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ARTIGO 1º

Âmbito da Aplicação
O Regulamento Interno define o regime de funcionamento do agrupamento de escolas, de
cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação
educativa e dos serviços especializados de apoio educativo, bem como dos direitos e
deveres dos membros da comunidade escolar.
Este regulamento aplica-se ao Agrupamento de Escolas de Avis, nomeadamente a:
Alunos
Docentes
Não Docentes
Pais e Encarregados de Educação
Órgãos de Administração e Gestão
Estruturas de Orientação Educativa
Serviços Especializados de Apoio Educativo
Visitantes
Outros utilizadores de instalações e espaços escolares
5

Todos os utentes referenciados devem:
Promover um são convívio, no respeito mútuo, na disciplina e no espírito de
solidariedade;
Manter limpo o edifício, o mobiliário e o espaço exterior;
Respeitar as filas sempre que os serviços o exijam (refeitório, bar, papelaria, serviços de
ação social escolar, etc.);
Evitar quaisquer manifestações ruidosas nos blocos e / ou corredores, durante o
funcionamento das aulas e biblioteca;
Não danificar as instalações nem o material escolar;
Não se sentar nas secretárias, mesas, balcões e outros lugares a isso não destinados.
O Regulamento Interno define de acordo com os princípios estabelecidos nos normativos
em vigor nomeadamente, Decreto- Lei nº 75/2008, de 22 de abril alterado pelo DecretoLei nº 137/2012, de 2 de julho (Regime de Autonomia, Administração e Gestão), DecretoLei nº 41/2012, de 21 de fevereiro (Estatuto da Carreira Docente), Lei nº51/2012, de 5 de
setembro (Estatuto do Aluno), o Regime de Funcionamento do Agrupamento de Escolas,
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de cada um dos seus órgãos de Administração e Gestão, das Estruturas de Orientação
Educativa bem como dos direitos e deveres dos membros da Comunidade Educativa.
Este regulamento não pode contrariar disposições contidas na legislação em vigor.
O desconhecimento do presente não implica a não aplicação de sanções, caso não se
cumpra o estabelecido.
Cabe à Direção zelar pelo cumprimento deste regulamento.
O presente Regulamento Interno entra em vigor após a homologação pelo Conselho
Geral.

ARTIGO 2º

Princípios Gerais
A autonomia, a administração e a gestão dos agrupamentos de escolas e das escolas não
agrupadas orientam-se pelos princípios da igualdade, da participação e da transparência.
A autonomia, a administração e a gestão dos agrupamentos de escolas e das escolas não
agrupadas subordinam-se particularmente aos princípios e objetivos consagrados na
Constituição e na Lei de Bases do Sistema Educativo, designadamente:
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a) Integrar as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do
ensino e das atividades económicas, sociais, culturais e científicas;
b) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos;

c) Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo,
nomeadamente dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias e de
entidades representativas das atividades e instituições económicas, sociais, culturais e
científicas, tendo em conta as características específicas dos vários níveis e tipologias
de educação e de ensino;
d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e representatividade dos
órgãos de administração e gestão da escola, garantida pela eleição democrática de
representantes da comunidade educativa.
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ARTIGO 3º

Princípios Orientadores e Objetivos
No quadro dos princípios e objetivos referidos no artigo anterior, a autonomia, a
administração e a gestão dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas
organizam -se no sentido de:
Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade
do serviço público de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados escolares,
em particular;
Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de
oportunidades para todos;
Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de
desenvolvimento pessoal e profissional;
Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou
regulamentos e manter a disciplina;
Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza
administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o
desenvolvimento da sua missão;
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Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar,
designadamente através dos adequados meios de comunicação e informação;
Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e
promover a sua iniciativa.
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ARTIGO 4º

Elementos Materiais da Instituição
Fotografia

Regime de
funcionamento

Identificação
E.B.2,3 Mestre de Avis (Código 330541)
Morada: Estrada Nacional 244 – 7480-115 Avis
Contactos Gerais: 242 410 120 Fax: 242 412 885
Secretaria: 242 410 121 Telemóvel: 926 168 242
Email: ebimestreavis@mail.telepac.pt e gestaoavea@gmail.com
URL: https://sites.google.com/site/agrupamentoavis/home
Capacidade prevista da escola: 22 turmas em regime normal

8h00m-18h00m

E.B.1/JI de Alcórrego (Código 201340)
Morada: Rua da Escola 7480-028 Sto. António do Alcórrego - Avis
Contactos: 242 412 067
Distância entre a escola e a sede: 5km
Capacidade prevista da escola: 2 turmas em regime normal

9h00m-17h30m

E.B.1/JI de Avis (Códigos 205722 e 603545)
Morada: Rua António José de Almeida – 7480-123 Avis
Contactos: 242 412 233
Distância entre a escola e a sede: 0.5km
Capacidade prevista da escola: 5 turmas em regime normal

9h00m-17h30m

E.B.1 de Benavila (Código 207561)
Morada: Largo do Asilo – 7480-206 Benavila
Contactos: 934 246 840
Distância entre a escola e a sede: 7km
Capacidade prevista da escola: 2 turmas em regime normal

9h00m-17h30m

JI de Benavila (Código 604914)
Morada: Largo do Asilo – 7480-206 Benavila
Contactos: 934 246 838
Distância entre a escola e a sede: 7km
Capacidade prevista da escola: 1 turma em regime normal

9h00m-17h30m

E.B.1/JI de Ervedal (Código 293131)
Morada: Rua das Escolas nº1 – 7480-000 Ervedal - Avis
Contactos: 242 465 402
Distância entre a escola e a sede: 8km
Capacidade prevista da escola: 3 turmas em regime normal

9h00m-17h30m

EPEI de Figueira e Barros (Código DGEC 51203003)
Morada: Rua Afonso Costa – 7480-351 Figueira e Barros - Avis
Contactos: 242 465 382
Distância entre a escola e a sede: 12km
Capacidade prevista da escola: 1 turma em regime normal

9h00m-17h30m
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ARTIGO 5º

Caracterização do Agrupamento
A sede do Agrupamento é a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Avis.

ARTIGO 6º

Estrutura e organização pedagógica e administrativa
Definição
A administração e gestão do Agrupamento são asseguradas por órgãos próprios, aos quais
cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e objetivos presentes nos artigos 3.º e 4.º do DL
137/2012, 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.

ARTIGO 7º

Organograma
CONSELHO
GERAL
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CONSELHO
ADMINISTRATIVO

CONSELHO
PEDAGÓGICO

DIRETOR

COMUNIDADE
EDUCATIVA

COORDENAÇÃO DE
ESTABELECIMENTO

ALUNOS

PESSOAL
DOCENTE

ESTRUTURAS DE
ORIENTAÇÃO EDUCATIVA
PESSOAL
NÃO
DOCENTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
DE APOIO EDUCATIVO
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ARTIGO 8º
Órgãos de Direção, Administração e Gestão
Ver artigo 10º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 9º
Conselho Geral
Ver artigo 11º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 10º
Composição do Conselho Geral
Ver artigo 12º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.

O Conselho Geral é constituído por 21 elementos:
10
Representantes

Nº

Docentes: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclo
Pessoal não Docente
Pais e Encarregados de Educação
Autarquia
Comunidade Local

8
2
5
3
3

O(A) Diretor(a) participa nas reuniões sem direito de voto.
ARTIGO 11º
Competências do Conselho Geral
Ver artigo 13º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.

ARTIGO 12º
Designação de representantes no Conselho Geral
Ver artigo 14º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
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ARTIGO 13º
Eleições do Conselho Geral
Ver artigo 15º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.

Sem prejuízo do disposto no artº 15º são ainda normas do processo eleitoral:

As Assembleias eleitorais são convocadas pelo presidente do conselho geral, em
exercício de funções, ou por quem legalmente o substitua.
Nos 30 dias anteriores ao termo do respetivo mandato, convoca as assembleias
eleitorais para a designação dos representantes do pessoal docente e do pessoal
não docente naquele órgão de administração e gestão. Relativamente aos alunos,
estes são eleitos anualmente.
Os processos eleitorais para o conselho geral realizam-se por sufrágio direto,
secreto e presencial.
As convocatórias mencionam as normas práticas do processo eleitoral, locais de
afixação das listas de candidatos, hora e local ou locais do escrutínio, e são
afixados nos lugares habituais.
O pessoal docente, não docente e alunos reúnem em separado, previamente à
data de realização das assembleias eleitorais, para decidir da composição das
respetivas mesas eleitorais, as quais serão constituídas por um presidente e dois
secretários eleitos individualmente.
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As urnas mantêm-se abertas durante oito horas, a menos que antes tenham
votado todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais.
A abertura das urnas será efetuada perante a respetiva assembleia eleitoral,
lavrando-se ata, a qual será assinada pelos componentes da mesa e pelos
restantes membros da assembleia que o desejarem.
As listas serão entregues, até 10 dias antes do dia da assembleia eleitoral, ao
presidente do conselho geral ou quem as suas vezes fizer, o qual, imediatamente,
as rubricará e fará afixar nos locais mencionados na convocatória daquela
assembleia.
Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem todos
os atos da eleição.
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Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será
assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas
concorrentes.
As listas dos não docentes poderão ser constituídas por pessoal administrativo e
pessoal auxiliar.
ARTIGO 14º
Homologação e Produção de efeitos – Conselho Geral
As atas das assembleias eleitorais são entregues, nos dois dias subsequentes ao da
realização da eleição, ao Presidente do Conselho Geral cessante, o qual as
remeterá de imediato, acompanhadas dos documentos de designação dos
representantes dos Pais e Encarregados de Educação e da Câmara Municipal, ao
Diretor Geral da Administração Escolar.
Os resultados do processo eleitoral produzem efeitos após o envio de
comunicação ao Diretor Geral da Administração Escolar.
O Presidente do Conselho Geral, nos 10 dias subsequentes ao envio da documentação
referida no número anterior, dá posse aos elementos eleitos e aos designados e convoca a
primeira reunião do Conselho Geral com a nova composição.
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ARTIGO 15º
Mandato dos Membros do Conselho Geral
Ver artigo 16º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 16º
Reunião do Conselho Geral
Ver artigo 17º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de22 abr.
1. Nos termos da legislação em vigor, o Conselho Geral elabora o seu próprio
Regimento nos primeiros 30 dias do seu mandato, definindo as respetivas regras
de organização e funcionamento.
2. Tanto as reuniões ordinárias como as extraordinárias devem realizar-se, sempre
que possível, em horário que permita a participação de todos e sem prejuízo da
atividade profissional dos seus membros, preferencialmente após as 18h00m.
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3. As reuniões do Conselho Geral são convocadas, de acordo com o Regimento
próprio, salvaguardando o disposto no Código do Procedimento Administrativo.
4. A convocatória deve indicar o dia, a hora e o local da reunião, bem como a
ordem de trabalhos.
5. As deliberações do Conselho Geral serão divulgadas, eletronicamente, pelo seu
Presidente, num prazo de cinco dias úteis, à comunidade educativa através de um
documento informativo.
ARTIGO 17º
Diretor
Ver artigo 18º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 18º
Subdiretor e adjuntos do Diretor
Ver artigo 19º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
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ARTIGO 19º
Competências do Diretor
Ver artigo 20º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 20º
Recrutamento do Diretor
Ver artigo 21º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
Para recrutamento do Diretor, desenvolve-se um procedimento concursal, a
desencadear até 31 de Março, prévio à eleição, nos termos do art.º 21º DecretoLei 137/2012, de 2 julho que Republica o DL 75/2008, de 22 abril, e da Portaria
604/2008, de 9 de Junho.
1. Cabe à comissão permanente do Conselho Geral propor a este órgão os
métodos utilizados para a avaliação das candidaturas, os quais, uma vez
aprovados, servirão à comissão para avaliar as candidaturas nos termos do art.º 7º
da Portaria 604/2008 de 9 de Junho.
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2. A eleição do Diretor deverá ocorrer até 31 de Maio e obedecerá aos termos
previstos no art.º 23 do Decreto-Lei 137/2012, de 2 julho que Republica o DL
75/2008, de 22 abril, e do art.º 8º da Portaria n.º 604/2008 de 9 de Junho.
ARTIGO 21º
Posse do Diretor
Ver artigo 24º. DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 22º
Mandato e Cessação do mandato do Diretor
Ver artigo 25º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 23º
Regime de exercício de funções
Ver artigo 26º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
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ARTIGO 24º
Direitos do Diretor
Ver artigo 27º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 25º
Direitos específicos
Ver artigo 28º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 26º
Deveres específicos
Ver artigo 29º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
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ARTIGO 27º
Assessoria da Direção
Ver artigo 30º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 28º
Coordenação de Estabelecimento de Educação Pré – Escolar e de Escola do 1º Ciclo
Ver artigo 40º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 29º
Competências do Coordenador de Estabelecimento
Ver artigo 41º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
1. Competências:
a) Organizar e atualizar todos os inventários;
b) Zelar pelas condições de segurança e do material.
15

ARTIGO 30º
Conselho Pedagógico
Ver artigo 31º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 31º
Composição do Conselho Pedagógico
Ver artigo 32º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
REPRESENTANTES
Diretor
Departamento Curricular - Pré-Escolar
Departamento Curricular - 1º ciclo
Departamento Curricular - Línguas
Departamento Curricular - Ciências Humanas e Sociais
Departamento Curricular - Matemática e Ciências Físico Naturais
Departamento Curricular - Ciências Artísticas, Físicas e Tecnológicas
Coordenador de Diretores de Turma

NÚMERO
1
1
1
1
1
1
1
1
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Coordenador da Biblioteca Escolar
1
Serviços Especializados de Apoio
1
Coordenador TEIP
1
TOTAL
11

1- No âmbito do Conselho Pedagógico podem existir comissões para
acompanhamento das diversas atividades da Escola.
2- Compete ao Conselho Pedagógico, reunido em plenário, decidir anualmente o
número de comissões a criar neste órgão, baseando-se em propostas de qualquer
um dos seus elementos.
3- A nomeação dos elementos das comissões tem a duração de um ano escolar.
ARTIGO 32º
Competências do Conselho Pedagógico
Ver artigo 33º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
Para além das competências que lhe sejam cometidas por lei, como sejam as do
artigo 33.º do DL 137/2012, de 2 julho que republica o DL 75/2008, de 22 abril
1. Ao Conselho Pedagógico compete:
a) Analisar e dar parecer sobre as propostas apresentadas pelas diferentes
estruturas pedagógicas e de orientação educativa do Agrupamento, destinadas a
melhorar a qualidade do ensino / aprendizagem;
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b) Definir os critérios da avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob
proposta dos Departamentos Curriculares;
c) Dar o parecer vinculativo no caso de alunos propostos para uma segunda
retenção no ensino básico, mediante análise das propostas de implementação de
medidas sugeridas pela avaliação formativa e da informação constante nos dossiês
individuais dos alunos em causa;
d) Tomar a decisão final, nos termos da legislação em vigor, relativa à revisão dos
resultados da avaliação de alunos no final do 3º Período;
e) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos
docentes;
f) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na Lei;
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g) Colaborar na avaliação interna do Agrupamento nas áreas pedagógica e cultural;
h) Elaborar o seu regimento interno.
ARTIGO 33º
Funcionamento do Conselho Pedagógico
Ver artigo 34º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
1. Sempre que se justifique, o Conselho Pedagógico poderá convidar, sem direito
a voto, outros elementos da comunidade educativa – como por exemplo, o
Coordenador dos Cursos (CEF, Vocacionais) que estarão presentes e serão
ouvidos no período antes da ordem do dia, após o que se retirarão.
ARTIGO 34º
Conselho Administrativo
Ver artigo 36º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 35º
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Composição do Conselho Administrativo
Ver artigo 37º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 36º
Competências do Conselho Administrativo
Ver artigo 38º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
Nota: compete ao Conselho Administrativo elaborar o seu regimento interno.
ARTIGO 37º
Funcionamento do Conselho Administrativo
Ver artigo 39º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.

ARTIGO 38º
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Organização Pedagógica
Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica
Ver artigo 42º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
1. Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, as estruturas que
colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Diretor são as seguintes:
a) Articulação e gestão curricular
i. Coordenadores de departamentos
ii. Diretores de turma
iii. Outras estruturas de coordenação
iiii. Serviços especializados de Apoio Educativo
v. Equipa de articulação curricular
vi. Equipa de Autoavaliação
vii. Coordenação de Desporto Escolar
viii. Coordenação do Secretariado de Exames e Testes Intermédios
ix. Gabinete GO!
x. Educação Especial
Compete às estruturas de orientação educativa, assegurar a coordenação pedagógica e a
articulação curricular, bem como realizar o acompanhamento e avaliação das atividades
desenvolvidas pelas turmas ou grupos de alunos.
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No 1º Ciclo e no Pré-escolar a articulação curricular é assegurada pelos departamentos
curriculares que integram os educadores de infância e os professores do 1º Ciclo.

No 2º e 3º Ciclo a articulação curricular é assegurada por departamentos
curriculares nos quais se encontram representados os agrupamentos de
disciplinas.
ARTIGO 39º
Departamentos – Pré-escolar e 1º Ciclo
1- Identificação:
Departamento da educação pré-escolar;
Departamento do 1º ciclo do ensino básico.

2- Composição:
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Os Departamentos integram, no agrupamento de escolas, todos os educadores de infância
e todos os professores do 1º Ciclo, respetivamente.
Cada Departamento terá um coordenador que será, respetivamente, o representante da
educação Pré-escolar, e do 1º Ciclo no Conselho Pedagógico.
Dinamizadores das AEC.
3- Funcionamento:
Os Departamentos reúnem, separadamente, uma vez por mês e em conjunto uma vez por
trimestre (sempre no início do ano e no final de cada período letivo).
Reúnem extraordinariamente sempre que se justificar.
Os Coordenadores dos Departamentos reúnem quinzenalmente com a Direção.
Os Coordenadores reúnem sempre que seja necessário.

ARTIGO 40º

Departamentos Curriculares - 2º e 3º Ciclo
1- Identificação:
O Departamento de Línguas integra as disciplinas de:
- Português
- Francês
- Inglês
- Espanhol
- AEC Inglês
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O Departamento de Ciências Humanas e Sociais integra as seguintes disciplinas:
História
História e Geografia de Portugal
Geografia
Educação Moral e Religiosa Católica
O Departamento Matemática e Ciências Físico Naturais, integra as seguintes disciplinas:
Matemática
Ciências Naturais
Físico-Química
Tecnologias de Informática e Comunicação
O Departamento de Ciências Artísticas, Físicas e Tecnológicas integra as seguintes
disciplinas:
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
Educação Física
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Educação Especial
AEC de Expressões, de Atividade Física e Ensino da Música
2- Funções:
Cabe ao coordenador:
a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram
o conselho de docentes ou o departamento curricular;
b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola
ou do agrupamento de escolas;
c) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do agrupamento
de escolas, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;
d) Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais
e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;
e) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia
da escola ou do agrupamento de escolas;
f) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a
melhoria da qualidade das práticas educativas;
g) Apresentar à direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.
Funcionamento:
Os coordenadores dos departamentos curriculares reúnem, obrigatoriamente, uma vez
por mês (antes de cada Conselho Pedagógico ou depois) e extraordinariamente sempre
que necessário.
As reuniões dos departamentos curriculares são convocadas pelo respetivo coordenador.
Nos termos do artº. 55º do regime de autonomia, administração e gestão, os Conselhos
de Docentes e os Departamentos Curriculares elaboram os seus próprios regimentos, nos
primeiros trinta dias do seu mandato, os quais definem as respetivas regras de
organização e funcionamento.
Os Coordenadores dos Departamentos reúnem quinzenalmente com a Direção.
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ARTIGO 41º

Conselhos de Turma - 2º e 3º ciclo
1- Composição:
Os conselhos de turma são constituídos por:
Todos os professores da turma
Professores de apoio
Delegado dos alunos (3ºCiclo)
Dois Representantes dos Pais e Encarregados de Educação
Técnicos Especializados (sem direito a voto)
2- Funcionamento:
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O Conselho de Turma reunirá, obrigatoriamente, no início do ano letivo e duas vezes por
período.
Reunirá extraordinariamente sempre que se justifique.
Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação e dos alunos não participam nos
conselhos de turma em que sejam abordados assuntos relacionados com a avaliação
sumativa dos alunos.
Os conselhos de turma são convocados pelo Diretor de Turma, exceto de natureza
disciplinar.
O Diretor de Turma pode convocar conselhos de turma extraordinários a pedido de
professores, alunos, representantes dos Pais, após parecer favorável da Direção.
O Diretor de Turma é designado pela Direção, de entre os professores da turma, sendo
preferencialmente um docente profissionalizado. Será na mesma altura designado o
secretário do Conselho de Turma.
3- Competências:
Ao Conselho de Turma compete:
Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em
conta no processo de ensino e aprendizagem
Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala
de aula
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
Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos,
estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas
Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos
alunos
Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto
Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação,
relativamente ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos
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Ao Diretor de Turma compete:
Coordenar o desenvolvimento do plano de trabalho da turma.
Informar os Pais e Encarregados de Educação da hora e dia estabelecidos para os receber.
Eleger o Delegado e Subdelegado da turma.
Eleger o representante dos Pais da turma.
Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e
encarregados de educação
Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos
Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades,
conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à
especificidade de cada aluno
Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a
sua participação
Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e
integrador
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Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido
Mandato:
O Diretor de Turma é designado por um ano.
Sempre que o professor permaneça no agrupamento e, caso seja possível, deve dar
continuidade à sua Direção de Turma.

ARTIGO 42º

Coordenadores de Ano, de Ciclo ou de Curso
A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso tem por finalidade a articulação
das atividades das turmas, sendo assegurada por estruturas próprias, nos seguintes
termos:
Pelo conselho de docentes no 1º Ciclo.
Pelo conselho de diretores de turma, no 2º e 3ºciclos.
Coordenação de Cursos de Educação e Formação e/ou Vocacionais

ARTIGO 43º
Conselho de Diretores de Turma
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1- Composição:
O Conselho de Diretores de Turma é composto por todos os Diretores de Turma.
Existe um Coordenador de Diretores de Turma para o 2º e 3º Ciclo.
2- Funcionamento:
O Conselho de Diretores de Turma reúne, obrigatoriamente, uma vez no início do ano e
mais uma vez em cada período escolar. Reunirá extraordinariamente sempre que seja
necessário.
O Coordenador dos Diretores de Turma reunirá, obrigatoriamente, uma vez por período
com a Direção, o Coordenador dos Apoios Educativos e o Coordenador dos Projetos.
Reunirá, extraordinariamente, sempre que seja necessário.
3- Funções:
Promover a realização de ações que estimulem atividades curriculares e de complemento
curricular.
Analisar as propostas dos Diretores de Turma e promover a interligação entre a Escola e a
Comunidade.
Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as
orientações do conselho pedagógico
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Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de conteúdos
programáticos e objetivos de aprendizagem
Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados
de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens
Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas
Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma
Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos diretores de turma em
exercício e de outros docentes da escola ou do agrupamento de escolas para o
desempenho dessas funções
Propor ao conselho pedagógico a realização de ações de formação no domínio da
orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas
4- Organização das Atividades da Turma:
A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com as
crianças ou com os alunos pressupõe a elaboração de um plano de trabalho, o qual deve
integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular para o
contexto da sala de atividades ou da turma, destinadas a promover a melhoria das
condições de aprendizagem e a articulação escola-família, sendo da responsabilidade:
Dos Educadores de Infância, dos Professores titulares das turmas, no 1º Ciclo do Ensino
Básico e do Conselho de Turma, nos 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico.
Cada Educador de Infância é responsável pela elaboração de um plano de trabalho para o
grupo de crianças a quem presta atendimento. Desse plano devem constar as estratégias
de diferenciação destinadas a promover melhores condições de aprendizagem e
socialização, bem como melhor articulação escola/família.
Cada Professor é responsável pela elaboração do plano da turma de que é titular. No final
do ano letivo deve deixar as linhas orientadoras para o PTT do ano letivo seguinte.
No 2º e 3º Ciclo, o plano de trabalho é da responsabilidade do Conselho de Turma. A
coordenação do desenvolvimento do plano de trabalho é da responsabilidade de um
Diretor de Turma.
Os principais critérios de constituição de turmas são os seguintes:
- Respeitar as indicações do Conselho de Turma: heterogeneidade de género, de
repetentes e de resultados escolares; - Ter em consideração os alunos indisciplinados na
distribuição das turmas; - Freguesias distribuídas por diversas turmas, não manter os alunos
todos juntos; - Os alunos com NEE deverão estar separados equitativamente pelas turmas,
de acordo com a legislação em vigor. Estar atento às alíneas dos alunos de Necessidades
Educativas Especiais e às indicações dadas pela equipa de ensino especial;
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ARTIGO 44º

Coordenação de Cursos de Educação e Formação e/ou Outros
No desenvolvimento dos cursos de educação e formação deverão ter-se em conta os
seguintes procedimentos:
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O desenvolvimento de cada curso é assegurado por uma equipa pedagógica, coordenada
pelo diretor de curso, a qual integra ainda os professores das diversas disciplinas,
profissionais de orientação ou outros que intervêm na preparação e concretização do
mesmo;
Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso,
nomeadamente a articulação interdisciplinar, o apoio à ação técnico-pedagógica dos
docentes ou outros profissionais que a integram e o acompanhamento do percurso
formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de
transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mercado de trabalho ou para
percursos subsequentes;
Em situações devidamente justificadas, sempre que seja exigida elevada especialização no
âmbito da atividade profissional para que o curso prepara, pode recorrer-se a profissionais
externos qualificados, desejavelmente através de protocolos a estabelecer entre o
estabelecimento de ensino e as entidades qualificadas para responder à necessidade;
A coordenação técnico-pedagógica dos cursos, incluindo a convocação e coordenação das
reuniões da equipa pedagógica, a articulação entre as diferentes componentes de
formação, entre as diferentes disciplinas/domínios, bem como tudo o que se relaciona
com a preparação da prática em contexto de trabalho e com o plano de transição para a
vida ativa, será assegurada pelo diretor de curso, nomeado pela entidade formadora,
preferencialmente de entre os professores da componente de formação tecnológica,
tendo em consideração a devida articulação com os serviços de psicologia e orientação;
O diretor de curso, não deverá ter sob sua responsabilidade mais de duas turmas e
participará nas reuniões de diretores de turma.
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ARTIGO 45º
Articulação e Gestão Curricular
Ver artigo 43º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.
ARTIGO 46º
Organização das Atividades da Turma
Ver artigo 44º, DL 137/2012, de 2 jul. que republica o DL 75/2008, de 22 abr.

ARTIGO 47º
Avaliação
No domínio da avaliação compete ao agrupamento de escolas:
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Estabelecer requisitos mínimos de aprendizagem que não impeçam a progressão do aluno
e a sua transição de ano escolar;
Proceder à aferição dos critérios de avaliação dos alunos, garantindo a sua coerência e
equidade;
Desenvolver métodos específicos de avaliação dos alunos, sem prejuízo da aplicação de
normativos gerais;
Organizar e coordenar as provas de avaliação final e exames a cargo da escola;
Analisar globalmente as competências do aluno, com maior incidência na Matemática e
Português;
Em anos terminais, aplicar os mesmos critérios que são aplicados para o 6º e 9º ano,
tendo em atenção o risco de abandono, retenção repetida e idade.

ARTIGO 48º
Outras Estruturas de Coordenação
1. Coordenação do Projeto Educativo TEIP/ Plano de Melhoria
Designação e Composição
1. A Equipa TEIP é constituída pelos elementos a incluir no Projeto Educativo, de
acordo com o artigo 10º, Despacho Normativo nº 20/2012, de 3 de outubro.
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2. O Coordenador da Equipa TEIP (CET) é designado pelo Diretor.
Competências
1. São competências da Equipa TEIP:
a) Elaborar o respetivo regimento interno nos primeiros trinta dias do mandato da
estrutura, onde constem as respetivas regras de organização e funcionamento;
b) Analisar e propor novos projetos e atividades;
c) Dar parecer sobre projetos e atividades propostas;
d) Assegurar que os projetos e atividades se integrem dentro das linhas
orientadoras do Projeto Educativo;
e) Assegurar a articulação entre os vários projetos do Agrupamento.
f) Cumprir as demais diretrizes que decorem da lei, nomeadamente as que
constam no contrato programa estabelecido ao abrigo do Despacho Normativo nº
20/2012, de 3 de outubro.
2- Serviços Especializados de Apoio Educativo
Designação e Composição
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1. Os Serviços Especializados de Apoio Educativo são o conjunto de serviços que se
destinam a promover a existência de condições para a plena inclusão escolar dos
alunos, principalmente os que têm necessidades educativas especiais, sendo a sua
ação conjugada com as Estruturas de Orientação Educativa.
2. Os Serviços Especializados de Apoio Educativo são constituídos pelas seguintes
estruturas:
a) Gabinete GO!;
b) Educação Especial e Apoio Educativo (1º ciclo);
c) Atividades de Apoio – 2º, 3º Ciclo.
3. As atividades a desenvolver obedecem a um plano elaborado anualmente,
tendo em conta as necessidades específicas da comunidade escolar, plano esse
integrado no Plano Anual de Atividades da escola.
Competências
1. Os Serviços Especializados de Apoio Educativo constituem uma equipa de apoio,
competindo-lhe:
a) Elaborar o respetivo regimento interno nos primeiros trinta dias do mandato da
estrutura, onde constem as respetivas regras de organização e funcionamento;
b) Avaliar e priorizar necessidades;
c) Estabelecer programas e práticas para atender às necessidades dos professores
e dos alunos;
d) Colaborar na planificação e organização do trabalho de modo a introduzir não
só objetivos coletivos mas também objetivos individuais;
e) Apoiar os professores das turmas na resolução cooperativa dos problemas;
f) Acompanhar a constituição de turmas.
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Mandato
1. O mandato do Coordenador dos Serviços Especializados de Apoio Educativo tem
a duração de 4 anos e cessa com o mandato do Diretor.
2. O Coordenador pode ser exonerado a todo o tempo por despacho
fundamentado do Diretor.
3. As horas de redução para o Coordenador estarão de acordo com a legislação em
vigor.
Funcionamento
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1. Os Serviços Especializados de Apoio Educativo reúnem, duas vezes por período e
extraordinariamente sempre que necessário, podendo solicitar para essas
reuniões, a colaboração de outros serviços ou entidades considerados relevantes
para o processo de desenvolvimento e de formação dos alunos, designadamente:
a) Serviços do Agrupamento no âmbito das atividades de complemento curricular;
b) Professores das turmas;
c) Assistentes Operacionais;
d) Alunos;
e) Pais e Encarregados de Educação;
f) Parceiros no âmbito da saúde, da segurança social e da formação e emprego.
3 - Gabinete GO!
Composição
O Gabinete GO! é constituído por:
a) Um psicólogo;
b) Um técnico superior de serviço social.
Tem como objetivos:
1- Contribuir para o sucesso educativo e consolidar o trabalho colaborativo entre
todos os atores envolvidos nas aprendizagens;
2- Apoiar e acompanhar os alunos com dificuldade de ordem afetiva e/ou
comportamental;
3- Prevenir comportamentos de risco de natureza pessoal, relacional, escolar,
entre outros;
4- Integrar o aluno na turma, na escola e na sociedade através da valorização da
sua autoestima e da ajuda na construção do seu projeto de vida;
5- Proporcionar aos alunos melhores condições para que possam identificar os
seus interesses vocacionais e profissionais ajudando-os a construir os seus
projetos de vida.
6- Fomentar atividades de caráter educativo, cultural, social, lúdico-pedagógico,
artístico e recreativo promovendo o envolvimento ativo de toda a comunidade;
7- Sensibilizar as famílias de etnia para a necessidade da frequência do pré-escolar
como forma de promover o sucesso nas aprendizagens
8- Integrar a maior parte das crianças de etnia cigana no pré-escolar.
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Competências
O GO! parte da conceção de que o aluno é o principal ator da escola, e que apenas
através da sua participação ativa e empenhada, será possível melhorar o seu
sucesso escolar.
O GO! desenvolve um conjunto de atividades socioeducativas que promovam o
gosto pela escola, a aquisição de competências do saber, do ser e do estar, da
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assertividade e da postura cívica, através de uma educação para a cidadania com
principal enfoque na definição de regras de conduta claras, relações interpessoais
saudáveis, e responsabilização do aluno no seu próprio processo de
desenvolvimento.
Orientação Vocacional - O programa de Orientação vocacional tem como
principais objetivos:

• Dinamizar atividades de orientação escolar e vocacional/profissional
• Ajudar os alunos no esclarecimento de dúvidas e tomar decisões
relativamente às escolhas vocacionais
• Aplicar testes psicotécnicos com o objetivo de recolher interesses e
aptidões dos alunos
• Informar sobre a oferta formativa dos cursos científico-humanísticos
e profissionais
• Contactar com profissionais ligados ao mundo do trabalho
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Orientação Escolar - Planear, executar atividades de orientação escolar,
trabalhando com os alunos e respetivas famílias;
Mediação de Conflitos - O Go! desenvolve um conjunto de atividades de
prevenção e combate ao absentismo e à indisciplina (GMC)
Apoio Familiar - Acompanhar as famílias nas mais variadas problemáticas
pondo em evidência as competências da própria família, ativando a sua
participação na resolução dos seus problemas, suscitando situações favoráveis
à mudança.
Clube de Afetos - Intervir junto de grupos de alunos encaminhados, com o
propósito de melhorar os relacionamentos ao nível interpessoal, bem como, o
comportamento em contexto de sala de aula e recreio, e melhorar os
resultados escolares/sucesso educativo.
Trabalho com as entidades parceiras - Garantir e/ou reforçar a comunicação
entre escola, família e toda a comunidade envolvente, estabelecendo um
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trabalho colaborativo com todos os intervenientes da rede social de Avis (CPCJ,
Camara municipal Avis, Segurança Social, GNR/Escola Segura, IPSS, etc.)

Acompanhamentos individualizados aos alunos ao nível psicológico,
emocional e social.
Funcionamento
A equipa deverá ser constituída por duas técnicas, uma das quais exercerá funções
de coordenação. Integrará ainda o grupo de ensino especial sendo uma equipa
multidisciplinar constituída pelas docentes da Educação Especial, e Técnicos
Especializados.
A equipa deverá estar presente em todos os conselhos de turma e ao longo do ano
letivo deverá promover a articulação direta com todos os docentes, diretores de
turma, professores titulares do 1º ciclo e educadoras.
Exercerá um papel de parceria com diferentes entidades do conselho de Avis ou
outras, sempre que exista necessidade.
O plano de atividades é elaborado em articulação com os Conselhos de Turma, a
coordenação TEIP e a coordenação de outros projetos escolares, como o PES, por
exemplo.
Serão elaborados relatórios de atividade, de acompanhamento aos alunos e serão
aplicados, no fim do ano letivo, questionários de satisfação com o objetivo de
verificar indicadores e metas com vista à autoavaliação do trabalho desenvolvido.
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4 - Educação Especial e Apoio Educativo
1. O grupo de educação especial e apoio educativo é constituído por:
a) Todos os docentes de educação especial a exercerem funções no Agrupamento,
ao abrigo da legislação em vigor;
b) Pelos docentes a exercerem funções de apoio educativo.
2. As finalidades da educação especial e apoio educativo são:
a) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todas
as crianças e jovens;
b) Promover a existência de respostas pedagógicas diversificadas e adequadas às
necessidades específicas e ao desenvolvimento global das crianças e jovens;
c) Promover a existência de condições nas escolas para a inclusão socioeducativa
das crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.);
d) Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios
relativos à orientação educativa, à interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria
do ambiente educativo.
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Competências da Educação Especial e Apoio Educativo
1. Responder às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações
significativas ao nível da atividade e participação num ou vários domínios da vida,
decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caráter permanente, em
coerência com o estabelecido no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de
Janeiro.
2. Aos docentes de educação especial compete lecionar as áreas curriculares
específicas (leitura e escrita em braile, orientação e mobilidade, treino de visão e
atividade motora adaptada), bem como os conteúdos conducentes à autonomia
pessoal e social dos alunos, definidos no currículo específico individual. É ainda, da
responsabilidade destes docentes, o apoio à utilização de materiais didáticos
adaptados e de tecnologias de apoio.
3. Participar, de acordo com as diretivas emanadas da direção, no processo de
elaboração de turmas, no que diz respeito à integração de alunos abrangidos pelo
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro.
4. Proceder ao encaminhamento dos alunos que, decorrente do resultado do
processo de avaliação, não se tenha encontrado justificação para a intervenção
dos serviços de educação especial, para outros apoios disponibilizados pela escola
que melhor se adeqúem à sua situação específica, cumprindo o estabelecido na
alínea e), ponto 1, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro.
5. Contribuir para a criação de condições para a integração socioeducativa das
crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais.
6. Colaborar com o Diretor e com as estruturas de coordenação pedagógica do
Agrupamento, e com os professores, de um modo geral, na gestão flexível do
currículo e na sua adequação às capacidades e interesses dos alunos, bem como às
realidades locais.
7. Coordenar a articulação de todos os serviços e entidades que participam no
processo de intervenção relativo aos alunos com necessidades educativas
especiais.
8. Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos
de modo a promover o desenvolvimento e aprendizagem das crianças e jovens.
9. Articular com os docentes titulares de turma a elegibilidade dos alunos para
apoio educativo.
10. Colaborar na definição e implementação de estratégias que visem a superação
de dificuldades de aprendizagem;
11. Participar nos conselhos de docentes de turma/conselhos de turma onde
existam alunos com necessidades educativas especiais (NEE) a fim de acompanhar
a situação desses alunos.
12. Dinamizar atividades que promovam a inclusão socioeducativa dos alunos com
NEE e integrados no Plano Anual de Atividades do Agrupamento.
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13. Implementar as diretivas previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, relativas
aos alunos com necessidades educativas especiais.

Referenciação
1. O serviço docente relativo aos processos de referenciação e avaliação, assume
caráter prioritário e de aceitação obrigatória, devendo a sua execução sobrepor-se
a toda atividade docente e não docente, exceto a letiva (artº 7º do Dec. Lei
3/2008, de 7 de janeiro).
2. A referenciação (artº 5º do Dec. Lei 3/2008, de 7 de janeiro) pode ser efetuada
sempre que existe suspeita que uma criança ou jovem necessita de uma resposta
educativa no âmbito da educação especial. De um modo geral a iniciativa pode vir
de: pais e/ou encarregados de educação; serviços de intervenção precoce;
docentes ou outros serviços da comunidade. Embora qualquer destes serviços
possa fazer a referenciação, a família deverá ser contactada para autorizar o início
do processo de avaliação.
3. A referenciação é feita ao órgão de gestão através do preenchimento de
formulário próprio.
4. A Direção do agrupamento solicita à equipa da educação especial a avaliação da
criança/jovem e a elaboração do respetivo relatório técnico-pedagógico.
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Avaliação (artº 6º do Dec. Lei 3/2008, de 7 de janeiro)
1. Compete à direção indicar o professor de educação especial que fará a avaliação
da funcionalidade do aluno e o respetivo relatório técnico-pedagógico, com as
medidas educativas propostas.
2. A avaliação tem como objetivo recolher informação que permita verificar se se
está perante uma situação de necessidades educativas especiais de caráter
permanente e dar orientações para a elaboração do PEI bem como identificar os
recursos adicionais a disponibilizar.
3. Caso se considere a necessidade de avaliação especializada, a Direção poderá
solicitar a intervenção de outros técnicos ou serviços. (artº 4º do Dec. Lei 3/2008,
de 7 de janeiro).
4. Depois de uma análise conjunta dos dados de avaliação é elaborado um
relatório técnico-pedagógico.
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5. Todo o processo deverá estar concluído no prazo de sessenta dias após a
referenciação do aluno.
6. O PEI (Programa Educativo Individual) deverá ser aprovado pelo Conselho Pedagógico.

ARTIGO 49º
Medidas de promoção do sucesso escolar
Ver artigo 20º, Despacho Normativo n.º 24-A/2012, 6 dez.
1. O Apoio Pedagógico aplica-se, prioritariamente, aos alunos que revelem
dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês e
que beneficiem de um plano de acompanhamento pedagógico.
2. As atividades de Apoio Pedagógico são implementadas tendo em conta os
recursos físicos e humanos do Agrupamento.
Funcionamento
1. As propostas de Apoio Pedagógico são da responsabilidade do Conselho de
Turma ou Conselho de Docentes, devendo ser elaboradas, pelo professor da
disciplina proponente ou professor titular de turma, devendo ser formalizadas nas
respetivas reuniões. A sua operacionalização ficará a cargo do respetivo docente.
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2. O Conselho de Turma ou Conselho de Docentes deverá ponderar sempre cada
proposta, tendo em conta as possíveis implicações de cada apoio no progresso e
recuperação dos alunos.
3. Os pedidos serão analisados pelo Diretor e atendidos em função da capacidade
de resposta do Agrupamento.
4. O Diretor de Turma ou professor titular de turma deve dar conhecimento ao
Encarregado de Educação da proposta e das regras que presidem ao
funcionamento das atividades.
5. Todo o aluno integrado nas atividades deve ser assíduo, pontual e empenhado.
6. Em termos de assiduidade, a terceira falta injustificada implica, de imediato, a
suspensão do Apoio Pedagógico, exceto para os alunos que beneficiem de plano
de acompanhamento pedagógico, para os quais, estas faltas deverão ser alvo de
reflexão por parte dos docentes, tomando a decisão pedagogicamente mais
favorável para o aluno.
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7- Equipa de Autoavaliação
Definição
1. A Equipa de Autoavaliação é parte integrante do Agrupamento no sentido de
acompanhar e monitorizar eficazmente o Projeto Educativo do Agrupamento, na
perspetiva de promoção da qualidade educativa.
Composição
1. A Equipa de Autoavaliação integra docentes dos vários ciclos e de diferentes
departamentos/grupo disciplinares, sendo constituída por cinco elementos.
2. Para além dos docentes, a Equipa de Autoavaliação pode incluir um elemento
do pessoal não docente, dois representantes dos alunos, um da autarquia e um
representante dos encarregados de educação.
Designação
1. O Coordenador é designado pelo Diretor.
2. Os restantes elementos do Observatório da Qualidade são nomeados pelo
Diretor, sob proposta do Coordenador.
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Competências
1. Acompanhar/Monitorizar o Projeto Educativo de Agrupamento.
2. Propor, sempre que necessário, aspetos a melhorar no Projeto Educativo de
Agrupamento.
3. Construir material de trabalho para acompanhar o Projeto Educativo de
Agrupamento.
4. Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo,
nomeadamente no que concerne ao Plano de Melhoria.
5. Divulgar, atempadamente, o relatório das atividades no Conselho Pedagógico e
Conselho Geral.
Funcionamento
1. A Equipa de Autoavaliação reunirá ordinariamente uma vez por semana.
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2. A Equipa de Autoavaliação reunirá extraordinariamente, sempre que seja
convocado pelo seu Coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço
dos respetivos membros, ou por solicitação do Diretor ou Conselho Pedagógico.
3. O Coordenador e restantes docentes da Equipa de Autoavaliação terão nos seus
horários horas da componente não letiva para as reuniões.
ARTIGO 50º
Instalações e respetivo funcionamento
Fazem parte do agrupamento de escolas as seguintes instalações:
Serviços Administrativos (Secretaria)
Biblioteca/Centro de Recursos
Sala de Professores
Sala de trabalho de Professores
Sala TIC
Sala de D.T
Reprografia/Papelaria
Bar / Bufete
Cantina/Refeitório
Pavilhão Gimnodesportivo
Campo de Jogos exterior
Salas de Aula
Sala de convívio
Sala de Multimédia
Pátios
Casas de banho
Portaria
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ARTIGO 51º
Organização
1. A definição dos serviços existentes e a criar depende do Diretor, de acordo com
a sua natureza, devendo estes estar bem identificados, de maneira a facilitar o seu
acesso.
2. Nos regimentos de organização e funcionamento dos diferentes serviços e
espaços escolares, deverão constar os seguintes pontos:
a) Horário de funcionamento;
b) Normas de acesso e conduta;
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c) Mecanismo de requisição de serviço;
d)Gestão de equipamentos, incluindo
aquisições/reposições.

a

comunicação

de

estragos

e

3. A requisição de material, equipamentos ou serviços é feita em documento
próprio, do qual constem, pelo menos, a identificação do requerente,
equipamento/material a requisitar, sala, data e hora onde será utilizado.
4. O Diretor define no início do ano letivo, o disposto no n.º 2, para os serviços
administrativos, serviços de ação social escolar, refeitório, bufete, papelaria e
reprografia.
ARTIGO 52º

Funcionamento das Instalações

1-Serviços Administrativos (Secretaria)
Constituição: Assistentes Técnicos
Funções: Tratar de toda a documentação que diga respeito à vida dos alunos,
pessoal docente e não docente.
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Horário de funcionamento da Secretaria:
- Consultar no local
2-Serviços de Ação Social Escolar
a) Os Serviços de Ação Social Escolar incluídos nos Serviços de Administração
Escolar destinam-se, primordialmente, a satisfazer as necessidades dos alunos
pertencentes aos estratos sociais mais desfavorecidos em matéria de alimentação,
material escolar, transportes e material específico para deficientes.
b) Os Serviços de Ação Social Escolar são coordenados pelo Diretor / Subdiretor ou
Adjunto que, orientados pelo Chefe de Serviços Administrativos Escolares, que
nomeará um funcionário administrativo responsável pelo apoio administrativo a
estes serviços.
c) A Autarquia presta apoio aos alunos no que respeita à atribuição de subsídios
para alimentação, livros e material escolar, e transporte escolar no 1º ciclo, bem
como a Atividades de Animação e de Apoio à Família na educação pré-escolar
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3-Biblioteca/Centro de Recursos
Horário de funcionamento
- Consultar no local
4-Sala de Professores
É um espaço exclusivo dos professores onde o aluno se poderá dirigir em caso de
extrema necessidade.
Existe na sala de professores um armário para dossiês de grupo onde será
guardado todo o material respeitante ao mesmo.
Os expositores têm de permanecer funcionalmente organizados e devem ser
periodicamente renovados.
Existe à disposição dos professores um dossiê onde estará contida diversa
legislação de interesse para os docentes.
Os professores têm à sua disposição uma lista dos Diretores de Turma.
Os docentes deverão esforçar-se por manter a sala arrumada, a fim de se tornar
um local de agradável convívio e trabalho.
Cada professor pode ter um cacifo para guardar os seus materiais.

5-Sala de Trabalho de Professores
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É um espaço exclusivo para o trabalho dos professores.
Existe na sala de trabalho um armário para colocar os computadores portáteis de
uso exclusivo dos professores. Os mesmos deverão ser colocados no respetivo
armário após a sua utilização.
6-Sala de Diretores de Turma
É o espaço de reunião de diretores de turma e atendimento de encarregados de
educação.
Aqui está todo o material referente às direções de turma (dossiers de turma,
dossier de legislação).
Este espaço deverá ser utilizado exclusivamente pelos diretores de turma.
7-Papelaria / Reprografia
Local onde se pode:
- Comprar material diverso necessário para as atividades escolares;
- Fotocopiar documentos ou outro material necessário para a realização dos
trabalhos das várias disciplinas.
- Fazer o carregamento dos cartões magnéticos
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Nota: O material a fotocopiar deve ser entregue com 24 horas de
antecedência.
Horário de funcionamento – Consultar no local
8-Bufete / Bar
Local onde podem ser adquiridos vários alimentos.
Para se ser atendido deve ser portador do Cartão Magnético ou dinheiro.
Pode-se adquirir a senha de almoço nos Quiosques, que deve ser comprada na
véspera até às 18.00h e no GIAE online até às 23h59m.
Este local, que é de todos, deve ser mantido limpo com a colaboração de todos.
Horário de funcionamento:
Consultar no local
9-Refeitório
O refeitório é o espaço onde se almoça.
Para que a refeição decorra em tranquilidade é necessário:
- Formar fila à porta, respeitar a ordem na fila e não fazer barulho enquanto se
espera.
- Passar o cartão magnético
- Lavar as mãos;
- Pegar no tabuleiro e colocar nele os talheres, copo, pão, sobremesa, sopa e
guardanapo;
- Esperar que a funcionária dê o prato já servido;
- No final da refeição, deitar os desperdícios em recipientes reservados para o
efeito, arrumar a loiça suja no tabuleiro;
- Deve fazer-se uso dos caixotes do lixo.
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Horário de funcionamento: Consultar no local
10-Pavilhão Gimnodesportivo
As aulas de Educação Física decorrem no Pavilhão Gimnodesportivo.
Os alunos devem respeitar o seguinte regulamento:
- As aulas de Educação Física têm início cinco minutos após a hora estipulada para
a entrada e acabam dez minutos antes da hora de saída;
- O aluno não equipado não poderá participar nas aulas;
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- A abertura e fecho dos balneários é da responsabilidade do pessoal auxiliar;
- Todos os objetos de valor dos alunos devem ficar num saco de turma e levado
para o pavilhão. O não cumprimento desta norma, não responsabiliza a escola pelo
valor dos objetos que eventualmente desapareçam;
- Nas instalações destinadas às aulas de Educação Física só poderão estar os alunos
da própria aula;
- A participação nas aulas de Educação Física obriga a equipamento próprio:
sapatos ténis, meias, calções, camisolas e facto de treino. Não será permitida a
utilização de material menos apropriado;
- A entrada no Ginásio será feita na presença do professor;
- Nos minutos finais da aula, os alunos devem participar na arrumação do material
utilizado, sob orientação do professor;
- Todos os estragos provocados por negligência ou insensatez serão sempre
custeados pelos responsáveis;
- Não é permitido fumar ou comer nas instalações desportivas e anexos;
- No final da aula os alunos devem sempre tomar banho;
- O aluno que apresente atestado médico não terá falta de presença, ficando
obrigado a assistir à aula, caso contrário terá falta de presença;
- Os alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo deverão estar sempre acompanhados pelo
respetivo professor.
11-Sala de Aula
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- À hora estipulada para cada aula o aluno deve dirigir-se à sala indicada no
horário;
À porta da sala, deve aguardar a chegada do professor de modo a deixar a
passagem livre;
Após 5 minutos da hora estipulada para a entrada, se o professor estiver ocupado
ou faltar, deve dirigir-se à Biblioteca onde se fará a substituição;
Durante a estadia na sala não danificar o material existente (mesas, cadeiras,
armários, paredes)
Ao sair deixar a sala como a encontrou ou se possível melhor;
Fazer uso do caixote do lixo;
Expor as suas dúvidas na disciplina;
Colaborar em ambiente de grupo;
Prestar atenção às tarefas escolares;
Cumprir as instruções do professor;
Justificar um atraso junto do respetivo professor;
Garantir a tranquilidade das aulas.
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12-Apoio às salas de aula, recreios e outras instalações
O apoio às salas de aula é dado pelos Assistentes Operacionais que se encontram
nos blocos onde decorrem as atividades escolares, tanto no Pré-escolar como nos
1º, 2ºe 3º ciclos.
Durante os recreios (intervalos) o apoio é feito pelos assistentes operacionais nos
2º e 3º ciclos.
No 1º ciclo a vigilância dos intervalos, que têm a duração de 20m no período da
manhã e de 10 m no período da tarde, é feita pelo professor nos lugares unitários
e pelos professores e assistentes operacionais nos outros.
13-Aulas no exterior da escola, visitas de estudo, etc.
Sempre que um professor considere necessário sair da escola, tem de informar o
Órgão de Gestão da Escola e os encarregados de educação. Para tal facto os
professores deverão sempre acompanhar os alunos e nunca se fazer substituir.
No 1º ciclo e Pré-escolar, o professor deverá fazer-se acompanhar por um
assistente operacional que dará o apoio necessário.
Sempre que os alunos se desloquem em visitas de estudo deverá ser feita a
listagem dos alunos participantes e entregue nos serviços administrativos com 48
horas de antecedência o projeto da atividade, para que se emita a credencial de
saída. No caso das visitas de estudo os professores devem fazer-se acompanhar da
raquete de sinalização e respetivos coletes que se encontram para requisitar na
papelaria da escola.
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14-Sala de Convívio
Esta sala é destinada aos alunos para ocupação dos tempos livres pelo que todos
devem colaborar no seu bom funcionamento.
Os alunos podem e devem dar sugestões para melhorar o equipamento existente
na sala (essas sugestões serão dadas através dos placares existentes).
O regulamento da sala é feito pelos alunos.
O material existente pode ser requisitado junto do funcionário responsável sempre
que necessário para enriquecimento dos trabalhos e apoio às atividades.
15-Pátios
Os pátios e as plantas devem ser protegidos.
Alunos, pessoal docente e assistentes operacionais de apoio ao setor de Educação
Física encarregam-se da marcação dos campos de jogos e da conservação de todo
o material desportivo.
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As atividades recreativas ruidosas não podem realizar-se durante os tempos
letivos, junto às salas de aulas.
16-Casas de banho
As casas de banho têm que ser permanentemente vigiadas pelos assistentes
operacionais para se manterem em boas condições higiénicas.
Aos utentes será exigido que as deixem como as encontraram.
Os alunos não podem permanecer nas instalações sanitárias mais tempo do que o
necessário.
17-Portaria
Local de passagem obrigatória, à entrada da escola.
Encontra-se na portaria um funcionário que é obrigado a zelar pela entrada e saída
dos alunos.
É obrigatório a passagem do cartão magnético por todos os utentes da escola.
O funcionário exigirá a todos os elementos estranhos ao agrupamento a respetiva
identificação e será responsável pelo não cumprimento desta norma.
ARTIGO 54º
Direitos e Deveres dos Membros da Comunidade Escolar
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Gerais
Os membros da comunidade escolar ficam sujeitos aos seguintes direitos e
deveres gerais:
Direitos Gerais:
Participar no processo de elaboração do projeto educativo e acompanhar o
respetivo desenvolvimento, nos termos da lei;
Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de qualquer setor do
agrupamento de escolas;
Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou
através dos seus órgãos representativos;
Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento do agrupamento de
escolas;
Receber um exemplar do regulamento interno do agrupamento de escolas.
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Deveres Gerais:
Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários e/ou tarefas
que lhe forem exigidos;
Promover um convívio são, de modo a criar um clima de confiança e harmonia,
baseado no respeito mútuo;
Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, aceitando
sugestões que visem melhorar os mesmos;
Zelar pela defesa, conservação, e asseio do agrupamento de escolas,
nomeadamente no que diz respeito às instalações, material didático, mobiliário e
espaços verdes;
Identificar-se sempre que tal lhe seja solicitado;
Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços do
agrupamento de escolas;
Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade
escolar, exceto se devidamente identificadas com o cartão de visitante em local
bem visível;
Cumprir e fazer cumprir o regulamento interno do agrupamento de escolas.
ARTIGO 55º
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Alunos
Direitos do Aluno
Ver artº 6º e 7º da Lei 51/2012 de 5 de setembro

Definição do previsto na alínea e), h), t) e x)
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; Perante o
testemunho da ação e com base no parecer de um «júri» (constituído pelo DT/
professor titular, delegado/ subdelegado, um AAE, representante dos PEE,
elemento do CE, elemento da Autarquia) será atribuído um prémio por ciclo e
divulgação pública dos mesmos (ex. página Web da Escola; Participais, etc.).
Reconhecimento feito pela Escola em parceria com a comunidade (CMA, APEECA,
CGD, ACA, …).
h) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e
distingam o mérito; Atribuição de prémios por ciclo e divulgação pública dos
mesmos (ex. página Web da Escola; Participais, etc.). Reconhecimento feito pela
Escola em parceria com a comunidade (CMA, APEECA, CGD, ACA, …);
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t) Divulgar o RI na página da escola, no GIAE e nas aulas de Educação para a
Cidadania o DT informa sobre a organização curricular e funcionamento dos
diversos serviços.
x) Reunir mensalmente assembleias de turma para debate de assuntos que digam
respeito à vida escolar, com o propósito de reunirem trimestralmente os
delegados de turma com a Direção.
Em suma, os direitos previstos na Lei 51/2012, de 5 de setembro , são:
Propor atividades de carácter cultural e recreativo;
Ter ensino que respeite as suas aptidões e ritmo de aprendizagem;
Poder apresentar a sua defesa, sempre que for acusado de algum facto e ser
tratado de igual modo por todos os professores da turma;
Ter bom ambiente de trabalho dentro e for a da sala de aula;
Encontrar as instalações em boas condições higiénicas;
Frequentar as salas de estudo;
Inscrever-se nas atividades de desporto escolar e dos clubes e, frequentá-los;
Usufruir plenamente os intervalos;
Não deve fazer mais que um teste por dia;
Desenvolver experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e socio-afetiva;
Adquirir atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos civicamente
responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária;
Ter condições de promoção do sucesso escolar e educativo;
Ter direito a beneficiar do material didático e audiovisual existente na escola.
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ARTIGO 56º

Representação de Alunos
Ver artº 8º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 57º

Deveres do Aluno
Ver artº 10º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
Para além do previsto no artº 10º da Lei 51/2012, de 5 de setembro deverão
também os alunos:
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Responsabilizar-se pelos danos causados nos equipamentos ou materiais da
escola, e suportar efetiva e atempadamente as despesas que ocorram desses
danos;
Dirigir-se de forma ordeira para as salas de aula, logo após o toque;
Abandonar o bloco somente após o aviso do funcionário (no caso do professor de
substituição faltar);
Responsabilizar-se pelo material escolar e levá-lo sempre para a sala de aula;
Manter o caderno diário organizado e em dia;
Respeitar as normas de higiene:
. apresentando-se na escola limpo e sem parasitas ;
. limpando os pés à entrada dos blocos;
. aparecendo com as mãos limpas nas salas e, em especial, no bar e refeitório;
Não circular junto dos blocos das salas de aulas, durante as horas letivas;
Sair e entrar na escola pelo túnel;
Não comer nas salas de aula;
Não mastigar pastilhas elásticas durante as aulas;
Assistir às assembleias de turma marcadas pelo D.T;
Não cuspir para o chão;
Não fumar nem ingerir bebidas alcoólicas;
No recinto da escola não utilizar objetos que ponham em causa a sua segurança e
a dos outros (bombas carnavalescas, etc.);
É obrigatório desligar o telemóvel e é expressamente proibido manuseá-lo na sala
de aula, assim como outro tipo de material tecnológico (PSP,MP3,IPod,etc). Exceto
em casos devidamente justificados e autorizados. Em caso de transgressão será
confiscado e só será entregue ao Encarregado de Educação por um elemento da
direção.
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ARTIGO 58º

Processo individual do Aluno
Ver artº 11º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 59º

Outros Instrumentos de Registo
Ver artº 12º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
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ARTIGO 60º
Dever de assiduidade e efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas
Ver artº 13º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 61º
Faltas e sua natureza
Ver artº 14º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 62º
Dispensa da atividade física
Ver artº 15º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 63º
Justificação de faltas
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Ver artº 16º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 64º
Faltas injustificadas
Ver artº 17º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 65º
Excesso grave de faltas
Ver artº 18º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 66º
Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas
Ver artº 19º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
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ARTIGO 67º
Medidas de recuperação e de integração
Ver artº 20º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 68º
Incumprimento ou ineficácia das medidas
Ver artº 21º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 69º
Qualificação da Infração
Ver artº 22º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 70º
Participação de ocorrência
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Ver artº 23º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 71º
Medidas disciplinares
Finalidades das Medidas Disciplinares
Ver artº 24º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 72º
Determinação da medida disciplinar
Ver artº 25º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 73º

Medidas disciplinares corretivas
Ver artº 26º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
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Medida corretiva prevista no nº6:
- O aluno será encaminhado para o GO! ou BE com tarefa indicada pelo professor.
Medidas corretiva prevista no nº9:
- medidas corretivas fora das atividades letivas nomeadamente: atividades de
oficina ou outras adequadas ao perfil do aluno, protocolo com a Câmara de Avis
para os enquadrar em atividades, durante um período de tempo de acordo com os
atos praticados, no período máximo de 15 dias.
– limpeza de espaços interiores e exteriores, recolha de tabuleiro de 1 semana a 1
mês de acordo com a gravidade.
ARTIGO 74º

Atividades de integração na escola ou na comunidade
Ver artº 27º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
Previsto no nº2:
Assinar um protocolo com entidades e planificar o horário, objetivos, atividades,
intervenientes e recursos a mobilizar.
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ARTIGO 75º

Medidas disciplinares sancionatórias
Ver artº 28º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 76º

Cumulação de medidas disciplinares
Ver artº 29º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 77º

Medidas disciplinares sancionatórias- Procedimento Disciplinar
Ver artº 30º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
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ARTIGO 78º

Celeridade do Procedimento Disciplinar
Ver artº 31º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 79º

Suspensão preventiva do aluno
Ver artº 32º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
ARTIGO 80º

Decisão final
Ver artº 33º da Lei 51/2012 de 5 de setembro

Para agilizar o cumprimento da lei e o combate à indisciplina, anexa-se a este
Regulamento Interno o documento “Disciplinar!”:
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ARTIGO 81º

Divulgação do Regulamento Interno da Escola
Ver artº 51º da Lei 51/2012 de 5 de setembro

1 — O regulamento interno da escola é publicitado no Portal das Escolas, na página
da escola e na BE, em local visível e adequado, sendo fornecido gratuitamente ao
aluno, quando inicia a frequência da escola e sempre que o regulamento seja
objeto de atualização.
2 — Os pais ou encarregados de educação devem, no ato da matrícula, nos termos
da alínea k) do n.º 2 do artigo 43.º, conhecer o regulamento interno da escola e
subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração
anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao
seu cumprimento integral.
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ARTIGO 82º

Legislação Subsidiária
Ver artº 52º da Lei 51/2012 de 5 de setembro
Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado no presente documento,
aplica-se subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo.
ARTIGO 83º
Original
O original do Regulamento Interno, devidamente homologado pelo Conselho
Geral, estará à guarda do(a) Diretor(a).
ARTIGO 84º
Aprovação/Revisão
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O Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Avis foi aprovado por
maioria dos membros do Conselho Geral em 19 de dezembro de 2012 e revisto e
aprovado em reunião de Conselho Geral de 15 de dezembro de 2014.

Avis, 15 de dezembro de 2014

A Presidente do Conselho Geral

____________________________________
(Ana Bela Mendes Antunes)
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ANEXOS
ANEXO 1
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES
MAGNÉTICOS DE IDENTIFICAÇÃO
Artigo 1º
Âmbito e função
1. O Cartão Magnético de Identificação tem por função identificar todos os utentes
(alunos; pessoal docente e pessoal não docente).
São utilizadores todos os elementos da comunidade educativa, nomeadamente:
a) Alunos;
b) Funcionários da Escola (docentes e não docentes);
c) Colaboradores.
Poderão ser considerados também, como utilizadores, outros elementos que possam
permanecer de forma temporária na escola e que necessitem de aceder aos serviços.
2. O Cartão Magnético de Identificação possibilita o pagamento de bens e serviços no
interior da escola sede do Agrupamento.
3.Com o cartão/senhas o pagamento é sempre efetuado antes do consumo;
a) Refeições na Cantina;
b) Aquisição de material escolar na Papelaria;
c) Artigos alimentares no Bufete;
d) Fotocópias e serviços relacionados com a Reprografia
3. O Cartão Magnético de Identificação possibilita controlar a entrada e saída no
recinto escolar da escola sede do Agrupamento.
4. As informações constantes em todos os Cartões Magnéticos de Identificação,
relativamente a alunos, pessoal docente e não docente, constam de uma base de
dados confidencial à qual apenas a Direção têm acesso integral.
5. No Cartão Magnético de Identificação consta, o nome e número do cartão.
6. O Cartão Magnético de Identificação é pessoal e intransmissível. Em caso algum
pode ser utilizado por outra pessoa.
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Artigo 2º
Funcionamento
1. O Cartão Magnético de Identificação tem um custo de 4,00€.
2. Cartão Magnético de Identificação é valido para o período de frequência do
estabelecimento de ensino, no caso dos alunos, e para o período de vínculo laboral na
Escola Básica 2º e 3º Ciclo Mestre de Avis, no caso do pessoal docente e não docente.
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3. Qualquer portador do Cartão Magnético de Identificação (aluno; pessoal docente e
pessoal não docente) é responsável pelo uso e conservação do mesmo, não sendo
imputável à escola qualquer substituição por uso indevido do mesmo.
4. O Cartão Magnético de Identificação de qualquer utente, não pode apresentar
quaisquer dúvidas relativamente à identidade do seu portador.
5. É da responsabilidade do utilizador a manutenção e o bom estado de conservação
do seu Cartão Magnético de Identificação:
a) Riscado;
b) Raspado;
c) Cortado;
d) Tapado com qualquer autocolante;
e) Dobrado;
f) Apagado;
g) Alterado com o uso de corretor.
6. Em caso de danificação do Cartão Magnético de Identificação, extravio ou mau
estado de conservação, o utilizador deve dirigir-se aos Serviços Administrativos de
forma a solicitar um cartão temporário e requisitar uma segunda via do seu cartão,
mediante o pagamento de 4€ efetuado aquando do pedido do novo cartão.
7. O Cartão Magnético de Identificação Temporário é propriedade da Escola, e deverá
ser devolvido aquando da emissão de novo cartão, em perfeito estado de conservação
e funcionamento, nos Serviços Administrativos da Escola Sede. Caso não aconteça, o
utilizador deve efetuar o pagamento de 8,00€.
8. Quando o utilizador recebe um novo cartão deverá testá-lo nas 24 horas seguintes
de forma a detetar as possíveis anomalias.
9. Ao Encarregado de Educação cabe a responsabilidade pela verificação periódica do
estado de conservação do Cartão Magnético de Identificação do seu educando e pelo
pagamento inerente à sua substituição por um novo em caso de avaria, extravio ou
mau estado de conservação.
10. Em caso de extravio ou danificação, saldo existente no Cartão Magnético de
Identificação será recuperado. O utente deve dirigir-se aos Serviços da Administração
Escolar e proceder à anulação do cartão, inviabilizando assim o seu uso indevido por
outros.
11. Para se poder adquirir bens e serviços dentro do espaço escolar, deve o Cartão
Magnético de Identificação ter saldo suficiente para a ação a efetuar.
12. Os carregamentos do Cartão Magnético de Identificação serão efetuados na
Papelaria/Reprografia.
13. A quantia mínima de carregamento é de 0,50€.
14. As informações produzidas pelo sistema de controlo de acessos e saída da escola,
detalhes de despesas, carregamentos efetuados, acesso ao refeitório, serão fornecidas
ao Encarregado de Educação, desde que solicitado pelo Diretor de Turma aos Serviços
Administrativos e através de consulta online através do GIAE Online.
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15. Todos os Encarregados de Educação têm acesso às entradas e saídas da escola do
seu educando, detalhes de despesas, carregamentos efetuados, acesso ao refeitório
através do GIAE Online. O qual serão fornecidos os códigos de acesso para aluno e
encarregado de educação.
16. Os funcionários de serviços dos vários sectores confirmam os dados do utente
constante no Cartão Magnético de Identificação que se apresenta no sector. No caso
de não conformidade, o cartão é apreendido.
17. Todos os utilizadores devem fazer-se acompanhar do Cartão Magnético de
Identificação e apresentá-lo sempre que seja solicitado.
18. Sempre que houver algum problema elétrico ou outra anomalia que impossibilite a
utilização do cartão ou a finalização da compra, deve a funcionária do serviço recolher
o cartão para validar, posteriormente a operação interrompida.
Artigo 3º
O Cartão Magnético de Identificação e a Portaria
1. O Cartão Magnético de Identificação é um apoio aos funcionários de serviço na
portaria da Escola Sede.
2. O controlo das saídas dos alunos é feito em função do seu tipo de cartão eletrónico:
a) Cartão Livre – permite entrar e sair do recinto escolar sempre que entender.
b) Cartão Condicionado – permite sair do recinto escolar em alguns períodos das
atividades escolares (ex. almoço).
c) Cartões Impedido – só podem sair do recinto escolar no final das atividades
escolares impressas no seu horário.
3. Todos os utilizadores são obrigados a “passar” o Cartão Magnético de Identificação
junto aos leitores existentes, de forma a indicar a sua entrada ou saída do recinto
escolar, assim como para poderem usufruir de todos os serviços da escola (bar,
refeitório papelaria, etc.)
4. Quando o sistema informar que o aluno não tem autorização para sair da escola,
este é impedido pelo funcionário de serviço.
5. Poderá incorrer em processo disciplinar o aluno que, apesar de lhe ser indicada a
não permissão de saída, desrespeitar a ordem dada pelo funcionário de serviço.
6. Sempre que determinado aluno se aproxime da portaria para sair de escola e o
funcionário se aperceba que não possui Cartão Magnético de Identificação, é impedido
de abandonar o recinto escolar até novas ordens emanadas pela Direção do
Agrupamento.
7. Qualquer aluno que pretenda sair da escola na hora de almoço, deve ser portador
do seu Cartão Magnético de Identificação, de modo a ser verificada a autorização de
saída da escola.
8. Caso a autorização de saída da escola na hora de almoço, não tenha sido expressa
pelo Encarregado de Educação no ato da matrícula, os alunos devem proceder da
seguinte forma:
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a) Solicitar ao Encarregado de Educação que escreva essa autorização na sua caderneta
escolar, autenticada com a respetiva assinatura;
b) Informar o Diretor de Turma, que toma conhecimento e assina no espaço próprio
para o efeito;
c) Dirigir-se aos Serviços Administrativos e solicitar a atualização da informação do
Cartão Magnético de Identificação.
8. No caso de se tratar de uma saída excecional do aluno (ida ao médico, etc.) o
Encarregado de Educação tem obrigatoriamente que autorizar a saída, mencionando a
hora de saída e a previsível hora de chegada. Essa informação poderá ser feita por
mensagem dirigida ao Diretor de Turma ou ao responsável pela portaria, neste caso
diretamente pelo E.E, para que seja possibilitada administrativamente a sua saída.
Artigo 4º
O Cartão Magnético de Identificação e o Bar de Alunos/Professores
1. O utente entrega o seu Cartão Magnético de Identificação à funcionária de serviço
ao bar de alunos/professores, e solicita o pretendido. A funcionária de serviço procede
ao pagamento dos produtos solicitados antes de servir os utilizadores.
Artigo 5º
O Cartão Magnético de Identificação e o Refeitório
1. As refeições são adquiridas no quiosque ou no GIAE Online;
2. As marcações das refeições são efetuadas até à véspera (23h59m). As marcações
das refeições não podem ultrapassar uma quinzena.
3. O utente deverá passar o cartão no leitor disponível no refeitório, e após a indicação
que a refeição foi devidamente encomendada, pode prosseguir e levantar a sua
refeição.
4. Cada cartão compra apenas uma refeição para o dia;
5. O sistema permite apenas comprar as refeições de almoço que estiverem
disponíveis.
6. Às refeições não consumidas acresce o pagamento de 1,68€ conforme informação
emanada superiormente.
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7. Também permite a compra de refeições para grupos de alunos, formandos ou
professores em atividades extraordinárias na escola desde que previamente sejam
solicitadas e autorizadas pelo diretor:
a. No caso de não ter sido atribuído cartão a estes utilizadores as refeições são
vendidas nos serviços administrativos, sendo entregue um talão com o número de
refeições;
b. Este talão faz prova da compra e deve ser entregue no refeitório
ARTIGO 6.º
Enganos/Anulações de Refeições
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1. Não são permitidas anulações de refeições previamente adquiridas sendo apenas
possível proceder à sua transferência para data posterior, desde que a ementa esteja
disponível no sistema.
2. São permitidas transferências de senhas adquiridas para o próprio dia, no caso de
motivo de doença imprevista ou outro motivo devidamente justificado, desde que os
Serviços Administrativos sejam avisados, até às 10 horas, pelo Encarregado de
Educação, bastando para isso, referir o número de utente do seu educando, não sendo
permitido contudo, nunca, a sua anulação.
Artigo 7º
O Cartão Magnético de Identificação e a Papelaria/Reprografia/Serviços
1. Todos os materiais adquiridos na papelaria são pagos através do Cartão Magnético
de Identificação.
2. Todos os trabalhos de reprografia são pagos através do Cartão Magnético de
Identificação.
3. O utente entrega o seu Cartão Magnético de Identificação à funcionária de serviço e
solicita o produto que quer adquirir ou o trabalho que pretende solicitar. A funcionária
procede ao pagamento dos produtos ou trabalhos solicitados antes de servir os
utilizadores.
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4. Os professores da escola têm o seu cartão com dois fundos de utilização:
a. Requisição, no qual está associado um plafond que se aplica a todo o material
inerente à preparação das atividades letivas (fotocópias), dependendo ainda dos
cargos atribuídos (diretor de turma, coordenador de departamento, diretor de curso,
etc.);
Artigo 8.º
Serviços Administrativos
1. Este serviço é responsável por preparar o sistema para a inserção e anulação de
produtos e respetivo preçário;
2. É também responsável pela:
a. Validação de cartões;
b. Atribuição de cartões a visitantes ou colaboradores;
c. Substituição de cartões;
d. Solicitação e requisição de 2ª e mais vias do cartão, com respetiva cobrança;
e. Entregar aos Encarregados de Educação o documento para declaração de IRS do
valor gasto na escola;
f. Desativação de cartões.

______________________________________________________________________________________________
REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO

Aprovado em Conselho Geral de 15/12/2014

REGULAMENTO INTERNO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS

Artigo 9.º
SASE
1. Em articulação com os Serviços Administrativos, a equipa deste serviço é
responsável por preparar o sistema para a inserção e anulação de produtos e respetivo
preçário;
2. É responsável por imprimir os mapas diários e de controlo do stock.
Artigo 10.º
Alunos com Suplemento Alimentar
1. Os alunos com suplemento alimentar atribuído (suplementos) podem solicitá-lo no
bufete, pois o cartão tem contido essa informação.
Artigo 11º
Cartão de Visitante/Colaborador
1.A Escola dispõe de cartões magnéticos destinados a visitantes/colaboradores;
2.Estes cartões destinam-se a visitantes que por força da sua visita à Escola, tenham
necessidade de utilizar os serviços de bar, refeitório, papelaria ou reprografia.
3.O Cartão de Visitante/Colaborador é solicitado e ativado nos Serviços de
Administração Escolar.
4.Se no final da visita o cartão de visitante apresentar saldo, o visitante deve reclamar
a devolução do mesmo, no prazo de 5 dias.
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Artigo 12º
Reclamação de saldos
1. Sempre que o Cartão Magnético de um utente que cessou funções ou deixou de
frequentar a escola apresente saldo, a devolução do saldo deve ser reclamada, em
impresso próprio nos Serviços de Administração Escolar no prazo máximo de 15 dias. O
não cumprimento deste prazo viabiliza a transferência de tal saldo para o orçamento
privativo da escola.
2-O saldo do Cartão Magnético, não transita para o ano seguinte. Assim, a devolução
do saldo deve ser reclamada, em impresso próprio nos Serviços de Administração
Escolar até ao dia 15 de Agosto de cada ano. O não cumprimento deste prazo viabiliza
a transferência de tal saldo para o orçamento privativo da escola.
Artigo 13º
Forma Alternativa ao uso de numerário como meio de pagamento nos locais de
venda/prestação de serviços
1.Em caso de avaria do sistema informático, emissão de senha.
2.Visitantes ou outras situações pontuais, cartão de visitante e/ou emissão de senha.
Artigo 14º
Disposições Finais
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Qualquer caso que não esteja expressamente previsto neste regulamento, será
pontualmente resolvido pela Diretora do Agrupamento de Escolas de Avis.
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ANEXO 2
REGULAMENTO DO SEGURO ESCOLAR
I. O QUE É CONSIDERADO ACIDENTE ESCOLAR?

É considerado Acidente Escolar:
1. Qualquer acontecimento que ocorra numa atividade escolar e que provoque ao
aluno lesão, doença ou morte;
2. Qualquer acidente que resulte de atividade desenvolvida com o consentimento
ou sob a responsabilidade dos órgãos de gestão do estabelecimento de educação e
ensino, também está abrangido;
3. Um acontecimento externo e fortuito (acidente em trajeto) que ocorra no
percurso habitual entre a residência e o estabelecimento de educação e ensino, ou
vice-versa, desde que:
a) Seja no período de tempo imediatamente anterior ao início da atividade escolar
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ou imediatamente posterior ao seu termo, dentro do limite de tempo considerado
necessário para percorrer a distância do local da saída ao local do acidente, e
b) O aluno seja menor de idade e não esteja acompanhado por adulto que, nos
termos da lei, esteja obrigado à sua vigilância;
c) O aluno esteja acompanhado por docente ou funcionário do estabelecimento de
educação e ensino que frequenta.
4. No caso do acidente em trajeto ser um atropelamento, só é considerado
acidente escolar, para além de estar abrangido pelo número anterior, quando:
a) A responsabilidade seja imputável ao aluno sinistrado, no todo ou em parte,
pelas autoridades competentes, e
b) For participado às autoridades policiais e judiciais competentes, pelo
representante legal do aluno, no prazo de 15 dias, solicitando procedimento
judicial ainda que aparentemente, tenha sido ocasionado pelo aluno ou por
terceiros cuja identificação não tenha sido possível determinar no momento do
acidente.
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II. QUEM ESTÁ ABRANGIDO PELO SEGURO ESCOLAR?

Estão abrangidos pelo seguro escolar:
1. As crianças:
a) Matriculadas e a frequentar os jardins de infância da rede pública;
b) Abrangidas pela educação pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo do ensino básico
que frequentem atividades de animação socioeducativa ou Atividades de Tempos
Livres, quando:
i) Organizadas pelas associações de pais ou pelas autarquias, desde que se realizem
nos estabelecimentos de educação e ensino e durante os períodos letivos;
ii) sejam da responsabilidade dos órgãos de gestão do estabelecimento de
educação e ensino.
2. Os alunos:
a) Dos ensinos básico e secundário, incluindo os ensinos profissional e artístico, os
alunos dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo em regime de
contrato de associação;
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b) Que frequentam cursos de ensino recorrente e de educação extraescolar
realizados por iniciativa ou em colaboração com o Ministério da Educação;
c) Dos ensinos básico e secundário que frequentam estágios ou desenvolvam
experiências de formação em contexto de trabalho, que constituam o
prolongamento temporal e curricular necessário à certificação;
d) Os alunos que participem em atividades do desporto escolar.
3. As crianças e os jovens inscritos em atividades ou programas de ocupação de
tempos livres, organizados pelos estabelecimentos de educação e ensino e
desenvolvidos em período de férias.
4. Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico que participem nas Atividades de
Enriquecimento Curricular, ao abrigo do Despacho nº 12 590/2006 de 16/06/06,
ainda que realizadas fora do espaço escolar, assim como no trajeto para e de volta
dessas atividades.
5. Os alunos que se desloquem ao estrangeiro, integrados em visitas de estudo,
projetos de intercâmbio e competições desportivas no âmbito do desporto escolar.
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Nestes casos é obrigatório a celebração de um contrato de seguro de assistência
em viagem, que deverá abranger todos os alunos envolvidos na iniciativa quanto a:
a) Despesas de internamento e de assistência médica;
b) Repatriamento do cadáver e despesas de funeral;
c) Despesas de deslocação, alojamento e alimentação do encarregado de educação
ou alguém indicado por este, para acompanhamento do aluno sinistrado.
Nota: As atividades de animação socioeducativa ou Atividades de Tempos Livres, que se realizem fora dos estabelecimentos
de educação e ensino e nas pausas letivas, organizadas pelas associações de pais ou pelas autarquias, não estão abrangidas
pelo Seguro Escolar.

III. QUE COMPETÊNCIAS TÊM OS ÓRGÃOS DE DIRECÇÃO E GESTÃO DOS
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO

1. A estes órgãos cabe a primeira análise da ocorrência e a respetiva decisão,
considerando-a incluída ou excluída das garantias do seguro escolar.
2. No caso de se tratar de ocorrência enquadrada na definição de acidente escolar
é da sua responsabilidade:
a) Providenciar pela condução do sinistrado à entidade hospitalar que prestará
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assistência, comunicando tal facto ao encarregado de educação;
b) Elaborar o inquérito do acidente e recolher todos os elementos complementares
indispensáveis ao seu preenchimento, o qual deverá ser esclarecedor das
condições em que se verificou a ocorrência;
c) Acompanhar, na medida do possível, a forma como decorre o tratamento e a
evolução clínica do sinistrado, bem como, os encargos que vão sendo assumidos;
d) Verificar se a documentação que se pretende entregar está em condições de ser
aceite;
e) Zelar pela celeridade das comunicações e reembolsos aos sinistrados ou aos
seus representantes legais.
3. Relativamente a cada aluno deverão obter, no ato da matrícula, todos os
elementos referentes ao sistema ou subsistema de saúde de que seja beneficiário,
que farão parte integrante do respetivo processo.
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IV. QUE GARANTIAS ESTÃO ABRANGIDAS PELO SEGURO ESCOLAR?

As garantias do seguro escolar são complementares aos apoios assegurados pelos
sistemas, subsistemas e seguros de proteção social e de saúde de que a criança ou
o aluno seja beneficiário. O seguro escolar consiste na cobertura financeira da
assistência a prestar ao aluno sinistrado e por ele abrangido, também garante a
assistência médica e medicamentosa e o transporte, alojamento e alimentação
indispensáveis para garantir essa assistência.

1. Assistência Médica e Medicamentos

1.1 A assistência médica e medicamentosa abrange:
a) A assistência médica, geral e especializada, incluindo os meios complementares
de diagnóstico e cirurgia;
b) Os meios auxiliares de locomoção, de uso transitório, que serão obtidos, em
regime de aluguer, sempre que este seja um meio mais económico que a respetiva
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aquisição;
c) Os meios, incluindo aparelhos de ortopedia e meios auxiliares de visão,
receitados por médicos da especialidade, que se tornem necessários em
consequência do acidente.
1.2 A assistência médica é prestada ao sinistrado pelas instituições hospitalares
públicas, podendo ainda ser prestada ao sinistrado por instituições hospitalares
privadas ou por médicos particulares abrangidos por sistema, subsistema ou
seguro de saúde de que aquele seja beneficiário.
1.3 Em caso de internamento do sinistrado, este só poderá efetuar-se em regime
de quarto comum ou de enfermaria, nas instituições hospitalares públicas ou
privadas, desde que abrangidas por sistema ou subsistema de que aquele seja
beneficiário.
1.4 Sempre que do acidente resulte dano ou inutilização dos meios auxiliares de
locomoção ou das próteses que o sinistrado já utilizasse, as reparações necessárias
ou a sua substituição serão asseguradas pelo seguro escolar.
1.5 As instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde:
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a) Faturam as despesas resultantes da prestação de cuidados de saúde aos
segurados, desde que estes sejam beneficiários de um subsistema público ou
privado;
b) Nada poderão faturar pela prestação de cuidados de saúde, no caso dos
segurados não serem beneficiários de qualquer subsistema e na qualidade de
beneficiários do Serviço Nacional de Saúde.
1.6 O recurso à especialidade de estomatologia deverá ser feito em médicos que
tenham acordo com os respetivos subsistemas. No caso de não existirem, poderão
recorrer a médicos particulares.
1.7 Os tratamentos de fisioterapia devem ser efetuados em hospital oficial, clínicas
que tenham acordo com o sistema, subsistema ou seguros de proteção social e de
saúde.
2. Hospedagem, alojamento e alimentação
2.1 O sinistrado tem direito a hospedagem, alojamento e alimentação quando, por
determinação médica ou da direção regional de educação, tenha de se deslocar
para fora da área da sua residência. Este direito quando necessário à assistência ao
sinistrado no próprio dia do acidente inclui o acompanhante quando aquele for
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menor de idade.
2.2 O direito conferido ao acompanhante na alínea anterior é extensivo, nas
mesmas condições, à deslocação necessária ao tratamento ambulatório e ao
cumprimento das formalidades ou instruções determinadas pelos serviços
competentes.
2.3 Estas prestações não abrangem o pagamento de serviços extraordinários e só
serão asseguradas em estabelecimentos hoteleiros cuja classificação não exceda as
3 estrelas.
3. Transporte
3.1 O transporte do sinistrado no momento do acidente será o mais adequado à
gravidade da lesão.
3.2 As despesas de transporte, nos dias posteriores ao acidente, terão que ser
justificadas por documento comprovativo da sua realização e por documento
hospitalar onde conste a data da consulta ou dos tratamentos.
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3.3 O sinistrado deverá utilizar os transportes coletivos, salvo quando não existam
ou se considerados mais indicados à situação pelo médico assistente, através de
declaração expressa.
3.4 No caso de o transporte se fazer em viatura particular, cujo recurso foi
devidamente

justificado,

haverá

lugar

ao

pagamento

de

uma

verba

correspondente ao número de quilómetros percorridos, ao preço unitário que
estiver fixado na portaria que estabelece o subsídio de viagem em transporte em
veículo adstrito a carreira de serviço público para os funcionários públicos,
devendo ser apresentado recibo onde conste:
a) A matrícula do veículo;
b) O número de quilómetros percorridos;
c) A data e finalidade do transporte, devidamente titulado por documento
hospitalar de que conste a data da consulta ou dos tratamentos.
4. Pagamento de Despesas
4.1 A assistência médica e medicamentosa é garantida pelo subsistema de que a
criança ou o aluno seja beneficiário, pelo que:
a) Nas situações de recurso a clínicas ou médicos particulares sem acordo com o
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sistema/subsistemas de saúde, e devidamente autorizadas pela DGESTE respetiva,
os originais dos documentos de despesa devem ser apresentados nos Centros de
Saúde, para a devida comparticipação.
c) Só mediante a declaração de comparticipação e a cópia do recibo de pagamento
se poderá requerer o pagamento das despesas referidas na alínea anterior, no
âmbito do seguro escolar.
4.2 As cópias dos documentos de despesa de farmácia devem ser acompanhadas
da Respetiva prescrição médica.
4.3 Se o transporte for efetuado por serviço de táxi, os respetivos recibos deverão
ser integralmente preenchidos, indicando o nome do sinistrado e entregues
conjuntamente com o documento hospitalar referido no n.º 3.2.
5. Indemnização
5.1 A garantia do seguro escolar compreende, ainda, o pagamento de:
a) Indemnização por incapacidade temporária, desde que se trate de aluno que
exerça atividade profissional remunerada e cujo montante será o do prejuízo
efetivamente sofrido devidamente comprovado;
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b) Indemnização por incapacidade permanente;
c) Indemnização por danos morais.
5.2 No caso de incapacidade permanente, a indemnização a que o sinistrado tem
direito é calculada em função do grau de incapacidade que lhe seja atribuído. O
montante é determinado com base no coeficiente de incapacidade, fixado por
junta médica de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades, fixando-se o valor
100 em 300 vezes o salário mínimo nacional, em vigor à data do acidente.
5.3 Pode, a requerimento do sinistrado e por decisão fundamentada do Diretor
Regional de Educação, ser atribuído, a título de indemnização por danos morais,
montante no valor de 30% da indemnização calculada nos termos do n.º 1 do
presente artigo.
6. Outras garantias
6.1 Garante ainda a deslocação do cadáver e o pagamento das despesas de funeral.
6.2 Garante também os prejuízos causados a terceiros pelo aluno desde que sujeito
ao poder de autoridade do órgão de administração e gestão do estabelecimento de
educação e ensino ou que resulte de acidente em trajeto em que a
responsabilidade lhe seja diretamente imputável.
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6.3 Quando os danos forem causados em viaturas é necessário a apresentação de
depoimentos de testemunhas oculares para a situação poder ser avaliada. No caso
da ocorrência ser enquadrada no âmbito do seguro escolar, será necessário
apresentar dois orçamentos de arranjo da viatura e o recibo do pagamento relativo
ao orçamento mais baixo.

V. QUE DIREITOS E DEVERES TÊM OS SINISTRADOS?

1. O sinistrado tem direito às prestações e indemnizações aqui referidas e previstas
no Regulamento do Seguro Escolar, que pode ser consultado no estabelecimento
de educação e ensino.
2. Os sinistrados e os seus representantes legais obrigam-se a:
a) Participar, em tempo útil, o acidente escolar;
b) Utilizar a assistência nos termos definidos no referido regulamento, munidos do
cartão do sistema ou subsistema de que sejam beneficiários;
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c) Não efetuar pagamentos que considerem da responsabilidade do sistema ou
subsistema de que sejam beneficiários, sem conhecimento das autoridades
escolares;
d) Não tomar qualquer iniciativa sem se assegurarem, através do estabelecimento
de educação e ensino, que o sinistro se enquadra no âmbito do referido
regulamento;
e) Apresentar no sistema ou subsistema de saúde, os originais dos documentos de
despesa para efeitos de comparticipação;
f) Apresentar no estabelecimento de ensino toda a documentação comprovativa
dos encargos assumidos ou das despesas efetuadas, quando tenham direito ao
respetivo reembolso;
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhes sejam solicitados por responsáveis do
estabelecimento de educação ou de ensino ou pela DGESTE;
h) Submeter-se aos exames médicos que sejam decididos pela DGESTE;
i) Dar quitação de todas as importâncias que lhe sejam entregues para reembolso
de despesas que hajam efetuado ou da indemnização atribuída.
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VI. SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO DO SEGURO ESCOLAR?

1. Excluem-se do conceito de acidente escolar e, consequentemente, da cobertura
do respetivo seguro:
a) A doença de que o aluno é portador, sua profilaxia e tratamento, salvo a
primeira deslocação à unidade de saúde;
b) O acidente que ocorra nas instalações escolares quando estas estejam
encerradas ou tenham sido cedidas para atividades cuja organização não seja da
responsabilidade dos órgãos diretivos dos estabelecimentos de educação e ensino;
c) O acidente que resultar de força maior, considerando-se, para este efeito, os
cataclismos e outras manifestações da natureza;
d) O acidente ocorrido no decurso de tumulto ou de desordem;
e) As ocorrências que resultem de atos danosos cuja responsabilidade, nos termos
legais, seja atribuída a entidade extraescolar;
f) Os acidentes que ocorram em trajeto com veículos ou velocípedes com ou sem
motor, que transportem o aluno ou sejam por este conduzidos;
______________________________________________________________________________________________
REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO

Aprovado em Conselho Geral de 15/12/2014

REGULAMENTO INTERNO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVIS

g) Os acidentes com veículos afetos aos transportes escolares.
2. Ficam excluídos dos direitos e garantias do seguro escolar os sinistrados que por
si ou por intermédio do respetivo encarregado de educação:
a) Assumam conduta prejudicial ao seu estado clínico, designadamente os que
abandonem os serviços hospitalares em que estejam internados ou em tratamento
médico ambulatório, sem alta autorizada, não se apresentem às consultas e
tratamentos determinados pelo médico assistente, quando em tratamento
ambulatório, ou o interrompam sem justificação aceitável;
b) Não observem as condições e as disposições do Regulamento do Seguro Escolar
ou não obedeçam às instruções da DGESTE;
c) Tomem iniciativas à margem das instruções definidas, sem prévia concordância
da DGESTE;
d) Não aceitem a indemnização atribuída no prazo de 30 dias após a notificação,
salvo se tiver sido requerida a constituição da junta médica de recurso.
3. Ficam excluídas do âmbito do seguro escolar as despesas realizadas ou
assumidas pelos sinistrados ou pelos seus representantes legais em claro
desrespeito pelo presente Regulamento e, designadamente:

64

a) As que não resultem de acidentes de atividade escolar participado pelo
estabelecimento de educação e ensino, nos termos do Regulamento do Seguro
Escolar;
b) As que não se encontram devidamente justificadas.

VII. INSCRIÇÃO E PRÉMIO

1. A inscrição no seguro escolar é obrigatória para os alunos matriculados em
estabelecimentos de educação e ensino público não superior.
2. O pagamento do prémio do seguro escolar é feito no ato da matrícula do aluno.
O valor do prémio é fixado em 1% do valor do salário mínimo nacional. O não
pagamento do prémio no momento da matrícula implica o seu pagamento em
dobro.
3. Estão isentos do pagamento do prémio de seguro os alunos a frequentar a
educação pré-escolar, a escolaridade obrigatória e os alunos deficientes.
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4. Aos alunos que não tenham procedido ao pagamento do prémio do seguro
escolar não serão entregues quaisquer certidões ou diplomas, nem publicadas as
respetivas classificações até à respetiva regularização.

VIII. PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÕES

1. Quando o sinistrado seja menor de idade, a indemnização é depositada em
conta a prazo, a favor do sinistrado, na Caixa Geral de Depósitos, depois de
conferida quitação à respetiva DGESTE. Nestes casos podem ser autorizados, por
despacho do(a) Sr.(a) delegado(a) regional de educação, levantamentos anuais,
pelo encarregado de educação, dos montantes necessários a garantir o bem-estar
do aluno, até ao máximo de 5% da verba depositada.
2. Quando o sinistrado seja maior de idade, a indemnização é depositada em conta
à ordem.

IX. COMPETÊNCIAS DA DGESTE
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Compete à DGESTE respetiva decidir sobre a qualificação do evento como acidente
escolar nos casos não abrangidos nas competências dos órgãos de direção dos
estabelecimentos de ensino, e nas seguintes situações:
a) Casos de morte ou em que se presume a invalidez permanente do aluno
sinistrado;
b) Atropelamento;
c) Situações de recurso a instituições hospitalares, médicos privados ou sem acordo
com o sistema nacional de saúde.

O QUE DEVEM FAZER OS AGENTES DE ENSINO QUANDO ASSISTEM A UM
ACIDENTE ESCOLAR?
Quando assistem a um acidente escolar os agentes de ensino devem comunicar o
evento ao órgão de gestão e administração do estabelecimento de educação e
ensino que a criança ou jovem frequenta.
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O QUE DEVEM FAZER OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO QUANDO O SEU
EDUCANDO SOFRE UM ACIDENTE ESCOLAR?

1. Deslocar-se o mais rápido possível à entidade hospitalar onde o seu educando
está a ser assistido.
2. Comunicar aos órgãos de gestão do estabelecimento de educação e ensino as
consequências do acidente, devendo ser informado, por estes, das medidas que
deve tomar para assegurar as garantias do seguro escolar.
3. Proceder de acordo com os deveres que os sinistrados e os seus representantes
legais são obrigados e que se encontram referidos no ponto VII, bem como, no
Regulamento do Seguro Escolar.
4. Devem os pais e encarregados de educação informar a escola das doenças que
possam apresentar episódios de agudização que impliquem a prestação
urgente/emergente de cuidados de saúde.
5. Sempre que um aluno manifeste sintomas de doença serão chamados os pais
e/ou encarregados de educação. Caso estes não compareçam será contactada a
linha de emergência 112.
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Nota: Este documento constitui um resumo da legislação sobre o seguro escolar,
designadamente o Decreto-Lei nº 35/90 de 25 de Janeiro, a Portaria nº 413/99 de 8
de Junho e o Regulamento do Seguro Escolar e não dispensa a sua consulta.
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ANEXO 3
FUNDO DE MANEIO
De acordo com o Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Junho, artº 32º, ponto 1, este
Agrupamento de Escolas possui para a realização de despesas de pequeno montante,
de um fundo de maneio no valor de 100€ (cem euros).
O Conselho Administrativo responsável pelo fundo de maneio, procederá à sua
reconstituição de acordo com as respetivas necessidades.
A competência para a realização e pagamento das despesas em conta de fundo de
maneio caberá ao Conselho Administrativo.
Proceder-se-á obrigatoriamente à liquidação do fundo de maneio até aos 60 dias
subsequentes.
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ANEXO 4

EMENTAS E REFEITÓRIO
Ao longo do ano letivo serão elaboradas de acordo com
nº3/DSEEAS/DGE/2013, de 2 de agosto de 2013, ementas mensais.

a

Circular

Estas ementas são aprovadas pelo Diretor com a antecedência de quinze dias.

BUFETE
O Bufete escolar rege-se por regras muito específicas.
As orientações sobre os bufetes escolares podem ser consultadas aqui.
http://www.apeealc.pt/documentos/DGE_%20Bufetes_Escolares_Orienta%C3%A7%C
3%B5es.pdf
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ANEXO 5
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS CACIFOS DOS ALUNOS
I – OBJETO E DEFINIÇÃO
1. O presente regulamento aplica-se à atribuição e utilização pelos alunos dos
cacifos disponibilizados pelo Agrupamento Vertical de Escolas de Avis.
2. Entende-se por cacifo o pequeno compartimento, integrado em conjuntos
localizados em espaços próprios da escola, para uso exclusivo dos alunos que a
frequentam e onde estes podem guardar material necessário à frequência das
atividades letivas.
II – DIREITOS E CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO
3. Cada aluno tem direito a utilizar um único cacifo em cada ano letivo, dentro da
disponibilidade existente na escola, mediante requerimento e prestação de
caução, nos termos do número 5.
4. No início do ano letivo cada aluno interessado requer um cacifo através de
impresso próprio disponível na secretaria, preenchido e assinado pelo encarregado
de educação ou pelo próprio aluno, quando maior, e paga uma caução de cinco
euros ou de outro valor que venha a ser fixado anualmente, entregando tudo nos
Serviços Administrativos.
5.1. Não se verificando qualquer dano relevante no cacifo utilizado, a caução é
devolvida pelos serviços administrativos ao aluno ou encarregado de educação que
o requeira, no termo do ano letivo ou em qualquer momento anterior, neste caso
por desistência manifestada por escrito e assinada pelo encarregado de educação,
ou pelo aluno quando maior.
6. A atribuição dos cacifos é feita pela ordem de registo da entrada dos
requerimentos.
6.1. Esgotados os cacifos disponíveis, é criada uma lista de espera dos alunos que
não foram contemplados.
7. A atribuição de cacifo é intransmissível e válida por um ano letivo, não sendo
renovável automaticamente.
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III – DEVERES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
8. Os alunos a quem foi atribuído um cacifo têm o dever de o utilizar para os fins
definidos no número 2, bem como de o manter no mesmo estado de conservação
em que foi recebido.
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8.1. É proibido guardar nos cacifos produtos deterioráveis, nomeadamente
alimentares, que possam causar mau cheiro, assim como substâncias ilícitas ou
outras que, pela sua natureza, sejam perigosas ou potenciadoras de perdas e
danos.
8.1.1. Caso a direção da escola entenda necessário, pode solicitar aos alunos a
abertura do respetivo cacifo ou, levantando-se suspeita grave a exigir resolução
urgente, ordenar a retirada da sua pulseira e chave.
9. Verificada a existência de dano ou deficiência no cacifo, pela qual não sejam
responsáveis, os alunos a quem foi atribuído devem comunicá-la de imediato à
direção da escola.
10. Constituem motivos para a perda do direito à utilização do cacifo, a decidir pela
direção da escola, ouvido o diretor de turma:
a) o seu uso para fins diferentes dos previstos neste regulamento;
b) o seu uso para colocação de materiais ilícitos ou perigosos;
c) a existência de danos graves provocados no cacifo, comprovadamente
imputáveis aos seus titulares;
d) o seu uso repetido por outros alunos, que não os seus titulares;
e) o seu uso não permanente ou não continuado, entendendo-se por este a
ausência de material escolar no seu interior.
10.1. A perda do direito à utilização do cacifo implica a retenção do valor da caução
a favor da escola e, no caso das alíneas b) e c) do número anterior, pode ser
alargada ao ano letivo subsequente, sendo comunicada, por escrito, ao
encarregado de educação.
11. Até ao último dia de aulas de cada ano letivo, os alunos titulares de cada cacifo
devem esvaziar o seu conteúdo, sob pena de a direção da escola ordenar a sua
retirada, bem como a retenção das cauções pagas no início desse ano.
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IV - RESPONSABILIDADES
12. O aluno ou, quando menor, o seu encarregado de educação é responsável pelo
pagamento dos prejuízos por si causados aos cacifos, no valor que ultrapasse o da
caução prestada.
13. A escola não se responsabiliza pelo furto, extravio ou quaisquer outros danos
provocados por terceiros em objetos dos alunos, depositados no cacifo que lhes foi
atribuído.
V – CASOS OMISSOS
14. Todas as situações omissas neste regulamento serão devidamente analisadas e
decididas pela direção da escola, mediante audição das partes interessadas e
atentos os seus direitos e interesses legalmente protegidos.
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FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE CACIFO
Ano letivo: 2013/2014

Nome do aluno:
Ano / Turma:____________

N.º Processo: ___________

Encarregado de Educação:
Nome:______________________________________________________________

Tomei conhecimento do regulamento de cacifos (cf. Verso*) e aceito as condições
Data ___/___/____

Assinatura: ______________________________
71

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Caução 5,00€ recebida em: ___/___/____

Assistente Técnica: ________________________________________________

 Caução 5,00€ devolvida em: ___/___/____

Assistente Técnica: ________________________________________________

CACIFO N.º: __________
______

Localização: Bloco T ____

Bloco S

Atribuído em: ___/___/_____
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ANEXO 6
REGULAMENTO DE BOLSA DE MANUAIS ESCOLARES
De acordo com o Despacho n.º 11306-D/2014, de 8 de setembro de 2014, sobre os
auxílios económicos, informa-se que, a partir do presente ano letivo, o apoio a
conceder aos alunos para manuais escolares, no âmbito da ação social escolar e de
acordo com o escalão que integra, é sempre feito a título de empréstimo, isto é, os
manuais deverão ser devolvidos à escola, em bom estado de conservação, no final
do ano letivo.
No empréstimo de manuais escolares, quando o agrupamento de escolas procede
à sua distribuição deve ter em consideração:
a) Que a comparticipação para a aquisição de novos manuais só pode ser efetuada
depois de esgotado o recurso à bolsa de manuais escolares.
b) A desvalorização do preço de capa em 30% dos manuais usados.
A não restituição dos manuais escolares, ou a sua devolução em estado de
conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização,
implicam a impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no ano letivo
seguinte.
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Caso o encarregado de educação não pretenda devolver os livros no final do ano
letivo, não irá receber o auxílio económico a que o seu educando tinha direito
neste ano letivo.
Assim, na fatura a ser entregue ao serviço de ação social escolar (ASE) deve constar
de forma clara e inequívoca a descrição dos manuais e respetivo valor, que vão
ser pagos pelo agrupamento.
Esta informação não dispensa a consulta do:
Despacho n.º 11306-D/2014, de 8 de setembro de 2014
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ANEXO 7
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR
Regulamento / Organização
1.º Ciclo do Ensino Básico
Objeto
1. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) foram regulamentadas e
regem-se pelo Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, Decreto-Lei nº
91/2013 de 10 de julho, Despacho Normativo nº 7/2013 de 11 de junho e
Despacho Normativo nº 7-A/2013 de 10 de julho e, o atual Estatuto do Aluno,
Decreto-Lei nº 51/ 2012.
2. Consideram-se AEC no 1º ciclo do ensino básico as atividades educativas e
formativas que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas
estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, cientifico, técnico e das
tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e
de educação para a cidadania.
3. O presente regulamento de funcionamento das AEC destina-se a ser observado
por todos os intervenientes da comunidade educativa das Escolas do 1.º Ciclo
pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Avis.
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Funcionamento
1. No presente ano letivo existem para oferta as seguintes atividades: Atividade
Física e Desportiva; Ensino de Inglês; Ensino da Música.
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

2h Atividade
Física

2h Atividade
Física

2h Atividade
Física

2h Atividade
Física

2h Ensino da
Música

2h Ensino da
Música

2h Ensino do
Inglês

2h Ensino do
Inglês

1h Ensino do
Inglês

1h Ensino do
Inglês

1h Ensino da
Música

1h Ensino da
Música

2. As AEC serão lecionadas por professores do Agrupamento e por professores
contratados pelo mesmo.
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3. O horário das AEC é de 5 horas semanais e deverá ser, preferencialmente, após
o término das atividades letivas. Excecionalmente poderá existir flexibilização
de horário nas diferentes turmas.
4. De um modo geral as AEC realizam-se no espaço escolar (EB1 Avis, EB1
Alcórrego, EB1 Benavila, EB1 Ervedal, EB2/3 Mestre Avis), salvo quando existam
instalações com condições mais adequadas.
5. O número de alunos por grupo não deverá ser superior a 26.
Frequência
Tal como prevê a legislação em vigor no Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho,
As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa.
Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem-se que
os seus educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo
dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado
pela Lei nº 51/2012 de 5 de setembro.
A permanência de alunos na escola em períodos de funcionamento das AEC para
os quais não estejam inscritos será da responsabilidade dos respetivos Pais e
Encarregados de Educação.

Faltas dos alunos

74

1. Os alunos inscritos nas AEC têm o dever de assiduidade e de pontualidade, tal
como no que respeita à frequência das atividades curriculares, estando sujeitos
à respetiva marcação de faltas.
2. As faltas deverão ser, se possível, comunicadas antecipadamente ao professor
titular da sua turma e entregue, por escrito, a respetiva justificação.
3. O docente reserva-se o direito de aceitar, ou não, a justificação
apresentada;
4. Três faltas injustificadas implicam a participação, por escrito, ao
encarregado de educação;
5. Cinco faltas injustificadas implicam a realização de um contacto entre o
professor titular da turma e o encarregado de educação a fim de resolver
a situação;
6. À terceira falta de equipamento adequado à prática da atividade física
desportiva, o encarregado de educação será informado pelo professor
titular após indicação do professor das AEC;
7. Os comportamentos incorretos implicam a participação da ocorrência ao
professor titular da turma;
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Faltas dos professores
Em caso de falta prevista o professor das AEC deverá informar o Agrupamento,
assim como o professor titular da turma.
Todos os professores dos AEC assinam diariamente no livro de sumários da turma,
onde também sumariam as atividades realizadas e registam as faltas dos alunos.

Disposições Finais
1. O seguro escolar cobre qualquer acidente que ocorra durante o tempo e
espaço de realização das AEC, bem como no trajeto de e para as instalações
fora da escola em que estas se desenvolvem.
2. O registo de avaliação das AEC será fornecido aos Encarregados de Educação
em impresso próprio elaborado pelos titulares de turma e pelos respetivos
professores das AEC e entregues juntamente com a avaliação curricular. O
referido registo será assinado por todos os intervenientes.
3. No final de cada ano letivo este regulamento será objeto de reformulação, se
necessário.
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ANEXO 8
REGULAMENTO DOS PRÉMIOS DE MÉRITO
Preâmbulo
No sentido de reconhecer, valorizar e estimular o mérito, a dedicação, o
esforço no trabalho e o desempenho escolar, e ser mais estimulado nesse sentido,
o Agrupamento Vertical de Escolas de Avis em conjunto com a Câmara Municipal
de Avis, Associação de Pais e Encarregados de Educação e outras instituições que
eventualmente aceitem colaborar, promoverão anualmente a entrega de prémios
aos alunos que durante o ciclo escolar mais se distinguiram.
1. Âmbito
Serão atribuídos prémios de dedicação, esforço no trabalho e de desempenho
escolar aos alunos que mais se distinguiram no final dos 1º, 2º e 3º ciclos de ensino
e ao aluno que mais se distinguiu nos cursos de Educação e Formação. Para o
segundo e terceiro classificados de cada ciclo será atribuído, respetivamente, um
Diploma de Primeira Menção Honrosa e Segunda Menção Honrosa.
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2. Processo
A recolha, análise e classificação dos dados da avaliação dos alunos fica a cargo de
uma comissão constituída por membros do Conselho Pedagógico do Agrupamento,
nomeada expressamente para esse efeito, em articulação com os professores
titulares das turmas no primeiro ciclo e com os diretores de turma nos segundo e
terceiro ciclos.
3. Critérios de Classificação
A seleção dos melhores alunos resultará da aplicação dos seguintes critérios:
A - Primeiro Ciclo
a) Maior número de menções qualitativas de Muito Bom referentes às
avaliações finais do ciclo.
b) Classificação obtida nas provas de aferição externa.
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c) Classificação obtida na prova de aferição interna.
B - Segundo e terceiro ciclos
a) Melhor média aritmética simples não inferior a quatro e meio, na
classificação final das disciplinas (em cada ano do ciclo), que constituem as
áreas curriculares disciplinares.
b) Classificações qualitativas máximas nas áreas curriculares não
disciplinares.
c) Melhor classificação média obtida nas provas de aferição (2º ciclo) ou de
exame nacional (3º ciclo).
A aplicação dos critérios definidos no número anterior seguirá, de uma
forma sucessiva, a ordem das respetivas alíneas sendo que só será aplicado o
critério seguinte em caso de empate no critério imediatamente anterior. No
caso de terem sido esgotados todos os critérios previstos no número anterior e,
mesmo assim subsistir igualdade, o prémio será atribuído ex-aequo aos alunos
em causa e partilhado pelos mesmos.
Independentemente do estabelecido nos números anteriores, não será
atribuído o Diploma de Mérito aos alunos que tenham sido objeto de medida
disciplinar superior a advertência no decorrer do ciclo de estudos.
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4. Prémio
Aos alunos distinguidos será entregue um prémio não pecuniário e um diploma
alusivo à distinção, entregues e assinados pela Diretora do Agrupamento e pelo
Representante da Entidade que patrocina o respetivo prémio.
5. Homologação
A lista com o nome dos alunos que se distinguiram deve ser publicitada por
ordem decrescente nos jornais locais, na internet na página do Agrupamento e no
jornal da Escola. Os seus nomes devem ser afixados com relevo, pela ordem
referida junto às classificações finais de ano.
6. Entrega dos Prémios
a) A entrega dos prémios referidos no artigo 3 deverá ocorrer em sessão
pública.
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b) A sessão prevista na alínea anterior deverá decorrer, preferencialmente, na
cerimónia que assinala o início do ano letivo em local e data a designar, na
presença dos representantes da Escola, da Câmara Municipal de Avis, da
Associação de Pais e Encarregados de Educação e das outras instituições que
eventualmente aceitem colaborar.

REGULAMENTO DOS MESTRES DE OURO
Introdução
Pretende-se com a iniciativa Mestres de Ouro premiar todos os alunos que se
distinguiram quer individual quer coletivamente em áreas reveladoras de estilos de
vida saudável como o Desporto, Cultura, Ciências e Ambiente.
1.Âmbito
Os prémios serão atribuídos a alunos do terceiro ciclo do Agrupamento de Escolas
de Avis, independentemente do ano de escolaridade que frequentem.
2. Categorias
Os prémios serão atribuídos nas seguintes categorias:
Solidariedade
Desporto
Turma mais Desportista
Aluno Mais Desportista
Aluna Mais Desportista
Ambiente
Artes Visuais
Teatro
Música
Dança
Leitura
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3. Júri
Os alunos/grupo de alunos premiados em cada uma das categorias serão indicados
pelos seguintes professores:
• Solidariedade
Diretores de Turma
• Desporto
Professores de Educação Física/Desporto Escolar
• Ambiente
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Professor(a) responsável pelo Clube Eco Escolas
• Artes Visuais
Professores de Educação Visual/Clube das Artes Virtuais e de Educação
Tecnológica
• Teatro
Professores responsáveis pelo Grupo de Teatro
• Música
Professores de Educação Musical/Clube de Música
• Dança
Professora de Dança
• Leitura
Coordenadora da Biblioteca Escolar e PNL
4. Critérios
Os prémios serão atribuídos em cada uma das áreas de acordo com os seguintes
critérios:
Solidariedade
Desporto
a) Turma mais Desportista:
Espírito Desportivo – demonstrar respeito pelos regulamentos das atividades,
não ter sanções disciplinares no decurso das atividades.
Participação Efetiva – a turma inscreve-se e participa nas atividades até ao seu
termo.
Tem alunos a participar nas tarefas de arbitragem, oficiais de jogo e juízes.
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b) Aluno(a) Mais Desportista
Espírito Desportivo – demonstrar respeito pelos regulamentos das
atividades, não ter sanções disciplinares no decurso das atividades.
Resultados obtidos a nível escolar, distrital e nacional no desporto Escolar.
Participação nos grupos/equipas do desporto Escolar.
Ambiente
Empenho
Participação
Espírito mais Eco
Criatividade
Artes Visuais
Empenho
Evolução
Sensibilidade
Originalidade
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Teatro
Grupo que mais vezes atuou em representação da escola
Ou
Aluno que se tenha evidenciado pela sua participação e empenho nas
diferentes atividades teatrais em que esteve envolvido (Grupo ou aula)
Música
Empenho
Evolução
Sensibilidade
Originalidade
Dança
a) Participação e empenho;
b) Capacidade de usar o movimento expressivo como meio de comunicação;
c) Capacidade de estabelecer relação do seu corpo com o corpo do outro na
dança em grupo.
Leitura
Será atribuído o prémio ao aluno com maior número de requisições
domiciliárias.
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O(s) professor(es) responsáveis por cada uma das áreas poderão
eventualmente decidir pela não atribuição do prémio.
a) No desenvolvimento de uma cultura de cidadania, nomeadamente através
da promoção de regras de convivência na escola;
b) Ser ouvido sobre a proposta de retenção repetida;
c) Decidir sobre qualquer medida de regime especial;
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ANEXO 9

“DISCIPLINAR!”
Regras e procedimentos dentro e fora da sala de aula

DISCIPLINA®!
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Introdução
O Agrupamento de Escolas de Avis insere-se num território marcado pelo
isolamento, despovoamento, pobreza e existência de grupos de risco de exclusão
social, sendo estas características determinantes para a maioria dos nossos alunos.
São crianças e jovens, na sua maioria, com baixos níveis de estímulos cognitivos,
afetivos, sociais e culturais. O Agrupamento beneficia por isso, de um conjunto de
mediadas associadas ao Programa de Escolas inseridas em Territórios Educativos
de Intervenção Prioritária (TEIP). De entre outras problemáticas, a indisciplina é um
foco problema que importa minimizar. No ano letivo 2013/2014, o número de
ocorrências de indisciplina foi quatro vezes superior à meta estabelecida neste
domínio.
Assim, procurando dar resposta a este problema, na sequência da ação de
disseminação sobre a indisciplina em contexto escolar, foi constituída uma equipa
de trabalho que se centrou na procura de ações, estratégias e metas a atingir nos
próximos anos letivos. Na sequência do seu trabalho resultou o presente Plano
Estratégico de Prevenção e Combate à Indisciplina designado por “Disciplina®!”.
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O Plano visa essencialmente alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, contudo são chamados a
contribuir sobre esta temática os respetivos Pais e/ou Encarregados de Educação.
Este Plano conjuga um conjunto de documentos facilitadores de interpretação,
comunicação e execução das ações sobre comportamentos de indisciplina. A
equipa reformulou o documento de regras e procedimentos dentro de sala de aula
e acrescentou os mesmos considerandos, para fora da sala de aulas, tendo-se
baseado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, republicado na Lei 51/2012 de 5 de
Setembro, e no Regulamento Interno do Agrupamento.
A seguir, descrevem-se os comportamentos de indisciplina, eventualmente, mais
frequentes, classificados numa escala de graduação de 1 a 5, onde é observável
a(s) respetiva(s) medida(s) disciplinar(es). Este documento é complementado pela
folha de registo de ocorrências e pelo fluxograma de procedimentos que lhe são
anexos.
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1. Conduta dos Alunos
Grau 1
Advertências/ Contratualização
Dentro da sala de aula
Fora da Sala de aula
Levantar-se sem autorização

Sujar os espaços da escola

Intervir despropositadamente

Circular aos gritos e empurrões

Sujar o espaço/aula
Comer, beber ou mascar pastilha
elástica exceto água
Usar bonés, gorros ou capuzes no
espaço/aula

Desrespeitar as filas do refeitório e
do bar
Usar bonés, gorros ou capuzes na
biblioteca e no refeitório

Estar sentado de forma incorreta
Entrar ou sair da sala de aula sem
autorização do professor, no início ou
fim da aula
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Grau 2
Ordem de saída da sala de aula ou outro espaço
Dentro da sala de aula
Fora da Sala de aula
Não acatar ordens do professor

Uso de linguagem imprópria

Provocar os colegas

Perturbar o normal funcionamento
do espaço escolar

Danificar o mobiliário ou outros
equipamentos, materiais e estruturas

Provocar colegas

Recusar-se a participar nas atividades
Usar linguagem imprópria
Utilizar meios
autorização

multimédia

sem
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Grau 3
Realização de tarefas e condicionamentos de acesso a
espaços e equipamentos
Dentro da sala de aula
Fora da Sala de aula
Sair da sala de aula sem autorização

Não acatar ordens dos professores e
outros assistentes

Recusar-se a sair da sala de aula

Ameaçar e intimidar pares

Proferir ofensas verbais a pares

Destruir com intenção propriedade
alheia

Ameaçar e intimidar pares
Destruir com intenção propriedade
alheia

Grau 4
Mudança de turma/Repreensão registada
Dentro da sala de aula
Fora da Sala de aula
Provocar conflitos verbais ou físicos
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Provocar conflitos verbais ou físicos

Grau 5
Suspensão/Transferência/Expulsão
Dentro da sala de aula
Fora da Sala de aula
Proferir ofensas verbais a professores

Ameaçar e intimidar professores e
assistentes

Ameaçar e intimidar professores

Perseguir os pares

Perseguir os pares

Humilhar
privado

Humilhar
privado

publicamente

Usar violência física

ou

em

publicamente

ou

em

Usar violência física
Roubar ou furtar

Roubar ou furtar
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Nota: A reincidência de comportamentos de grau 1, 2, 3 e 4, são consideradas infrações no
grau imediatamente superior.
A reincidência continuada poderá resultar em aplicação de medidas disciplinares de outros
graus.

2. Conduta
de
professores
operacionais/técnicos

e

assistentes

Os professores, os assistentes operacionais e assistentes técnicos devem cumprir o
previsto no estatuto do aluno e do regulamento interno do Agrupamento em
especial:
- O Docente deve ser o primeiro a entrar e o ultimo a sair da sala de aula;
- Cumprir os horários;
- Exercer o seu papel de figura de autoridade;
- Exercer as suas funções com empenho e profissionalismo;
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- Conhecer bem as funções e procedimentos do agrupamento;
- Respeitar os alunos e todos os elementos da comunidade escolar;
- Fazer cumprir todas as normas e regras do agrupamento;
- Agir de acordo com os procedimentos instituídos no agrupamento;
- Atuar de imediato e de acordo com a sua função;
- Comunicar superiormente sempre que algo não esteja a decorrer como previsto;
- Não utilizar telemóveis na sala de aula para uso pessoal;
- Não negligenciar situações que requeiram uma intervenção por parte do docente
(exemplo: observação de situações de conflito entre pares, entre alunos e
funcionários, observação de qualquer outra conduta inapropriada).

3.Conduta de Pais e/ou Encarregados de Educação
Os Pais e/ou Encarregados de Educação devem cumprir o previsto no estatuto do
aluno e do regulamento interno do Agrupamento em especial:
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- Ser responsável pela educação dos seus filhos/educandos;
- Exercer o seu papel de figura de autoridade, estabelecendo regras e limites;
- Exigir aos seus filhos/educandos o cumprimento de regras básicas de boa
educação e das regras constantes do documento de Regras e Procedimentos dos
alunos;
- Manter-se informados acerca de tudo o que se relaciona com a vida escolar dos
seus filhos/educandos;
- Comparecer na escola sempre que solicitados;
- Em caso de emergência utilizar o número oficial do agrupamento e nunca o
número pessoal do aluno;
- Não invadir o recinto escolar sem a respetiva autorização do funcionário da
portaria.

Anexos ao documento
“Disciplina®!”
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Guia Prático
DISCIPLINA®
2014/2015
No âmbito do Projeto de Combate à indisciplina – Disciplina ®, foi elaborado
o seu Guia Prático do qual constam as respetivas regras de organização
interna e de funcionamento.
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1. Projeto Disciplina®
A equipa de trabalho do projeto Disciplina® divide-se em duas equipas, uma
equipa alargada, e uma equipa restrita, designada por Núcleo de
Intervenção.
1.1. Composição da Equipa Alargada
A equipa alargada é constituída por vários técnicos e docentes
responsáveis pela criação do projeto de prevenção à indisciplina:
Direção - Luís Parente
Docente - Francisco Serrão,
Docente - Simão Velez,
Docente - Luís Grilo,
Docente – Maria Águeda Agudo,
Técnica - Sandra Maurício
Técnica - Catarina Alves.
É também constituída por um representante:
Educação na CPCJ de Avis – Ana Bela Antunes
Representante dos auxiliares (a definir)
Alunos – (a definir)
Coordenador dos Diretores de Turma - Jorge Rodrigues
Representante dos Encarregados de Educação – (a definir)
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1.2. Competências da Equipa Alargada
A) Propor e promover ações de prevenção à indisciplina;
B) Definição e/ou redefinição de estratégias e de metas;
2. Composição do Núcleo de Intervenção
O Núcleo de Intervenção é constituído pelos docentes Luís Parente, Simão
Velez e pelas técnicas Sandra Maurício e Catarina Alves.
Aquando da intervenção junto do aluno, este núcleo deverá contar com a
presença do respetivo diretor de turma.
2.1. Competências do Núcleo de Intervenção
a) Intervenção direta junto dos alunos;
b) Definição e/ou redefinição de estratégias de intervenção direta;
c) Atuar junto do aluno, de forma direta, em reunião do Núcleo de
Intervenção, quando o mesmo atingir três participações disciplinares de
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grau 1, 2 e 3 ou quando o mesmo praticar uma infração de grau 4 ou grau
5;
d) Estabelecer a articulação entre o Diretor de Turma, os docentes das
disciplinas envolvidas, a Direção e, caso se justifique, o Encarregado de
Educação do aluno;
e) Aplicar medidas corretivas e /ou medidas sancionatórias de acordo com o
estipulado do projeto e na Lei nº 51/2012 de 5 de Setembro - Estatuto do
Aluno e Ética Escolar.
De acordo com a lei 51/2012 de 5 de setembro, no nº5 do artigo 35 “A
atuação das equipas multidisciplinares prossegue, designadamente, os
seguintes objetivos:
a) Inventariar as situações problemáticas com origem na comunidade
envolvente, alertando e motivando os agentes locais para a sua
intervenção, designadamente preventiva;
b) Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em
conta a sua envolvência familiar e social;
c) Atuar preventivamente relativamente aos alunos que se encontrem nas
situações referidas no n.º 1;
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d) Acompanhar os alunos nos planos de integração na escola e na
aquisição e desenvolvimento de métodos de estudo, de trabalho escolar e
medidas de recuperação da aprendizagem;
e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares
sancionatórias, sempre que essa missão lhe seja atribuída;
f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em
articulação com outras equipas ou serviços com atribuições nessa área;
g) Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições,
públicas ou privadas, da comunidade local, designadamente com o tecido
socioeconómico e empresarial de apoio social na comunidade, com a rede
social municipal, de modo a participarem na proposta ou execução das
diferentes medidas de integração escolar, social o profissional dos jovens
em risco previstas neste Estatuto;
h) Estabelecer ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens
em risco, designadamente, para os efeitos e medidas previstas neste
Estatuto, relativas ao aluno e ou às suas famílias;
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i) Promover as sessões de capacitação parental, conforme previsto nos n.os
4 e 5 do artigo 44.º;
j) Promover a formação em gestão comportamental, constante do n.º 4 do
artigo 46.º;
k) Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros
agentes para a mediação na comunidade educativa e no meio envolvente,
nomeadamente pais e encarregados de educação.”
2.2. Modo de Procedimentos da Equipa Restrita
Os elementos que integram o Núcleo de Intervenção primam pela
prevenção dando preferência às medidas educativas, no entanto e de
acordo com o grau de infracção poderá sugerir a aplicação de medidas
sancionatórias à Diretora do Agrupamento.
O núcleo de Intervenção não ultrapassa o conselho de turma, ou seja,
caso o aluno atinja 3 participações disciplinares do mesmo docente ou
5 participações disciplinares de docentes diferentes, deve ser reunido,
o conselho de turma.
É também da sua competência:
a) Comparecer e participar nas reuniões nos dias e horas marcados;
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b) Incentivar a aplicação das medidas previstas nos diferentes graus de
infração;
c) Respeitar a legislação e o presente Regimento.
Durante a intervenção do Núcleo de Intervenção, é sempre redigida
uma ata da sessão, pela secretária do Núcleo, sendo posteriormente
encaminhada para o respetivo diretor de turma a fim de constar no
processo individual do aluno.
As atas das reuniões da Equipa Alargada serão elaboradas pelos membros
da Equipa, à exceção do Coordenador, por ordem alfabética.
3. Coordenador
A coordenação é efetuada por um elemento da direção – Luís Parente,
tendo a responsabilidade de efectuar as convocatórias e as comunicações.

4. Processo
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Este projeto desenvolve-se no Agrupamento de Escolas de Avis. As
reuniões do Núcleo de Intervenção decorrem na sala de reuniões de apoio
à direção.
Os registos de ocorrência e/ou participações disciplinares, devem ser
fotocopiados e colocados na sala de diretores de turma, no local designado
para o efeito.
5. Observações
A elaboração/marcação de Participação Disciplinar no documento do registo
de ocorrências é acompanhada de falta disciplinar no programa de alunos.
A marcação de ocorrência disciplinar no respetivo documento de Registo de
Ocorrências não necessita de marcação de falta disciplinar no programa de
alunos.
6. Disposições Finais
Nos casos e situações concretas não previstas neste documento, haverá
lugar à aplicação da legislação aplicável com intervenção da Direção.
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Registo de Ocorrências
Participação Disciplinar
Aluno_______________________________________ nº ____ turma: _____ Disciplina: ___________________
Local da ocorrência: ____________________________________ dia___________ hora _________

Advertências/
Contratualização
1

2

3

4

Ordem de saída
da sala de aula
ou outro espaço

Realização de
tarefas e
condicionament
os de acesso a
espaços e
equipamentos
Mudança de
turma/Repreens
ão registada
Suspensão/
Transferência/Ex
pulsão

5

Dentro da sala de aula
Levantar-se sem autorização

Fora da Sala de aula
Sujar os espaços da escola

Intervir despropositadamente
Sujar o espaço/aula
Comer, beber ou mascar pastilha elástica excepto água

Circular aos gritos e empurrões
Desrespeitar as filas do refeitório e do bar
Usar bonés, gorros ou capuzes na biblioteca e no
refeitório

Usar bonés, gorros ou capuzes no espaço/aula
Estar sentado de forma incorrecta
Entrar ou sair da sala de aula sem autorização do professor,
no início ou fim da aula
Não acatar ordens do professor
Provocar os colegas
Danificar o mobiliário ou outros equipamentos, materiais e
estruturas
Recusar-se a participar nas atividades
Usar linguagem imprópria
Utilizar meios multimédia sem autorização
Sair da sala de aula sem autorização
Recusar-se a sair da sala de aula
Proferir ofensas verbais a pares
Ameaçar e intimidar pares
Destruir com intenção propriedade alheia

Uso de linguagem imprópria
Perturbar o normal funcionamento do espaço escolar
Provocar colegas

Não acatar ordens dos professores e outros assistentes
Ameaçar e intimidar pares
Destruir com intenção propriedade alheia

Provocar conflitos verbais ou físicos
Provocar conflitos verbais ou físicos
Proferir ofensas verbais a professores
Ameaçar e intimidar professores
Perseguir os pares
Humilhar publicamente ou em privado
Usar violência física
Roubar ou furtar

Ameaçar e intimidar professores e assistentes
Perseguir os pares
Humilhar publicamente ou em privado
Usar violência física
Roubar ou furtar
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Observações:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
O(a) professor(a)/funcionário(a)
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9
2

9
2
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ANEXO 10
REGULAMENTO PARA O ALUGUER DO PAVILHÃO
GIMNODESPORTIVO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Objeto
O presente Regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e de
utilização do pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Avis. A
Diretora poderá ceder instalações do agrupamento, quando não for posto em causa
o normal funcionamento das atividades curriculares ou extracurriculares. Nesse
sentido, o aluguer do pavilhão gimnodesportivo, poderá ser cedido, mediante o
pagamento mensal definido, anualmente, pela direção do agrupamento.
Artigo 2º
Gestão, administração e manutenção
A direção do agrupamento de escolas de Avis é a responsável pela gestão,
administração e manutenção do Pavilhão Desportivo da Escola Básica Mestre de
Avis, no período compreendido entre as 18:00 e as 24:00 horas, excecionalmente,
mediante solicitação prévia, poderá ser utilizado aos fins-de-semana.
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Artigo 3º
Instalações
1. São consideradas instalações do pavilhão gimnodesportivo todas as construções
interiores e exteriores destinadas à prática desportiva e ao seu apoio,
designadamente:
a) Recinto geral;
b) Balneários para atletas;
c) Arrecadações, bancadas para espectadores e espaços circundantes;
2. As instalações do pavilhão gimnodesportivo estão vocacionadas para a prática de
atividades desportivas, nomeadamente, as seguintes modalidades: futsal, andebol,
voleibol, basquetebol, badmington, ténis de mesa, ginástica, judo, entre outras.
CAPÍTULO II
CEDÊNCIA / ALUGUER DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO
Artigo 4º
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Condições de cedência / aluguer do pavilhão gimnodesportivo
1. O Pavilhão pode ser cedido/alugado de duas formas:
a) Com carácter regular, durante um(a) ano letivo/época desportiva;
b) Com carácter pontual.
2. Os pedidos de cedência/aluguer do Pavilhão devem ser dirigidos por escrito, à
direção do agrupamento de escolas de Avis, do seguinte modo:
a) Com carácter regular, até 31 de Agosto de cada ano letivo, salvo situações
devidamente justificadas;
b) Com carácter pontual, até quarenta e oito horas antes da utilização.
c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a praticar, o
período horário de utilização, a data de fim da utilização, o número previsto de
praticantes e nome e contacto telefónico da pessoa responsável pelo grupo/equipa
utilizadora;
d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste
Regulamento.
3. Os grupos de pretendam alugar o pavilhão com caráter regular, durante um ano
letivo/época desportiva, deverão assinar um protocolo de cedência com a direção
do agrupamento.
4. Se, no caso previsto na alínea c) do ponto 2, o utente pretende deixar de utilizar o
Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito à direção do
agrupamento de escolas até 15 (quinze) dias antes da data em que cessará a
utilização, sob pena de continuar a cobrar a importância acordada.
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Artigo 5º
Intransmissibilidade das autorizações
O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades/grupos para tal autorizadas e para o
efeito que lhe foi destinado.
Artigo 6º
Prazos de pagamento
1. Pela utilização das instalações, no ano letivo 2014/2015, fica o utente obrigado ao
pagamento de (20) vinte euros, correspondente ao aluguer de 1 (uma) hora para
atividade desportiva (no início de cada ano letivo, cabe à direção do agrupamento de
escolas de Avis, estabelecer o valor a pagar pelo aluguer).
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ANEXO 11
REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA NA
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)
1-

O representante do Ministério da Educação e Ciência na CPCJ exerce as suas
funções a tempo inteiro, mantendo uma relação estreita com as escolas da área
de competência da CPCJ;

2-

O representante do Ministério da Educação e Ciência ficará sempre disponível
para integrar a Comissão na modalidade restrita;

3-

Sem prejuízo do previsto na Lei de Proteção, cabe especificamente ao docente
representante do Ministério da Educação e Ciência na CPCJ:
a. Participar nas atividades da Comissão, nos termos do seu regulamento
interno;
b. Colaborar no diagnóstico das causas das situações de absentismo,
abandono ou insucesso escolares sinalizadas na CPCJ;
c. Apoiar os estabelecimentos de educação e ensino na área de intervenção
da Comissão na:
i. Articulação com as CPCJ, em particular no domínio da permuta de
informação necessária e suficiente para avaliação do risco,
aplicação e execução de medidas de promoção e proteção;
ii. Conceção e execução de projetos de prevenção primária da
indisciplina, absentismo, abandono e insucesso escolar;
iii. Elaboração e monitorização de planos de intervenção para os
casos de crianças sinalizadas à CPCJ, numa perspetiva de
intervenção secundária e terciária;
iv. Promoção da inserção social e socioprofissional dos alunos;
v. Organização de sessões de capacitação parental, particularmente
nos casos em que está em causa o direito à educação;
vi. Dinamização de ações de formação e sensibilização sobre o risco
na infância na juventude, o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e
outros temas associados aos direitos e deveres dos alunos;
vii. Divulgação do “Guia de Orientações para Profissionais da
Educação na Abordagem de Situações de Maus Tratos ou outras
Situações de Perigo” elaborado pela CNPCJR;
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d. Articular com os gestores dos processos em termos de:
i. Consultoria para o esclarecimento e diagnóstico das situações e
orientação das medidas pedagógicas dos Acordos de Promoção e
Proteção;
ii. Execução das medidas dos Acordos de Promoção e Proteção que
impliquem a intervenção específica dos serviços de educação;
iii. Comunicação entre as escolas e as famílias.
Esta informação não dispensa a consulta do Protocolo de Cooperação entre o
Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da Solidariedade e da Segurança
Social datado de 14 de maio de 2013.
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