniões de natureza disciplinar;  

c) Elaborar e manter atualizado o dossiê da respetiva direção de turma; 

d) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos mantendo os encarregados de 

educação informados sobre a assiduidade, aproveitamento escolar e avaliação, incentivando a 

sua participação; 

e) Manter os alunos e encarregados de educação informados sobre os serviços e recursos existentes 

na comunidade escolar e educativa; 

f) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos; 

g) Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio educativo adequadas; 

h) Coordenar as atividades interdisciplinares a nível de turma; 

i) Promover a realização de ações conducentes à aplicação do projeto educativo da escola, que 

envolvam o conselho de turma e encarregados de educação, numa perspetiva de abertura à 

comunidade; 

3 - Não deverá ser designado diretor de turma o docente que não lecione a maioria dos alunos da turma. 

4 - A designação do diretor de turma compete à direção Pedagógica. 

5 - Não deverão ser atribuídas ao mesmo professor mais do que duas direções de turma, salvo se tratar de 

turmas de reduzido número de alunos ou quando circunstâncias excecionais, devidamente fundamentadas, 

o justificarem.    

 

SUBSECÇÃO I 

CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO 

 

Artigo 39º 

Constituição e Funcionamento do Conselho de Turma de Avaliação 

A constituição e funcionamento do conselho de turma de avaliação é regulamentada: 

a) Pelo artigo 23º do Despacho Normativo nº 1-F/2016 no 3º ciclo do ensino básico geral. 

b) Pelo artigo 19º da Portaria nº 243/2012 no ensino secundário regular;   

c) Pelo artigo 23º da Portaria nº 242/2012 no ensino secundário recorrente. 

 

Artigo 40º 

Registo das Classificações e Ratificação das Deliberações do Conselho de Turma de Avaliação 

 

O registo das classificações e ratificação das deliberações do conselho de turma de avaliação é 

regulamentada:  

a) Pelo artigo 24º do Despacho Normativo nº 1-F/2016 no 3º ciclo do ensino básico geral. 

b) Pelo artigo 20º da Portaria nº 243/2012 no ensino secundário regular. 

c) Pelo artigo 24º da Portaria nº 242/2012 no ensino secundário recorrente. 
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Artigo 41º 

Revisão das Deliberações do Conselho de Turma 
A revisão das deliberações do conselho de turma é regulamentada: 

a) Pelo artigo 25º do Despacho Normativo nº 1-F/2016 no 3º ciclo do ensino básico geral. 

b) Pelo artigo 21º da Portaria nº 243/2012 no ensino secundário regular.   

c) Pelo artigo 25º da Portaria nº 242/2012 no ensino secundário recorrente. 

 

Artigo 42º 

Situações Especiais 

As situações especiais (ensino secundário regular) são regulamentadas pelo artigo 22º da Portaria nº 

243/2012. 

 

 

CAPÍTULO IV 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO  

 

Artigo 43º 

Definição 
1 - Os serviços especializados de apoio educativo destinam-se a promover a existência de condições que 

assegurem a plena integração escolar dos alunos, em conjugação com as estruturas de orientação educativa.  

2 - Para a organização, acompanhamento e avaliação das suas atividades, a escola pode fazer intervir 

outros parceiros ou especialistas em domínios que considere relevantes para o processo de desenvolvimento 

e de formação dos alunos, designadamente no âmbito da saúde e da segurança social. 

 

Artigo 44º 

Serviços 
Constituem serviços especializados de apoio Educativo:  

a) Os serviços de psicologia e orientação;  

b) O centro de apoio educativo; 

c) Projetos de desenvolvimento educativo. 

 

 

SECÇÃO I 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO  
 

Artigo 45º 

Definição 

1 - Os serviços de psicologia e orientação desenvolvem a sua ação nos domínios do apoio 

psicopedagógico a alunos e professores, de apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da 

comunidade educativa e da orientação escolar e profissional. 

2 - Podem igualmente recorrer ao serviço de psicologia os pais, encarregados de educação e outros agentes 

educativos. 

 

Artigo 46º 

Competência 
Os serviços de psicologia e orientação são da competência de um psicólogo, a quem compete: 

a) Contribuir, através da sua intervenção especializada e em colaboração com outras estruturas, 

para o processo de desenvolvimento e de formação dos alunos, incentivando a cooperação dos 

professores, pais e encarregados de educação; 

b) Acompanhar os alunos indicados pelos conselhos de turma, nomeadamente os casos de 

insucesso e de educação especial, e informar sobre a sua situação e o resultado do 

acompanhamento;  

c) Colaborar com os conselhos de turma na elaboração do plano de atividades de apoio educativo;  

d) Orientar e acompanhar os alunos dos anos terminais na escolha das opções oferecidas pela rede 

escolar, e em concreto esclarecer e apoiar os alunos no processo de candidatura ao ensino 

superior;  

e) Propor à direção pedagógica a intervenção de outros especialistas;  

f) Participar em experiências, bem como em projetos de investigação e em ações de formação do 

pessoal docente e não docente, assim como de encarregados de educação. 
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SECÇÃO II 

CENTRO DE APOIO EDUCATIVO  

 

Artigo 47º 

Definição e Constituição 
1 - O centro de apoio educativo tem como objetivo o acompanhamento pedagógico dos alunos, de forma 

a contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos os alunos, promovendo a 

existência de respostas pedagógicas diversificadas, adequadas às suas necessidades específicas e ao seu 

desenvolvimento global. 

2 - O centro de apoio educativo é constituído pelos docentes providos nos horários de aulas de apoio 

educativo, e outras atividades de complemento curricular.  

3 - O centro de apoio educativo deve ser dotado de documentação e outros materiais de natureza 

pedagógica e didática necessários à sua missão. 

4 - Compete aos docentes que integram o centro: 

a) Implementar de medidas de apoio educativo adequadas; 

b) Implementar estratégias e metodologias que permitam superar as dificuldades de aprendizagem 

dos alunos;  

c) Informar o conselho de turma, nas respetivas reuniões, sobre os resultados obtidos e da 

assiduidade dos alunos. 

 

Artigo 48º 

Funcionamento 
1 - O apoio educativo pode, em horário a indicar em cada ano letivo, assumir as seguintes formas:  

a) Aulas de complemento pedagógico das diferentes disciplinas, genericamente designadas por 

aulas de apoio;  

b) Aulas de preparação para os Exames Nacionais; 

c) Aulas de recuperação de módulos (ensino recorrente) 

 

 

SECÇÃO III 

PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO 

  

Artigo 49º 

Definição 
1 - Os projetos de desenvolvimento educativo incluem todas as atividades não curriculares mas 

complementares da formação pessoal, social, cultural, desportiva e artística dos alunos, genericamente 

designadas por atividades de complemento curricular ou extracurriculares. 

2 - Os projetos de desenvolvimento educativo podem ser regulares ou pontuais, devem ser integradas no 

plano anual de atividades e carecem de aprovação prévia do conselho pedagógico. 

3 - As atividades extracurriculares desenvolvem-se, predominantemente, para além do horário letivo dos 

alunos e são de frequência facultativa, e só em casos excecionais devidamente fundamentados poderão 

realizar-se dentro do horário letivo. 

4 - Compete ao Coordenador do departamento curricular submeter à apreciação do conselho pedagógico 

o projeto das atividades de complemento curricular no âmbito do plano anual de atividades; 

 

 

SUBSECÇÃO I 

VISITAS DE ESTUDO 

 

Artigo 50º 

Definição 

As visitas de estudo são atividades de carácter didático-pedagógico que visam a formação pessoal, social 

e profissional dos agentes educativos, constituindo instrumentos privilegiados de concretização de 

trabalhos de projeto.  

 

Artigo 51º 

Funcionamento 
1 - No início de cada ano letivo os grupos disciplinares deverão sugerir as visitas de estudo da sua 

responsabilidade, ficando vinculados à organização e acompanhamento das mesmas. 

3 - As visitas de estudo serão programadas, preferencialmente, para o primeiro e segundo períodos. 
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4 - Aos subdepartamentos curriculares que propõem a visita de estudo compete: 

a) Tratar de todos os aspetos logísticos da viagem; 

b) Garantir a participação na viagem de, pelo menos, dois professores por turma;  

c) Identificar e resolver os problemas que possam impedir alunos, ou grupos de alunos, de 

participar na viagem;  

d) Definir os professores responsáveis; 

 

CAPÍTULO V 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

Artigo 52º 

Definição e Constituição 

Os serviços de administração escolar, genericamente designados por secretaria, são constituídos pelos 

funcionários que executam tarefas de natureza administrativa indispensáveis ao funcionamento da escola, 

obedecendo às normas emanadas pelo Ministério de Educação, utilizando meios informáticos ou manuais.  

 

Artigo 53º 

Competências 

Aos serviços de administração escolar compete: 

a) Apoiar a comissão de matrículas, colaborando na receção das mesmas e na organização dos 

processos dos alunos; 

b) Apoiar a comissão de turmas e horários na organização das turmas, na afetação de salas aos 

horários e na preparação dos livros de ponto; 

c) Apoiar os diretores de turma no lançamento das faltas e respetiva justificação, nos pedidos de 

informação qualitativa dos alunos e no envio de correspondência aos pais e encarregados de 

educação; 

d) Apoiar o secretariado de exames internos (ensino recorrente) e externos (exames nacionais) na 

elaboração das pautas de chamada, na organização do serviço de vigilância, na elaboração das 

pautas de resultados, conferência e afixação, no lançamento de notas nos termos e registos 

biográficos; 

e) Apoiar a direção pedagógica no expediente relacionado com transferências e correspondência 

entre escolas, na recolha de faltas dos professores e na elaboração do mapa de férias do pessoal 

não docente. 

 

Artigo 54º 

Funcionamento 

As regras de organização e de funcionamento dos serviços de administração escolar serão objeto de 

regulamento próprio de acordo com o estipulado no artigo 13º. 

 

PARTE IV 

DAS INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS E SERVIÇOS DE APOIO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Artigo 55º 

Normas Gerais de funcionamento 

1 - Todos os espaços escolares estão unicamente afetos às atividades e serviços que lhes são próprios, não 

podendo ser utilizados para quaisquer outros fins, exceto quando devidamente autorizados pelo diretor de 

instalações ou entidade titular, conforme os casos.  

2- Nos termos da legislação em vigor é proibido fumar nos estabelecimentos de ensino, 

independentemente da idade dos alunos e do grau de escolaridade, incluindo, nomeadamente, salas de aula, 

de estudo, de professores e de reuniões, bibliotecas, ginásios, átrios e corredores, bares, cantinas, refeitórios 

e espaços de recreio.  

Artigo 56º 

Competências 

   1- Compete ao diretor de instalações a gestão das mesmas nas seguintes áreas: 

a) Utilização; 

b) Conservação;   

c) Segurança.  
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2 - Sempre que se justifique o diretor de instalações poderá delegar num funcionário ou professor a gestão 

das instalações. 

3 - A gestão das instalações específicas de determinadas disciplinas, enumeradas no artigo seguinte será 

atribuída, preferencialmente, a um dos membros do respetivo departamento curricular. 

4 - A gestão das instalações para a qual determinados departamentos tenham mais apetência, tais como a 

biblioteca, entre outros, será atribuída, preferencialmente, a um dos membros do respetivo departamento 

curricular. 

5 - Compete ao diretor de instalações: 

a) Organizar o inventário do material existente nas respetivas instalações e zelar pela sua 

conservação;  

b) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e 

equipamento depois de ouvidos todos os seus utilizadores;  

c) Responsabilizar-se por todo o material existente, pela sua manutenção e correta utilização;  

d) Dar conhecimento à direção pedagógica de qualquer anomalia no material à sua 

responsabilidade; 

e) Gerir a requisição do material existente de modo a garantir a sua correta distribuição;  

f) Responsabilizar cada utilizador pela devolução do material nas mesmas condições em que lhe 

foi entregue. 

 

 

CAPÍTULO II 

  INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Artigo 57º 

Definição e normas específicas de funcionamento 

1 - Consideram-se Instalações Específicas os espaços afetos à lecionação de determinadas disciplinas que 

exigem recursos educativos específicos, nomeadamente: 

a) Laboratório de Química/Biologia e Laboratório de Física; 

b) Sala de informática; 

c) Pavilhão. 

2 - As regras de organização, funcionamento e utilização das instalações específicas, referidas no número 

anterior serão objeto de regulamento próprio de acordo com o estipulado no artigo 13º.  

 

 

CAPÍTULO III 

SERVIÇOS DE APOIO 

 

Artigo 58º 

Definição e normas específicas de funcionamento 

1 - A escola dispõe para utilização da comunidade escolar, dos seguintes serviços de apoio:  

a) Biblioteca; 

b) Reprografia / Papelaria; 

c) Bar e cantina; 

2 - As regras de organização e funcionamento dos serviços indicados no número anterior serão objeto 

de regulamento próprio de acordo com o estipulado no artigo 13º.  

 

 

PARTE V 

DOS DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

CAPITULO I 

 ALUNOS 

 

SECÇÃO I 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA E OBRIGATORIEDADE DE MATRÍCULA 

 

Artigo 59º 

Escolaridade obrigatória 

O dever de cumprimento da escolaridade obrigatória fixada na Lei de Bases do Sistema Educativo é 

universal e exerce-se nos termos previstos nos artigos seguintes e em legislação própria. 
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Artigo 60º 

Matrícula 
A matrícula confere o estatuto do aluno, conforme previsto no artigo 5º do Estatuto do Aluno o qual se 

transcreve: 

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

consagrados na lei, designadamente no presente Estatuto, integra os que estão contemplados no 

regulamento interno da escola.” 

 

 

SECÇÃO II 

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

  

Artigo 61º 

Valores nacionais e cultura de cidadania 
Transcrição do artigo 6º do Estatuto do Aluno: 

“No desenvolvimento dos princípios do Estado de direito democrático, dos valores nacionais e de uma 

cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da dignidade da pessoa humana, da democracia, do 

exercício responsável, da liberdade individual e da identidade nacional, o aluno tem o direito e o dever de 

conhecer e respeitar ativamente os valores e os princípios fundamentais inscritos na Constituição da 

República Portuguesa, a Bandeira e o Hino, enquanto símbolos nacionais, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Convenção sobre os Direitos da 

Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enquanto matrizes de valores e 

princípios de afirmação da humanidade.” 

 

Artigo 62º 

Direitos dos alunos 
São direitos dos alunos os que constam do nº1 do artigo 7º do Estatuto do Aluno, o qual transcrevemos: 

“1- O aluno tem direito a: 

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

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

sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social ou convicções 

políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

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

condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso; 

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

menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, o projeto educativo que lhe 

proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural 

e cívico e para a formação da sua personalidade; 

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

no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em 

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

fora dela, e ser estimulado nesse sentido; 

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

equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem 

para o desenvolvimento cultural da comunidade;  

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que lhe 

permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que 

dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino; 

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

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

aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços 

especializados de apoio educativo; 

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

beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros 

da comunidade escolar; 

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

manifestada no decorrer das atividades escolares; 

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 

individual, de natureza pessoal ou familiar; 
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m)  Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e 

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

elaboração do regulamento interno; 

n)  Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no 

âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da escola; 

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

professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os 

assuntos que justificadamente forem do seu interesse; 

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

q) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a definir por esta e em termos 

adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente 

sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou 

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

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

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

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

iniciativas relativas ao projeto educativo da escola; 

r) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento 

interno; 

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

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

situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares.” 

2 - A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do número anterior pode ser, no todo 

ou em parte, temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória 

aplicada ao aluno, nos termos previstos regulamento interno. 

 

Artigo 63º 

Deveres dos alunos 

1- São deveres dos alunos os que constam do artigo 10º do Estatuto do Aluno, o qual transcrevemos: 

“O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no artigo 40.º e dos demais deveres previstos no presente 

regulamento interno, de: 

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

escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral; 

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

atividades escolares; 

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

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

caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, 

identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, 

ideológicas, filosóficas ou religiosas. 

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

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

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

todos os alunos; 

h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas 

demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

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

não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos 

meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, 

não docente e alunos; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membro da comunidade educativa, de acordo com 

as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos; 

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

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

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

m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação ou da direção da escola; 

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar--lhes toda a colaboração; 
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o) Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos serviços da escola e 

o regulamento interno da mesma, subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de 

compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral; 

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

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

q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos 

passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou 

poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da 

comunidade educativa; 

r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, 

programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades 

formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a 

utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as   

atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável 

pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso;  

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

autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos 

trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da 

comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar 

registada; 

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

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

do diretor da escola; 

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

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

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

escola; 

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

equipamentos ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades 

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

lesados relativamente aos prejuízos causados.” 

2 - São, igualmente, deveres dos alunos os contemplados no presente regulamento interno, 

 

Artigo 64º 

Processo individual do aluno 
 Conforme estipula o artigo 11.º do Estatuto do Aluno, o qual transcrevemos: 

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

devolvido aos pais ou encarregado de educação ou ao aluno maior deidade, no termo da escolaridade 

obrigatória. 

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

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

3 — O processo individual do aluno constitui -se como registo exclusivo em termos disciplinares. 

4 — Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de educação, 

quando aquele for menor, o professor titular da turma ou o diretor de turma, os titulares dos órgãos de 

gestão e administração da escola e os funcionários afetos aos serviços de gestão de alunos e da ação social 

escolar. 

5 — Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do diretor 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 

ao diretor. 

6 — O regulamento interno define os horários e o local onde o processo pode ser consultado, não 

podendo criar obstáculos ao aluno, aos pais ou ao encarregado de educação do aluno menor. 

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

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

todos os membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso.”  
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SECCÃO III 

DEVER DE ASSIDUIDADE 

 

Artigo 65º 

Frequência e assiduidade 

Conforme estipula o artigo 13.º do Estatuto do Aluno, o qual transcrevemos: 

“1 - Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos são 

responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade.  

2 - Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis conjuntamente 

com estes pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior.  

3 - O dever de assiduidade implica para o aluno a presença e a pontualidade na sala de aula e demais 

locais onde se desenvolva o trabalho escolar munido do material didático ou equipamento necessários, de 

acordo com as orientações dos professores, bem como uma atitude de empenho intelectual e 

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

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

anterior, em todas as atividades escolares letivas e não letivas em que participem ou devam participar. 

5 — Sem prejuízo do disposto no presente Estatuto, as normas a adotar no controlo de assiduidade, da 

justificação de faltas e da sua comunicação aos pais ou ao encarregado de educação são fixadas no 

regulamento interno.” 

 

Artigo 66º 

Faltas e sua natureza  
1 - A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa 

caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o material didático ou 

equipamento necessários, nos termos estabelecidos no presente regulamento interno. 

2 - Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há apenas lugar à marcação de uma falta, não podendo 

o aluno entrar na sala de aula na transição entre tempos. 

3 - As faltas são registadas pelo professor responsável pela aula ou atividade em suportes administrativos 

adequados. 

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

sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.  

5 - Compete ao diretor garantir os suportes administrativos adequados ao registo de faltas dos alunos e 

respetiva atualização, de modo que este possa ser, em permanência, utilizado para finalidades pedagógicas 

e administrativas. 

6 - A participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola não é considerada falta 

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

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

 

Artigo 67º 

Dispensa da atividade física 

1 - O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar 

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

contraindicações da atividade física. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde 

decorre a aula de educação física. 

3 - Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar 

presente no espaço onde decorre a aula de educação física deve ser encaminhado para um para um espaço 

em que seja pedagogicamente acompanhado. 

 

Artigo 68º 

Marcação da falta por ausência à aula 
1 - Finda a tolerância, de dez minutos no primeiro tempo da manhã e de cinco minutos nos seguintes 

tempos, não será permitida a entrada do aluno na sala de aula, sem prejuízo da marcação da respetiva falta. 

2- A marcação da falta tem lugar finda a tolerância prevista. 

 

Artigo 69º 

Faltas Imputadas à escola 
1 - Quando os motivos das faltas são imputados à escola (visitas de estudo, colóquios, etc.), a justificação 

é feita pelo diretor de turma, mediante lista de alunos participantes a apresentar pelo responsável da 

atividade. 
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2 - A marcação de faltas e a subsequente justificação, referidas no número anterior, só terão lugar 

quando a atividade não envolver a totalidade da turma. 

 

Artigo 70º 

Marcação da falta por ausência de material 
1 - No início do ano letivo os professores informam o aluno quanto ao material específico indispensável 

a cada disciplina, previamente definido em reunião de departamento curricular. 

2 - Do material referido no número anterior deverá ser dado conhecimento ao aluno.  

3 - O aluno que não se faça acompanhar do material referido nos números anteriores será advertido pelo 

docente e, ser-lhe-á marcada uma falta de material. 

4 - A falta referida no número anterior não confere ao aluno o direito de sair da aula. 

5 - A falta será comunicada ao diretor de turma pelo docente, pelo meio mais expedito. 

6 - O diretor de turma comunica a falta de material ao encarregado de educação, pelo meio mais expedito. 

 

Artigo 71º 

Justificação de faltas 

A justificação de faltas dos alunos está contemplada no artigo 16º do Estatuto do Aluno, o qual 

transcrevemos: 

“1 - São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

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

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

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

trate de doença de caráter crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a 

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

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

aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de 

familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções 

públicas; 

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

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

efetuar-se fora do período das atividades letivas; 

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

tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

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

legislação em vigor; 

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

do período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como 

própria dessa religião; 

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

lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades 

escolares; 

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

aplicáveis;  

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

letivas; 

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

comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo diretor, pelo 

diretor de turma ou pelo professor titular; 

m) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no 

caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser 

aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em que ultrapassem a medida 

efetivamente aplicada; 

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

disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita; 

o)  Outros factos previstos no regulamento interno da escola. 

2 - A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou encarregados de educação 

ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao professor titular da turma ou ao diretor de turma, com 

indicação do dia e da atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da 

mesma (…) em impresso próprio, tratando-se de aluno do ensino secundário. 
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3 - O diretor de turma (…) pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, ou ao aluno maior de 

idade, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, 

qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos. 

4 - A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes 

casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 

5 - (…) 

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

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

regulamento interno, adequadas à recuperação da aprendizagem em falta.” 

 

Artigo 72º 

Faltas injustificadas 

Conforme estipula o artigo 17.º do Estatuto do Aluno, o qual transcrevemos: 

“1 - As faltas são injustificadas quando:  

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

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;  

c) A justificação não tenha sido aceite;  

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

disciplinar sancionatória.  

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

deve ser fundamentada de forma sintética.  

3 - As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno maior 

de idade, pelo diretor de turma (…) no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito.”  

 

Artigo 73º 

 Excesso grave de faltas 

 1 - Em cada ano letivo as faltas não podem excede o dobro do número de tempos letivos semanais, por 

disciplina.  

2 - Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, o diretor de turma, pelo meio mais 

expedito, deve alertar os pais ou encarregados de educação ou o aluno maior de idade para as consequências 

da violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o 

cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  

3 - Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e 

sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças e 

jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até 

então adotados pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

4 - Para efeitos do disposto no nº 1 são também contabilizadas como faltas injustificadas as decorrentes 

da aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala de aula, nos termos do n.º 1 do artigo 85º, bem 

como as ausências decorrentes da aplicação de medida disciplinar sancionatória de suspensão prevista nas 

alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 90.º. 

5 - Entende-se por tempo letivo o tempo em que decorre a aula sem qualquer intervalo.  

 

Artigo 74º 

Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

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

violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de 

recuperação e ou corretivas específicas, de acordo com o estabelecido nos números seguintes, podendo 

ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, nos termos do presente regulamento 

interno. 

2 - A violação do limite de faltas injustificadas previsto no número anterior obriga ao cumprimento de 

um plano individual de recuperação (PIR), que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou 

o referido limite de faltas e visa recuperar o atraso das aprendizagens.  

3 - O recurso ao PIR apenas pode ocorrer uma única vez no decurso de cada ano letivo.  

4 - O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma 

em que se encontra inserido.  

6 - Após o estabelecimento do PIR, o incumprimento reiterado do dever de assiduidade por parte do aluno, 

determina a exclusão na disciplina em que se verifique o excesso de faltas. Considera-se “incumprimento 

reiterado do dever de assiduidade” por parte do aluno, quando este, após o início da aplicação do PIR, 

ultrapasse novamente o dobro do número de tempos letivos semanais de faltas injustificadas 
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Artigo 75º 

Plano Individual de Recuperação (PIR) 

   1 - O Plano Individual de Recuperação (PIR) tem como objetivo permitir a recuperação do atraso de 

aprendizagens por parte dos alunos que ultrapassem o limite de faltas injustificadas e ocorre após a 

verificação das faltas em excesso. 

   2 - O PIR realiza-se em período suplementar ao horário letivo num prazo máximo de 3 semanas. 

   3 - A natureza e a duração do PIR são determinadas pelo professor da disciplina o qual avalia, no final do 

mesmo, se os objetivos foram cumpridos.  

  4 - As matérias a trabalhar confinam-se às tratadas nas aulas cuja ausência originou o excesso de faltas;  

  5 - Caso o aluno ultrapasse o limite de faltas injustificadas nas últimas duas semanas de aulas do primeiro 

ou segundo períodos, o PIR será cumprido no início do período seguinte. 

 

 

SECÇÃO IV 

AÇÃO DISCIPLINAR  

 

Artigo 76º  

Âmbito de aplicação  

A ação disciplinar não transcende o espaço físico do Externato, exceto quando fora dele se realizem 

atividades escolares ou quando os atos, embora praticados no exterior do mesmo, tenham repercussão direta 

no seu interior ou ponham em causa a imagem ou o bom nome da instituição e ou dos membros da 

comunidade educativa. 

 

Artigo 77º  

Qualificação da infração  

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no artigo 10.º da Lei nº 51/2012 - Estatuto do aluno 

e ética escolar, adiante designado abreviadamente por Estatuto do Aluno, ou no regulamento interno da 

escola de forma reiterada e ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das 

atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração disciplinar 

passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos dos artigos 

seguintes. 

 

 Artigo 78º  

Participação de ocorrência  

1 - O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los imediatamente à direção 

pedagógica. 

2 - O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve comunicá-

los imediatamente à direção pedagógica. 

 

Artigo 79º 

Tipificação das infrações 

1 - A lista apresentada é apenas indicativa e não exaustiva e corresponde a infrações dentro da sala de 

aula: 

a) Conversa sistemática e/ou perturbadora do normal funcionamento da aula. 

b) Falta de respeito para com os professores e colegas. 

c) Utilização de telemóveis ou outros aparelhos eletrónicos. 

d) Atitudes indecorosas. 

e) Desrespeito pela autoridade e instruções do professor. 

f) Prática de atos que atentem contra a integridade física dos professores e alunos. 

g) Prática de atos que atentem contra o património da escola, dos professores ou dos alunos. 

h) Falta reiterada de material indispensável ao desempenho da atividade escolar. 

2 - A lista apresentada é apenas indicativa e não exaustiva e corresponde a infrações fora da sala de aula: 

a) Falta de respeito pelo professor e restantes membros da escola. 

b) Desrespeito pela autoridade e instruções do professor ou funcionário. 

c) Prática de atos que atentem contra a integridade física dos professores, funcionários e alunos. 

d) Prática de atos que atentem contra o património da escola, dos professores, funcionários e 

alunos. 

e) Posse ou consumo de substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas. 
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f) Utilização de instrumentos ou engenhos, nomeadamente telemóveis, para captação de imagem 

e/ou som, exceto quando devidamente autorizados e no contexto de atividades escolares. 

g) Prática de atos ilícitos, tais como tráfico de substâncias aditivas e venda de mercadorias. 

 

Artigo 80º  

Finalidades das medidas disciplinares 

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

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

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

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

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

das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, 

com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os 

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

aprendizagem. 

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

gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas. 

 

Artigo 81º  

Determinação da medida disciplinar   

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

consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas 

em que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições 

pessoais, familiares e sociais. 

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

anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento com arrependimento da natureza ilícita da 

sua conduta. 

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

dano provocado a terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se 

no decurso do mesmo ano letivo.  

 

Artigo 82º  

Medidas disciplinares corretivas 

1 - As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, assumindo 

uma natureza eminentemente preventiva. 

2 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c) a g) é comunicada aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade. 

3 - São medidas disciplinares corretivas:  

a) Advertência; 

b) Saída temporária da sala de aula (ou espaço onde decorre a atividade letiva); 

c) A ordem de saída da sala de aula (ou espaço onde decorre a atividade letiva); 

d) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade; 

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

equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas; 

f) A mudança de turma; 

g) A suspensão da renovação de matrícula para o ano letivo seguinte. 

 

Artigo 83º  

Advertência  

1- A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um comportamento 

perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no local 

onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo 

cumprimento dos seus deveres como aluno. 

2- Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo, fora dela, a qualquer 

professor ou membro do pessoal não docente. 

3- A direção pedagógica poderá, caso considere conveniente, advertir o aluno na presença do encarregado 

de educação, quando menor. 
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Artigo 84º 

Saída temporária da sala de aula 

O professor poderá ordenar apenas a saída temporária da sala de aula, competindo-lhe determinar o 

período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da mesma e decidir se a aplicação de tal 

medida implica ou não a marcação de falta ao aluno. 

 

Artigo 85º  

Ordem de saída da sala de aula 

1 - A ordem de saída da sala de aula e demais locais sonde se desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva 

competência do professor respetivo e implica: 

a) A marcação de falta disciplinar (não é justificável) ao aluno; 

b) O encaminhamento do aluno para a biblioteca sendo para o efeito acompanhado por um 

funcionário;  

c) A realização, sempre que possível, de fichas de trabalho ou outras atividades formativas. 

d) A participação da ocorrência mediante o preenchimento de impresso próprio e respetiva 

comunicação à direção pedagógica. 

2 - A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem de saída 

da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, (ou três participações disciplinares escritas) 

ou pela quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, (ou cinco participações disciplinares 

escritas), implica a análise da situação, podendo ser ouvido o conselho de turma, tendo em vista a 

identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas 

ou sancionatórias, nos termos do presente regulamento interno. 

 

Artigo 86º  

Realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade 

1 - O cumprimento desta medida corretiva realiza-se em período suplementar ao horário letivo, no espaço 

escolar. 

2 - Para o efeito pode ser aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do aluno 

na escola ou no local onde decorram as tarefas ou atividades. 

3 - Consideram-se atividades de integração na escola ou na comunidade educativa: 

a) A reparação do dano provocado pelo aluno desde que adequada ao seu nível etário e capacidade;  

b) Arrumo e limpeza de equipamentos ou espaços do Externato; 

c) Apoio ao funcionamento dos diferentes serviços; 

d) Outras atividades. 

4 - A aplicação desta medida é da competência de qualquer professor ou membro do pessoal não docente 

quando visa a imediata reparação de danos causados.  

5 - Quando a aplicação da medida implique um determinado período temporal e a articulação com outros 

serviços do Externato é da competência da direção pedagógica que, para o efeito, pode obter parecer prévio 

do diretor de turma ou do conselho de turma.  

 

Artigo 87º  

Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos 

1 - O condicionamento no acesso a espaços ou equipamentos consiste em privar o aluno, durante um 

determinado período de tempo, de usufruir de determinados espaços, equipamentos ou materiais do 

Externato. 

2 - Excluem-se os materiais e equipamentos afetos a atividades letivas. 

3 - A aplicação e posterior execução desta medida não pode ultrapassar o período de tempo 

correspondente a um ano letivo. 

4 - A aplicação desta medida é da exclusiva competência da direção pedagógica, que pode obter parecer 

prévio do diretor de turma ou do conselho de turma. 

 

Artigo 88º  

Mudança de turma 

1- Reveste carater excecional e visa salvaguardar o bom ambiente da turma a que pertence o aluno visado 

e/ou constituir uma solução adequada ao nível pedagógico.  

2 - A aplicação desta medida é da exclusiva competência da direção pedagógica, que pode obter parecer 

prévio do diretor de turma ou do conselho de turma. 
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Artigo 89º 

Suspensão da renovação da matrícula 

1 - A suspensão da renovação da matrícula para o ano letivo seguinte é uma medida corretiva que pode 

ser aplicada a um aluno, em qualquer momento do ano letivo, como consequência do seu comportamento, 

visando a correção deste, no período remanescente do ano letivo. 

2 - A aplicação desta medida é da exclusiva competência da direção pedagógica, que pode obter parecer 

prévio do diretor de turma ou do conselho de turma. 

3 – No final do ano letivo compete à direção decidir favorável ou desfavoravelmente quanto à renovação 

de matrícula do aluno consoante a correção ou não do seu comportamento. 

 

Artigo 90º  

Medidas disciplinares sancionatórias 

1 - As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento 

do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo 

professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento à direção pedagógica do Externato 

com conhecimento ao diretor de turma. 

2- A aplicação das medidas sancionatórias é comunicada aos pais ou ao encarregado de educação, 

tratando-se de aluno menor de idade. 

3- São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão até 3 dias úteis; 

c) A suspensão entre 4 e 12 dias úteis; 

d) A exclusão de frequência do Externato e ou a não renovação de matrícula. 

 

Artigo 91º  

Repreensão registada 

1- A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração for 

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

2 - Nas restantes situações compete à direção pedagógica, averbando-se no respetivo processo individual 

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

facto e de direito de tal decisão. 

 

Artigo 92º 

Suspensão até 3 dias úteis 

1 - A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação 

dos factos que a suportam, pela direção pedagógica, após o exercício dos direitos de audiência e defesa do 

visado. 

2 - Compete à direção pedagógica do Externato, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, 

quando menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória 

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

durante o período de ausência da escola, com corresponsabilização daqueles, nomeadamente a realização 

de fichas de trabalho ou de trabalhos escritos que comtemplem, preferencialmente, a matéria lecionada no 

período de ausência. 

3 - O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número anterior pode dar 

lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa circunstância agravante, 

nos termos do n.º 3 do artigo 81º. 

4 - As faltas decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão são consideradas, 

para todos os efeitos, injustificadas. 

5 - Se, decorrente da aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão existirem faltas a 

momentos de avaliação formais, deverá ser permitido ao aluno a sua realização após o período de aplicação 

da medida. 

 

Artigo 93º  

Suspensão entre 4 e 12 dias úteis 

1- Compete à direção pedagógica a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da 

escola entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar previsto no artigo 97º podendo 

previamente ouvir o conselho de turma. 

2- Aplica-se o disposto nos nºs 3 a 5 do artigo anterior. 
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Artigo 94º 

Exclusão de frequência do Externato e/ou não renovação de matrícula 

1- A medida disciplinar de exclusão de frequência do Externato ou de não admitir a renovação de 

matrícula e consequente revogação do contrato de ensino aplica-se ao aluno que cometa graves infrações 

aos seus deveres e obrigações ou adote um dos seguintes comportamentos: 

a) Reincida na violação de qualquer das normas e regras definidas no Regulamento Interno ou 

infrinja as obrigações e os deveres nele consignados. 

b) Pratique, ainda que de modo isolado, atos que, por forma grave, revelem desrespeito para com 

os orgãos de direção do Externato, professores, pessoal não docente, alunos, pais ou 

encarregados de educação. 

c) Viole por forma grave, os deveres de assiduidade e de empenho no processo de aprendizagem. 

d) Pratique atos que atentem contra a integridade física dos professores, alunos e pessoal não 

docente. 

e) Pratique atos que atentem contra o património da escola, dos professores, alunos ou pessoal não 

docente. 

f) Tenha em sua posse, nas instalações do Externato ou fora delas, ou consuma substâncias 

aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas. 

g) Frequente grupos ou ambientes onde haja consumo de drogas ou que, por qualquer forma, por 

via direta ou indireta, pratique atos, nas instalações do Externato ou fora delas, indutores de 

induzirem ao consumo de quaisquer substâncias proibidas. 

h) Tenha em sua posse materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de, objetivamente, causarem 

danos físicos ao aluno ou a terceiros, especialmente qualquer tipo de arma de fogo ou arma 

branca. 

i) Utilize instrumentos ou engenhos, nomeadamente telemóveis, para captação de imagem e/ou 

som, exceto quando devidamente autorizados e no contexto das atividades escolares. 

j) Pratique atos ilícitos, tais como tráfico de substâncias aditivas e venda de mercadorias nas 

instalações do Externato ou fora delas. 

2 - A revogação do contrato de serviços de ensino será comunicada por escrito, pelo meio mais expedito, 

ao aluno e aos pais ou encarregados de educação. 

3 - A aplicação da medida disciplinar de exclusão de frequência do Externato ou de não renovação de 

matrícula é da competência da direção pedagógica que pode, previamente, ouvir o conselho de turma 

estando a sua aplicação dependente da verificação dos procedimentos previstos nos artigos 97º e 98º. 

4 - A exclusão de frequência do Externato implica a proibição do acesso ao espaço escolar e de frequência 

das atividades letivas cessando todas as obrigações do Externato para com o aluno, nomeadamente a de 

proceder à sua avaliação. 

5 - Quando aplicada esta medida, o encarregado de educação é responsável pela indicação de uma escola 

para transferência do aluno, no prazo de 15 dias ou, caso o não faça, pelas consequências daí decorrentes. 

 

Artigo 95º 

Reparação de danos 

Complementarmente às medidas corretivas e sancionatórias, compete à direção pedagógica do Externato 

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

possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor 

da reparação calculado ser reduzido, na proporção a definir pela direção pedagógica, tendo em conta o grau 

de responsabilidade do aluno e ou a sua situação socioeconómica. 

 

Artigo 96º  

Cumulação de medidas disciplinares 

1 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) e g) do nº 3 do artigo 82º é cumulável 

entre si. 

2 - A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma 

medida disciplinar sancionatória. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada uma 

medida disciplinar sancionatória. 

 

Artigo 97º  

Medidas disciplinares sancionatórias – Procedimento disciplinar  

1 - A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos suscetíveis de 

configurar a aplicação de alguma das medidas previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 3 do artigo 90º é da 

competência da direção pedagógica. 
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2 - Para efeitos do previsto no número anterior a direção pedagógica, no prazo de dois dias úteis após o 

conhecimento da situação, emite o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, devendo este ser um 

professor do Externato, e notifica os pais ou encarregado de educação do aluno. 

3 - A direção pedagógica deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que profere o 

despacho de instauração do procedimento disciplinar. 

4 - A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, contados da 

data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento disciplinar, sendo 

obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos 

interessados, em particular do aluno e do respetivo encarregado de educação. 

5 - Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, não 

constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo esta, no caso de apresentação de 

justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, ser adiada. 

6 - No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno pode ser ouvido na presença 

de um docente por si livremente escolhido e do diretor de turma ou, no impedimento destes, de outro 

professor da turma designado pela direção pedagógica. 

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

8 - Finda a instrução, o instrutor elabora e remete à direção pedagógica, no prazo de três dias úteis, 

relatório final do qual constam, obrigatoriamente: 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao tempo, 

modo e lugar; 

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

regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou agravantes nos 

termos previstos no artigo 81º; 

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

9 - Quando aplicada a medida disciplinar sancionatória de exclusão de frequência do Externato, a mesma 

é comunicada aos encarregados de educação, no prazo de dois dias úteis. 

 

Artigo 98º  

Celeridade do procedimento disciplinar 

1 - A instrução do procedimento disciplinar prevista nos números 5 a 8 do artigo anterior pode ser 

substituída pelo reconhecimento individual, consciente e livre dos factos, por parte do aluno e a seu pedido, 

em audiência a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, mas nunca antes 

de decorridas vinte e quatro horas sobre o momento previsível da prática dos factos imputados ao aluno. 

2 - Na audiência referida no número anterior, estão presentes, além do instrutor, o aluno, o encarregado de 

educação e: 

a) O diretor de turma ou, em caso de impedimento, em sua substituição, um professor da turma 

designado pela diretora pedagógica; 

b) Um professor do Externato livremente escolhido pelo aluno. 

3 - A não comparência do encarregado de educação, quando devidamente convocado, não obsta à 

realização da audiência. 

4 - Os participantes referidos no n.º 2 têm como missão exclusiva assegurar e testemunhar, através da 

assinatura do auto a que se referem os números seguintes, a total consciência do aluno quanto aos factos 

que lhe são imputados e às suas consequências, bem como a sua total liberdade no momento da respetiva 

declaração de reconhecimento. 

5 - Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos previstos 

nas alíneas a) e b) do n.º 8 do artigo anterior, o qual, previamente a qualquer assinatura, é lido em voz alta 

e explicado ao aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa de que não está obrigado a assiná-

lo. 

6 - O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos com a assinatura 

do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, o aluno o faz antes de qualquer outro 

elemento presente. 

7 - O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 81º, encerrando a fase da instrução e seguindo-se-lhe os 

procedimentos previstos no artigo anterior. 

8 - A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização da instrução, 

podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a realização da audiência oral prevista no 

artigo anterior. 
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Artigo 99º  

Suspensão preventiva do aluno 

1 - No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que o 

instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, a direção pedagógica pode decidir a 

suspensão preventiva do aluno, mediante despacho fundamentado, sempre que: 

a) A sua presença no Externato se revelar gravemente perturbadora do normal funcionamento das 

atividades escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade no Externato; 

c) A sua presença no Externato prejudique a instrução do procedimento disciplinar. 

2 - A suspensão preventiva tem a duração que a direção pedagógica considerar adequada na situação em 

concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da 

decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer caso, exceder 10 dias úteis. 

3 - Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão preventiva, no que 

respeita à avaliação da aprendizagem, são determinados em função da decisão que vier a ser proferida no 

final do procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos no presente regulamento interno. 

4 - Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da medida 

disciplinar sancionatória prevista na alínea c) do n.º 2 do artigo 90º a que o aluno venha a ser condenado na 

sequência do procedimento disciplinar previsto no artigo 97º. 

5 - Os pais e os encarregados de educação são imediatamente informados da suspensão preventiva 

aplicada ao filho ou educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, a direção 

pedagógica deve participar a ocorrência à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores. 

6 - Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da escola, um 

plano de atividades pedagógicas a realizar pelo aluno, com corresponsabilização dos pais ou encarregado 

de educação. 

7 - A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pela direção pedagógica ao serviço 

do Ministério da Educação e Ciência responsável pela coordenação da segurança escolar, sendo 

identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de 

suspensão. 

 

Artigo 100º  

Decisão final 

1- A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo máximo 

de dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receba o relatório do 

instrutor, sem prejuízo do disposto no n.º 4, do presente artigo. 

2 - A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da 

medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da execução da medida, nos 

termos do número seguinte. 

3 - A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 94º, pode ficar suspensa por um período de tempo e nos termos e condições que a entidade decisora 

considerar justo, adequado e razoável, cessando a suspensão logo que ao aluno seja aplicada outra medida 

disciplinar sancionatória no respetivo decurso. 

4 - Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de impedimento de frequência 

do Externato, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco dias úteis. 

5 - A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno, aos pais ou ao 

respetivo encarregado de educação, no dia útil seguinte àquele em que foi proferida. 

6 - Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada através de carta 

registada com aviso de receção, considerando-se o aluno, os pais ou o respetivo encarregado de educação 

notificados na data da assinatura do aviso de receção. 

7 - Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou superior à de 

suspensão do Externato por período superior a cinco dias úteis e cuja execução não tenha sido suspensa, 

nos termos previstos nos números 2 e 3 anteriores, é obrigatoriamente comunicada pela direção pedagógica 

à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. 

 

Artigo 101º 

Execução das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias 
1 - Compete ao diretor de turma o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou 

disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com os pais ou 

encarregados de educação e com os professores da turma, em função das necessidades educativas 
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identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos 

da medida. 

2 - A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da execução da medida 

corretiva de atividades de integração no Externato ou no momento do regresso ao Externato do aluno a 

quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão do Externato. 

3 - Sempre que no decurso da aplicação da medida corretiva de atividades de integração na comunidade 

educativa o aluno falte por um período de tempo que prejudique o efeito da medida, esta será prolongada 

pelo período de tempo correspondente ao da ausência do aluno. 

4 - No caso de o aluno se recusar a colaborar na execução da medida corretiva atividades de integração 

na comunidade educativa, nomeadamente não cumprindo com as tarefas que lhe são destinadas, será sujeito 

a novo procedimento disciplinar para aplicação da mesma medida agravada ou de uma medida mais 

gravosa. 

 

Artigo 102º  

 Recurso da decisão disciplinar 
1 - Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo de cinco dias 

úteis, apresentado nos serviços administrativos do Externato e dirigido à direção pedagógica. 

2 - O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de aplicação das 

medidas disciplinares sancionatórias de suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis e de impedimento de 

frequência do Externato. 

3 - A direção pedagógica designa um relator, a quem compete analisar o recurso e apresentar à direção 

pedagógica uma proposta de decisão pode constituir uma comissão especializada do conselho pedagógico 

constituída, entre outros, por professores, cabendo a um dos seus membros o desempenho da função de 

relator. 

4 - A decisão da direção pedagógica é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos 

interessados pela direção pedagógica, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 100º. 

5 - Da aplicação da medida de exclusão de frequência do Externato ou de não renovação de matrícula, o 

recurso apenas releva para efeitos de registo da medida disciplinar no processo do aluno, uma vez que nos 

termos do presente regulamento interno e do contrato de prestação de serviços de ensino celebrado entre o 
Externato e encarregado de educação o Externato reserva-se ao direito de revogar o contrato de prestação 

de serviços de ensino ou de não admitir a renovação de matrícula sempre que o aluno cometa graves 

infrações aos seus deveres e obrigações ou adote os comportamentos enumerados no nº 1 do artigo 94º. 

 

Artigo 103º 

Participação dos pais e encarregados de educação no processo disciplinar 

Os pais e encarregados de educação devem, no decurso de processo disciplinar que incida sobre o seu 

educando, contribuir para o correto apuramento dos factos e, sendo aplicada medida disciplinar 

sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da formação cívica do 

educando, 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. 

 

Artigo 104º  

Responsabilidade civil e criminal 

1 - A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno e o respetivo 

representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja lugar. 

2 - Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o comportamento 

do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto qualificado como crime, deve a direção 

pedagógica do Externato comunicar o facto ao Ministério Público junto do tribunal competente em matéria 

de menores. 

3 - Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número anterior deve ser 

dirigida à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco ou, na falta deste, ao Ministério Público 

junto do tribunal referido no número anterior. 

4 - O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam suscetíveis de 

desencadear medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou de participação pela direção 

pedagógica do Externato, devendo o seu exercício fundamentar-se em razões que ponderem, em concreto, 

o interesse da comunidade educativa no desenvolvimento do procedimento criminal perante os interesses 

relativos à formação do aluno em questão. 

5 - O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por parte dos membros 

da comunidade educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses legalmente protegidos. 
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SECÇÃO V - ADMISSÃO DE ALUNOS 

 

Artigo 105º 

Pré-Inscrição 

1- De forma a garantir a vaga, o encarregado de educação do aluno, quando menor, ou o aluno maior, 

efetuam uma pré-inscrição. 

2 – As pré-inscrições efetuam-se em qualquer altura do ano, quer para o ano letivo corrente quer para o 

ano letivo seguinte. 

3 – A pré-inscrição implica o pagamento da quantia constante da tabela de preços que em caso algum será 

devolvida ou deduzida noutras prestações a pagar ao Externato. 

4 – A pré-inscrição não confere ao aluno o direito à sua admissão estando esta dependente da verificação 

do seu percurso disciplinar, assim como, do cumprimento do limite de idade definido na lei geral e no 

presente regulamento interno para a matrícula de determinado curso e ou modalidade de ensino. 

 

Artigo 106º 

Frequência e renovação da matrícula 

1 - A frequência do Externato por parte do aluno pressupõe a celebração de um contrato de prestação de 

serviços de ensino entre o Externato e os respetivos pais e encarregados de educação, os quais declaram, 

no âmbito daquele contrato, aceitar na íntegra e sem quaisquer reservas o regulamento interno, entregue no 

ato de matrícula, declarando ainda assumir o compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral e bem 

assim que o seu educando aceite, cumpra e observe integralmente o regulamento interno e demais normas 

e práticas de funcionamento do Externato.   

2 - Independentemente do exercício da ação disciplinar, se assim o julgar oportuno ou conveniente ao 

Externato reserva-se o direito revogar o contrato de ensino e excluir, a todo o momento, da sua frequência 

qualquer aluno que pratique os atos referidos no nº 1 do artigo 94º.  

3 - O Externato reserva-se ainda ao direito de revogar o contrato de prestação de serviços de ensino ou de 

não admitir a renovação de matrícula aos alunos cujos pais ou encarregados de educação: 

a) Não cumpram pontualmente o dever de procederem ao pagamento de todos os serviços e 

despesas a que haja lugar até ao dia 8 de cada mês. 

b) Adotem comportamentos ou pratiquem atos que se revelem incompatíveis com os deveres 

previstos no contrato, no regulamento interno ou no Estatuto do Aluno. 

 

 

CAPÍTULO II 

PESSOAL DOCENTE 

 

Artigo 107º 

Direitos do Pessoal Docente 
São direitos do pessoal docente: 

a) Os consignados no Código do Trabalho e no Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino Particular; 

b) Os consignados no Estatuto da Carreira Docente 

c) Ser respeitado na sua pessoa e nas suas funções; 

d) Ser informado de todos os assuntos que lhe digam respeito, nomeadamente quanto à legislação 

de interesse para o desempenho das suas funções e carreira profissional; 

e) Participar em ações de formação;   

f) Ter boas condições de trabalho, nomeadamente dispor de uma sala de professores e de uma sala 

de trabalho devidamente equipada; 

g) Ter condições de segurança e higiene no exercício da sua atividade profissional, usufruindo do 

seguro de acidentes de trabalho e dos serviços de medicina no trabalho, nos termos da legislação 

em vigor; 

h) Propor à direção todas as sugestões que em seu entender possam contribuir para a melhoria da 

qualidade da escola; 

i) Ser atendido nas solicitações dirigidas aos órgãos da escola (direção, conselho pedagógico, 

serviços administrativos), desde que não contrariem o presente regulamento; 

j) Utilizar todos os serviços da escola, assim como as suas instalações, nos termos do presente 

regulamento interno; 

k) A participação na negociação coletiva, de acordo com a legislação vigente.  
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Artigo 108º  

Deveres do Pessoal Docente 
1 - Os consignados na legislação geral e na legislação específica do sector, nomeadamente: 

a) Código do Trabalho; 

b) Contrato Coletivo dos Estabelecimentos de Ensino Particular; 

c) Estatuto da Carreira Docente. 

2 - Cumprir as determinações do presente regulamento interno, e em especial as enunciadas nos números 

seguintes.  

3 - Informar os alunos no início do ano letivo relativamente: 

a) Ao programa e objetivos essenciais da disciplina e ao manual escolar adotado; 

b) Ao material didático de apresentação obrigatória e ao material admitido para os exames 

nacionais das respetivas disciplinas; 

c) Aos processos e critérios de avaliação. 

4 - Quanto à sala de aula: 

a) Dirigir-se para a sala de aula antes do toque que assinala o seu início; 

b) Não abandonar a sala de aula, salvo por motivo justificado;   

c) Desligar o telemóvel; 

d) Fomentar na sala de aula um clima de participação e respeito e disciplina; 

e) Esclarecer as dúvidas dos alunos e ajuda-los a superar as suas dificuldades; 

f) Assegurar-se de que o quadro fique devidamente apagado, a sala limpa e as cadeiras arrumadas. 

5 - Quanto ao livro de ponto e faltas dos alunos:  

a) Registar na plataforma informática o sumário relativo a cada aula bem como as faltas de 

presença dos alunos; 

b) Comunicar ao diretor de turma as situações repetidas de atraso; 

c) Findo o tempo de tolerância não permitir a entrada do aluno na sala de aula; 

d) Salvo por razões disciplinares ou motivo de força maior, apenas permitir ao aluno ausentar-se 

da sala após o toque de saída; 

e) Não sumariar matéria nova quando parte dos alunos se encontrar a realizar outra atividade letiva 

ou não, devidamente autorizada. 

6 - Quanto aos problemas disciplinares: 

a) Procurar resolver os problemas de indisciplina dentro da sala de aula, comunicando ao diretor 

de turma os casos reincidentes; 

b) Marcar falta disciplinar ao aluno, sempre que, e em último recurso, se veja obrigado a dar-lhe 

ordem de saída da sala de aula. 

7 - Quanto às provas de avaliação escritas (ensino regular e recorrente por módulos): 

a) O conselho de turma deverá proceder à marcação das datas de realização das provas de 

avaliação escritas no início de cada período letivo, sendo os alunos informados, pelo diretor de 

turma, sobre a data de realização das mesmas; 

b) Os alunos devem realizar pelo menos duas provas por disciplina, em cada período letivo, exceto 

em casos devidamente justificados; 

c) Não é permitida a realização de mais do que uma prova no mesmo dia e mais do que três em 

cada semana; 

d) Não devem ser realizadas provas na última semana de cada período letivo, exceto em casos 

devidamente justificados; 

e) A entrega da prova de avaliação devidamente corrigida e classificada é efetuada, no horário 

normal da turma, num prazo máximo de 10 dias corridos, não podendo os alunos ser submetidos 

a uma prova sem ter recebido a anterior, sem prejuízo da alínea seguinte; 

f) O professor deverá proceder à correção das provas de avaliação por escrito, preferencialmente 

no quadro, devendo ainda orientar os alunos com vista à realização de atividades de remediação; 

g) As provas deverão incidir sobre conteúdos programáticos lecionados e registados no sumário; 

h) As provas realizam-se dentro dos períodos letivo ou no regime de teste único; 

i) A duração da prova será de 90 minutos, com eventual tempo de tolerância a definir; 

j) A prova deve ser elaborada para a cotação total (100% no ensino básico e 200 pontos no ensino 

secundário), indicando as cotações das questões; 

k) A classificação obtida deve ser registada pelo professor na prova, indicando alínea por alínea a 

classificação obtida em valores; 

l) Os resultados de todos os instrumentos de avaliação devem ser dados a conhecer aos alunos 

antes do final das atividades letivas do período letivo em questão; 

m) O enunciado de todas as provas realizadas deverá ser arquivado no dossiê do respetivo 

departamento. 
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8 - Quanto às informações ao diretor de turma: 

a) De forma a permitir aos diretores de turma o acesso a elementos informativos tão objetivos e 

completos quanto possível, relativamente aos alunos da sua direção de turma, deve ser 

preenchida uma ficha informativa, no final de cada período letivo, logo que o programa de 

gestão de alunos o permita, sendo o Diretor de Turma responsável pela sua distribuição entre 

os professores da turma, sem prejuízo da alínea seguinte. 

b) As classificações obtidas pelos alunos nas provas de avaliação escritas são de imediato 

registadas na plataforma criada para o efeito. 

9 - Quanto às faltas do professor: 

a) Evitar as faltas e ser pontual; 

b) Avisar a direção com antecedência, quando previsíveis, e logo que possível quando 

imprevisíveis; 

c) A justificação da falta, nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho dos Estabelecimentos de 

Ensino Particular, é obrigatória; 

d) As faltas injustificadas determinam sempre a perda de retribuição correspondente ao período de 

ausência, o qual será descontado, para todos os efeitos, na antiguidade do trabalhador.   

 

 

CAPITULO III 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Artigo 109º 

Direitos do Pessoal não Docente  
1 - Os consignados na legislação geral e na legislação específica do sector, nomeadamente: 

a) Código do Trabalho; 

b) Contrato Coletivo dos Estabelecimentos de Ensino Particular. 

2 - O pessoal não docente tem direito ainda a:  

a) Ser respeitado por todos os elementos da comunidade escolar;  

b) Manifestar a sua opinião sempre que oportuno ou quando solicitado;  

c) Ser informado de toda a legislação que lhe diga respeito;  

d) Ser informado de todos os assuntos relacionados com a vida escolar;  

e) Tratamento de equidade em relação aos seus pares;  

f) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas por quem de direito na 

estrutura escolar;  

g) Utilizar equipamento e qualquer serviço escolar nas condições regulamentadas;  

h) Participar nas atividades realizadas na Escola;  

i) Acesso a ações de formação destinadas a atualizar e aprofundar os conhecimentos e as 

competências profissionais;  

j) Obter da Escola as melhores condições possíveis de ambiente e de trabalho.  

  

Artigo 110º 

Deveres do Pessoal não Docente  
1 - Os consignados na legislação geral e na legislação específica do sector, nomeadamente: 

a) Código do Trabalho; 

b) Contrato Coletivo dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo; 

2 - Decorrendo da natureza da função exercida são deveres profissionais do pessoal não docente:  

a) Conhecer integralmente o presente regulamento;  

b) Colaborar na função educativa da escola, cumprindo e fazendo cumprir o regulamento da 

escola;  

c) Ser pontual no cumprimento dos seus horários;  

d) Ser afável no relacionamento com alunos, professores, funcionários e público em geral;  

e) Desempenhar com zelo e eficiência todo o trabalho que lhe for legalmente distribuído;  

f) Acatar sem reservas as ordens dos seus superiores hierárquicos;  

g) Zelar pelas instalações e demais equipamento;  

h) Ter um relacionamento correto com os alunos, mantendo o respeito e comunicando à direção 

pedagógica casos de comportamento incorreto. 
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CAPITULO IV 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Artigo 111º 

Direitos dos Pais e dos Encarregados de Educação 
Decorrendo da sua função como membros da comunidade educativa, são direitos dos pais e encarregados 

de educação:  

a) Ter acesso livre à escola, desde que respeite as normas internas;  

b) Comunicar com o diretor de turma no dia e hora estabelecidos;  

c) Ser imediatamente informado em caso de acidente ou doença do seu educando;  

d) Ser informado sobre a vida escolar do seu educando;  

e) Conhecer os planos de apoio educativo existentes na escola;  

f) Recorrer do processo de avaliação do seu educando, interpondo recurso no final do 3º período;  

g) Participar nas atividades educativas programadas pela escola;  

h) Fazer parte da associação de pais e encarregados de educação, caso exista;  

i) Conhecer os critérios de avaliação;  

j) Conhecer o projeto educativo e o regulamento interno da escola.  

 

Artigo 112º  

Deveres dos Pais e dos Encarregados de Educação 
Tendo em vista o sucesso educativo dos seus educandos, os deveres dos pais e encarregados de educação 

são os seguintes: 

a) Acompanhar o trabalho escolar do seu educando, quer na escola quer em casa;  

b) Articular a educação na família com o trabalho escolar;  

c) Comparecer às reuniões para que for convocado;  

d) Colaborar com o diretor de turma na deteção da origem de eventuais problemas;  

e) Controlar a assiduidade do seu educando;  

f) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

g) Efetuar atempadamente os pagamentos a que é obrigado. 

 

 

PARTE VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Artigo 113º 

Sanções  
A inobservância do presente regulamento poderá implicar sanções de acordo com as disposições legais 

vigentes, e com as previstas neste regulamento. 

 

Artigo 114º 

Situações om/issas 
Qualquer situação omissa neste regulamento deve, caso se justifique, ser resolvido pela direção 

pedagógica de acordo com as suas competências e sem prejuízo da legislação em vigor.  

 

Artigo 115º 

Entrada em vigor 

Este regulamento e subsequentes alterações entra em vigor nos dia seguinte à sua aprovação pelo conselho 

pedagógico, devendo ser divulgado a toda a comunidade escolar, vinculando todos os seus membros. 

 

Artigo 116º 

Anexos 

Constam deste regulamento os seguintes anexos, do qual fazem parte integrante: 

a) Anexo 1 - Organigrama; 

b) Anexo 2 - Regulamento das instalações específicas; 

c) Anexo 3 - Regulamento dos serviços de apoio.  
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