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Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco 
 

REGULAMENTO INTERNO 
Quadriénio 2018-2022 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Artigo 1º 

 Âmbito de aplicação 

O presente regulamento define o regime de administração e gestão da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e 

estabelece os direitos e deveres dos membros que constituem a comunidade escolar. 

Artigo 2º 

Divulgação 

O regulamento interno é de divulgação obrigatória a todos os membros da comunidade educativa, no início de cada ano 

letivo e, para tal, encontra-se disponível, para consulta permanente, na página da escola na Internet em 

http://www.ebsgzarco.pt.vu . Poderá também consultar este documento em formato de papel na biblioteca da escola. 

Artigo 3º 

Identidade 

A nossa escola é uma instituição com uma vivência própria que lhe confere uma matriz específica, uma cultura 

organizacional e uma identidade próprias.  

Artigo 4º 

Lema 

A escola tem como lema “Pela promoção do desenvolvimento harmonioso do aluno.” 

Artigo 5º 

Missão 

A missão da nossa escola visa garantir a todos os seus alunos o sucesso educativo, a valorização pessoal e social 

e o desenvolvimento de competências, conhecimentos e valores, ou seja, uma formação integral, numa perspetiva de 

educação para a Cidadania e Desenvolvimento. 

Artigo 6º 

Símbolos identificadores da Escola 

1. Designação: Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. A escola foi criada com a publicação da portaria n.º 23/ 

600, de 9 de setembro de 1968, tendo sido então designada por Preparatória de Gonçalves Zarco. Foi a primeira escola 

onde foi ministrado o denominado ciclo preparatório. 

2. Patrono: João Gonçalves Zarco, descobridor oficial do Arquipélago da Madeira, em 1419, facto que remete para o 

universo de referência da mesma: o imaginário da descoberta e da superação, que identifica este espaço com os ideais 

humanistas do século XV. 

 

3. Logótipo:   

 

 

 

4. Hino: letra professor António Castro e música da professora Maria João Caires. 

http://www.ebsgzarco.pt.vu/
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Artigo 7º  

Prevalência do regulamento e legislação complementar 

1. As disposições contidas neste regulamento aplicam-se a toda a comunidade escolar e, ainda, a todos aqueles que se 

desloquem à escola e não poderá contrariar a lei ou regulamento regional ou local, sobre matérias que se destina a 

regular. 

2. Estas disposições também se aplicam aos regimentos de todos os órgãos / serviços da escola. 

 

CAPÍTULO II 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
Artigo 8º 

Atividades e horário 

1. As atividades letivas funcionam em três blocos - A, B e C, - pavilhão gimnodesportivo e parque desportivo adjacente.  

2. A escola definiu um horário de funcionamento em três turnos distintos, manhã, tarde e noite conforme consta no Plano 

Anual de Escola (PAE) 

3. A abertura e o encerramento da escola, bem como a duração dos intervalos e a fixação das horas de entrada e de saída 

são da responsabilidade do conselho executivo, ouvido o conselho pedagógico, que os fixará no início de cada ano 

letivo. 

4. As atividades letivas funcionam cinco dias por semana, de segunda a sexta-feira, podendo a escola abrir ao sábado e 

ao domingo para atividades não letivas e de formação; 

Artigo 9º 

Horários dos diferentes serviços da escola 

1. A escola dispõe dos seguintes serviços: Refeitório, Biblioteca, Secretaria, Ação Social Educativa, Bar e sala de 

convívio dos alunos, Bar- sala de convívio dos professores, gabinete Técnico de laboratórios de Físico Química e 

Biologia, Central Telefónica, Enfermaria, Reprografia, gabinetes de Psicologia e orientação, Sala de apoio aos 

docentes – informática, Audiovisuais, Gabinete Técnico de informática, Instalações desportivas, sala de Diretores de 

turma e sala de Atendimento aos Encarregados de Educação, Polo de emprego GZ, Portaria de entrada e saída de 

alunos na porta oeste, Portaria norte ( rua da Levada dos Barreiros) entrada e saída de viaturas automóveis durante o 

turno da manhã e tarde até às 18h30. No turno noturno a entrada e saída de viaturas faz-se pelo portão oeste situado 

no Caminho da Fé. 

2. Os horários dos serviços supracitados encontram-se afixados nos respetivos espaços. 

Artigo 10º  

Plano de atividades  

 As atividades dinamizadas na escola em cada ano letivo constam do PAE, e estruturam-se e desenvolvem-se de 

acordo com o Projeto Educativo. 

Artigo 11º 

Aulas 

1. A duração de um tempo letivo é de quarenta e cinco minutos. 

2. O início de cada aula ocorre de acordo com o horário estabelecido pela escola. No primeiro tempo de cada turno a 

tolerância é de 10 minutos e nos restantes de cinco minutos, a utilizar em situações imprevistas.  Nas aulas de 45 

minutos, onde se verifica apenas a mudança do professor, os alunos aguardam na sala até à chegada do professor 

seguinte. Quando os alunos mudam de sala, têm a tolerância de cinco minutos. 

3. O registo da pontualidade e da assiduidade dos docentes à sua componente letiva, bem como o registo dos sumários 

das aulas, das faltas dos alunos e das atividades da turma é feito com recurso à Plataforma Informática PLACE 

/Sumários. 

4. Para efeitos de registo de assiduidade de professores e alunos, a numeração das lições é referenciada a períodos de 

quarenta e cinco minutos.  

5. O fim de cada aula é assinalado de acordo com o horário estabelecido pela escola. O professor é o último a abandonar 

a sala, devendo verificar se o quadro se encontra limpo e as luzes desligadas. 
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6. O professor não deve dar por terminada a aula antes da hora estabelecida de saída nem conceder dispensa aos alunos 

ou permitir que estes saiam mais cedo, a não ser por motivo previamente justificado pelo encarregado de educação ou 

com autorização do conselho executivo. 

7. Podem realizar-se permutas entre professores do mesmo conselho de turma, dentro da mancha horária dos alunos, no 

caso de se prever a falta de um docente. Os alunos serão avisados atempadamente das permutas entre professores, de 

modo a trazerem o material necessário à disciplina. A substituição de uma aula fora do horário do aluno só poderá 

acontecer com anuência de toda a turma e depois de informados os encarregados de educação.  

8. Permuta de aulas 

a) Aceder ao link. Copiar e colar o mesmo no Google, depois seguir a alínea b).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO4EoP7lKXDzvSSNWkNcZ6vZik2frTKp7Wrq6TvEdtS08zFw/viewform 

b) Preencher o formulário e depois submetê-lo. 

c) Aguardar a autorização do Conselho Executivo (através de e-mail ebsgz.conselhoexecutivo@gmail.com). 

d) Após autorização, imprimir o formulário fornecido que será utilizado pelos dois professores envolvidos no 

momento de lecionação das aulas em questão. 

e) O primeiro professor a dar a aula leva o documento impresso e solicita ao funcionário a sua confirmação e a 

rubrica. Passa o documento para o outro professor envolvido na permuta. 

f) O segundo professor a dar a aula leva o documento impresso e solicita ao funcionário a sua confirmação e a 

rubrica.  

g) Imediatamente após a conclusão da permuta, entrega o documento no conselho executivo. 

9. Antecipação de aulas. 

Procedimentos a efetuar aquando de um Pedido de Antecipação/Adiamento de aulas: 

a) Aceder ao link. Copiar e colar o mesmo no Google, depois seguir a alínea c)  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQeZNBOCP2mJ8-AqS6iRYoQGcz8hpUO2gM2cRCucLbRsciJg/viewform 

b) Preencher e submeter o formulário. 

c) Aguardar a autorização do Conselho Executivo (através de e-mail ebsgz.conselhoexecutivo@gmail.com). 

d) Após autorização, imprimir o formulário fornecido que será utilizado no momento da lecionação da aula em 

questão. 

e) O professor leva o documento impresso e, após a aula, solicita ao funcionário a sua confirmação e a rubrica. 

f) Imediatamente após a conclusão da aula, entrega o documento no conselho executivo. 

Artigo 12º 

Formação de turmas 

1. Os critérios de natureza pedagógica definidos para a constituição das turmas devem considerar a informação constante 

no projeto educativo da escola, competindo ao órgão de gestão aplicá-los, no quadro de uma eficaz gestão de recursos 

humanos e materiais existentes, e no respeito pelas regras constantes da legislação em vigor.  

2. A formação das turmas tem como pressuposto a criação de condições de igualdade a todos os alunos, ao longo do seu 

percurso escolar, procurando viabilizar as opções individuais em termos curriculares. 

3. Na elaboração das turmas deverão ser respeitados os critérios definidos em conselho pedagógico e a legislação em 

vigor.  

Artigo 13º 

Convocatória de reuniões 

1. As reuniões dos órgãos, estruturas e comissões referidas no presente regulamento devem, sempre que possível, 

realizar-se: 

a) fora do horário letivo para docentes e representantes dos alunos; 

b) dentro do horário de serviço para o pessoal não docente. 

2. As reuniões devem ser formalmente convocadas com a antecedência mínima de 48 horas, por email e/ou em 

convocatória aposta no Placard correspondente ao serviço. 

3. No exercício de qualquer dos cargos estabelecidos no presente regulamento, o pessoal docente e não docente está 

sujeito ao regime de faltas aplicável ao funcionalismo público, no que se refere às reuniões em que tenham de 

participar. 

4. Os responsáveis pelas reuniões acima referidas devem efetuar a Comunicação de Faltas de Professores a Reuniões, 

acedendo ao link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO4EoP7lKXDzvSSNWkNcZ6vZik2frTKp7Wrq6TvEdtS08zFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQeZNBOCP2mJ8-AqS6iRYoQGcz8hpUO2gM2cRCucLbRsciJg/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fpG_ksCbN8KJ9GVrITtbaRnMrk4aZ9ZRnNub4jM9dNjgzA/viewform  

a) Preencher e submeter o formulário. 

5. A falta de quórum para a realização das reuniões obriga ao previsto no Código do Procedimento Administrativo e 

consagrado nos Regimentos internos. 

6. As reuniões com carater de urgência, podem ser convocadas desde que todos os intervenientes sejam contatados e 

estejam de acordo com o dia e hora prevista.  

Artigo 14º 

Acesso à escola  

1. Qualquer pessoa não pertencente à comunidade escolar deve aceder à escola pela porta do Caminho da Fé e ser 

identificada. Este acesso realiza-se nos seguintes moldes: 

a) apresentação do bilhete de identidade/ cartão de cidadão ou documento equivalente ao funcionário/segurança 

que se encontre na portaria, o qual fornecerá ao visitante um cartão que será devolvido no final da visita; 

b) o acesso à escola é feito por dois portões e o encaminhamento da pessoa para o serviço/contacto pretendido. 

2. A entrada e saída de alunos na escola faz-se pela porta oeste, sita ao Caminho da Fé, mediante a validação do cartão 

eletrónico. 

3. O controlo da entrada e saída do pessoal não docente na escola faz-se mediante a validação na máquina de leitura da 

assiduidade. 

4. O acesso, pelo aluno aos serviços que impliquem pagamento, só pode ser feito depois de validado e carregado o cartão 

eletrónico. 

5. Os carregamentos do cartão eletrónico podem ser feitos nos serviços administrativos - tesouraria - na reprografia e no 

quiosque que se encontra no hall de entrada (aqui, apenas com moedas). 

6. O requerimento de uma 2ª via do cartão, por perda ou extravio, tem um custo acrescido. 

7. O portão norte situado na Levada dos Barreiros permite a circulação de automóveis e outros veículos com acesso 

autorizado e é regulado por um assistente operacional. O portão oeste do Caminho da Fé é o que permite o acesso dos 

alunos à escola e de outros visitantes devidamente identificados pelo funcionário / segurança que aí se encontra. A 

partir das 19:00 horas a circulação de veículos passa a ser feita por este portão. 

8. A entrada dos alunos para as salas (A1 a A15) do edifício do bloco A, faz-se pelas escadas junto ao do bar dos alunos 

e pela porta junto do elevador exterior. A entrada para as salas (B0 a B5) do bloco B faz-se pela porta exterior do R/C. 

Para as salas bloco B - B6 a B25 faz-se pela porta do 1º piso. No bloco C, para as salas de educação Visual e tecnológica 

e laboratórios de Informática pela porta externa do R/C.  

9. Está interdita a entrada de alunos do ensino regular, cursos ensino noturno e universidade sénior, e ainda de elementos 

estranhos à escola, pelas escadas de acesso à sala de professores. Excetuam-se desta norma os convidados. 

10. Está interdita a entrada de pessoas estranhas à escola nas salas de aulas, exceto com autorização do professor ou do 

conselho executivo. 

Artigo 15º 

Afixação/envio de informações  

1. As informações destinadas ao pessoal docente são enviadas por email e/ou afixadas nos placards da sala de professores, 

nos placards existentes no corredor de acesso à sala dos professores, na sala de diretores de turma e nos gabinetes dos 

departamentos curriculares. 

2. As informações destinadas ao pessoal não docente são afixadas no placard junto à máquina de leitura da assiduidade. 

3. As informações para alunos e respetivos encarregados de educação são colocadas: 

a) no hall, entre o bloco A e B, informações relativas a exames, matrizes, matrículas, 

b) placards bloco B (andar da Físico-química); placards bloco B (andar da biologia): pautas de avaliações de final 

de período. 

4. As informações para alunos e respetivos encarregados de educação são enviadas aos encarregados de educação em 

registo na caderneta do aluno ou em formulário, no caso do ensino secundário. 

Artigo 16º  

Circuito de informação  

O circuito de informação na comunidade escolar ocorre em consonância com o respetivo organograma decorrente da 

legislação em vigor. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fpG_ksCbN8KJ9GVrITtbaRnMrk4aZ9ZRnNub4jM9dNjgzA/viewform
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Artigo 17º  

Calendário escolar 

O calendário escolar encontra-se no Plano Anual de Escola e segue os princípios determinados pela lei vigente. 

Artigo 18º 

Disciplina na sala de aula 

A disciplina na sala de aula implica os seguintes princípios: 

1. Entrar na sala de aula de forma ordenada e em silêncio; 

2. Ocupar sempre na sala o lugar designado pelo conselho de turma; 

3. Na situação de atraso, bater à porta e explicar o motivo; 

4. Tirar o boné/chapéu antes de entrar na sala; 

5. Desligar o telemóvel; 

6. Trazer o material necessário para cada aula e mantê-lo em bom estado; 

7. Respeitar os professores e os colegas; 

8. Participar de acordo com as regras, nas atividades propostas; 

9. Não interromper a aula com perguntas ou comentários inoportunos; 

10. Levantar a mão para pedir a palavra, aguardando a sua vez; 

11. Ter cuidado com o material específico dos colegas e da sala de aula; 

12. Levantar as cadeiras e mesas, quando houver necessidade de deslocá-las; 

13. Não mascar pastilhas elásticas; 

14. Não comer na sala de aula; 

15. Manter a sala limpa e organizada; 

16. Não falar, não se debruçar, nem atirar objetos pela janela; 

17. Não usar o calão e linguagem imprópria; 

18. Não escrever nos livros que não pertençam ao aluno; 

19. As idas à casa de banho só serão autorizadas em caso de extrema necessidade. 

20. Respeitar a regra da pontualidade.  

Artigo 19º 

Disciplina nos corredores 

1. Não é permitido permanecer e/ou circular nos corredores, nas escadas, nas salas de aula, durante os intervalos e/ou 

feriados,  

2. Os alunos devem aguardar de forma ordeira a chegada do professor, no corredor junto à sala de aula. 

3. Não é permitido comer nem correr nos corredores. 

4. Sempre que o Assistente Operacional informe os alunos da falta do docente, os mesmos deverão abandonar o local 

em silêncio, de forma ordenada e o mais rápido possível. 

Artigo 20º 

Procedimento em caso de emergência ou acidente  

1. Para manter o regular funcionamento da instituição escolar em caso de pandemias, a escola aplicará os planos de 

prevenção e emergência previstos legalmente, seguindo as orientações superiores, nomeadamente do Serviço Regional 

de Saúde.  

2. As medidas e respetiva calendarização devem ser ajustadas aos diferentes cenários de emergência, a fim de assegurar 

que cada um saiba o que fazer em situação de crise, sempre num rigoroso cumprimento de orientações superiores, 

quando tal se verificar. 

3. No âmbito do Projeto+ Saúde GZarco, e em colaboração com o coordenador do Projeto de Educação para a Segurança 

e Prevenção de Riscos, foi elaborado o Manual de Procedimentos em Caso de Acidente Escolar, que visa dar indicações 

acerca das ações a desenvolver. 

4. Em caso de acidente escolar, o Seguro Escolar constitui o sistema de proteção destinado a garantir a cobertura 

financeira da assistência, complementarmente aos apoios assegurados pelo sistema ou subsistemas e seguros de saúde 

5. A escola dispõe de um Projeto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, coordenado por um elemento do 

corpo docente e assessorado por dois docentes, todos nomeados pelo conselho executivo. 
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6. A planificação, implementação e acionamento do projeto na escola, seja em exercício, simulacro ou situação real é da 

responsabilidade dos elementos referidos e do presidente do conselho executivo, designado por “chefe de segurança”.  

 

 

CAPÍTULO III 

Objetivos e Princípios Orientadores 
Artigo 21º 

Áreas de Intervenção e Objetivos  

A escola, através do seu Projeto Educativo, apresenta três áreas de intervenção, e respetivas dimensões e objetivos. 

1. Área de intervenção: área pedagógica. 

a) Dimensão: sucesso escolar e qualidade da aprendizagem 

b) Objetivo: promover o sucesso dos alunos 

2. Área de intervenção: cultura relacional. 

a) Dimensão: disciplina e cidadania 

b) Objetivo: promover as boas práticas - saber ser e saber estar 

3. Área de intervenção: cultura organizacional. 

a) Dimensão: trabalho em equipa e comunicação interna 

b) Objetivo: promover o alinhamento entre os diversos intervenientes da comunidade escolar 

Artigo 22º 

Princípios orientadores 

1. Preparação de indivíduos conscientes dos seus deveres e de atitudes de solidariedade e espírito de cooperação. 

2. Valorização dos afetos, possibilitando o desenvolvimento equilibrado das personalidades e a construção de universos 

pessoais singulares.  

3. Promoção do respeito pelo indivíduo e incremento do valor do trabalho. 

4. Promoção do respeito pelas regras, numa perspetiva de defesa dos direitos e deveres individuais e coletivos. 

5. Valorização do saber, alicerçado na estimulação da curiosidade intelectual e no desenvolvimento do espírito analítico 

e crítico. 

6. Promoção do gosto pela cultura nas suas múltiplas manifestações. 

7. Transparência, verdade, equidade e eficiência nos diversos setores da Escola, entendida como um serviço público.  

 

CAPÍTULO IV 

Direção, administração e gestão da escola 
 

1. A direção, administração e gestão da escola é assegurada por órgãos próprios, que se orientam segundo os princípios 

referidos no DRL n.º21/2006/M. 

2. São órgãos de direção, administração e gestão das escolas os seguintes: 

a) conselho da comunidade educativa - Secção I 

b) conselho executivo - Secção II 

c) conselho pedagógico - Secção III 

d) conselho administrativo - Secção IV 

Secção I 

Órgão de Direção 
Do Conselho da Comunidade educativa 

Artigo 23º  

Definição 

1. O conselho da comunidade educativa é o órgão de direção responsável pela definição da política educativa de escola, 

cuja atuação se norteia pelo respeito dos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Lei de 

Bases e no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. 
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2. O conselho da comunidade educativa é o órgão de participação e representação da comunidade educativa, devendo 

estar salvaguardada na sua composição a participação de representantes dos docentes, das modalidades especiais da 

educação escolar, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, do pessoal não docente e da autarquia local. 

3. Por opção da escola, são integrados ainda os seguintes representantes:  

A) coordenador de psicologia e orientação; 

B) representante da área da saúde e social. 

Artigo 24.º  

Composição 

1. O conselho da comunidade educativa apresenta a seguinte constituição: 

a) 8 representantes do pessoal docente; 

b) 3 representantes das modalidades especiais; 

c) 2 representantes do pessoal não docente; 

d) 2 representantes dos pais e encarregados de educação; 

e) 2 representantes dos alunos indicados pela Associação de Estudantes; 

f) 1 representante da área da saúde e/ou social; 

g) 1 representante de psicologia e orientação; 

h) 1 representante da autarquia local; 

2. Além dos representantes referidos participam ainda nas reuniões o presidente do conselho executivo e o presidente do 

conselho pedagógico, sem direito a voto. 

Artigo 25.º  

Competências 

1. Ao conselho da comunidade educativa compete: 

a) Eleger o respetivo presidente de entre os seus membros docentes; 

b) Aprovar o projeto educativo da escola e acompanhar e avaliar a sua execução; 

c) Aprovar o regulamento interno da escola; 

d) Dar parecer sobre o plano anual de escola, verificando da sua conformidade com o projeto educativo; 

e) Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de escola; 

f) Dar parecer sobre as linhas orientadoras de elaboração do orçamento; 

g) Dar parecer sobre as contas de gerência; 

h) Apreciar os resultados do processo de avaliação interna e externa da escola, propondo e promovendo as medidas 

tendentes à melhoria da qualidade do serviço público de educação; 

i) Promover e incentivar o relacionamento no seio da comunidade educativa; 

j) Propor aos órgãos competentes e colaborar ativamente em atividades necessárias à formação para a participação 

e para a responsabilização dos diversos sectores da comunidade educativa, designadamente na definição e 

prestação de apoio socioeducativo; 

k) Propor e colaborar ativamente em atividades de formação cívica e cultural dos seus representantes; 

l) Nomear e dar posse aos membros do conselho executivo. 

2. No desempenho das suas funções e competências, o conselho da comunidade educativa tem a faculdade de requerer 

aos restantes órgãos as informações necessárias para a realização eficaz do acompanhamento e a avaliação relativa a 

todo o funcionamento da instituição educativa, bem como de lhes dirigir recomendações, com vista ao 

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

3. Para o desempenho das suas funções é atribuída ao presidente do conselho da comunidade educativa uma redução na 

sua componente letiva de duas horas semanais. 

Artigo 26 

Eleição e ou designação dos representantes 

1. Os representantes do pessoal docente e não docente no conselho da comunidade educativa são eleitos de entre o pessoal 

do quadro da escola por distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelo pessoal docente e pelo pessoal 

não docente em exercício efetivo de funções. 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são designados pelas respetivas organizações representativas 

e, na falta das mesmas, mediante realização de assembleia eleitoral constituída pelos representantes efetivos de cada 

turma. 
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3. O representante da autarquia local é designado pela câmara municipal, podendo esta delegar tal competência na junta 

de freguesia. 

4. O representante da área da saúde e social é indicado pelo serviço a que pertence. 

5. Os representantes dos alunos são designados pela associação de estudantes ou não estando esta em pleno 

funcionamento, pelo conselho dos delegados de turma, sendo elegíveis os delegados com o seguinte perfil: 

a) Responsável; 

b) Assíduo; 

c) Capacidade de comunicação com todos os elementos da comunidade (alunos, professores, pessoal não docente, 

pais e outros); 

d) Cooperante; 

e) Atento ao meio; 

f) Com sentido de justiça; 

g) Que não tenha sido alvo de medida disciplinar de gravidade igual ou superior à medida tipificada de repreensão 

registada; 

h) Preferencialmente com disponibilidade para desempenhar as funções inerentes por um período mínimo de dois 

anos; 

6. Caso não surjam listas à eleição para o conselho da comunidade educativa, os representantes do pessoal docente e não 

docente são designados pelos corpos representativos do pessoal dos quadros da escola ou, na sua ausência, de entre o 

pessoal em exercício efetivo de funções. 

Artigo 27º 

Processo eleitoral 

1. O processo eleitoral da comunidade educativa decorre de acordo com o previsto na lei em vigor.  

 

 

Secção II  

Órgãos de administração e gestão 

Do Conselho Executivo 

Artigo 28º 

Definição 

1. O conselho executivo é o órgão de gestão das escolas nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira e é 

assegurado por um órgão colegial. 

2. Os membros do conselho executivo ficam dispensados na totalidade da componente letiva podendo lecionar uma turma 

mediante opção, sem que daqui resulte acréscimo remuneratório. 

Artigo 29º 

Composição 

O conselho executivo, enquanto órgão colegial, é constituído por um presidente e quatro vice-presidentes. 

Artigo 30º 

Competências 

1. Compete ao conselho executivo, ouvido o conselho pedagógico:  

a) Submeter à aprovação do conselho da comunidade educativa o projeto educativo de escola, mediante a 

constituição de equipa por si designada para o efeito; 

b) Elaborar e submeter à aprovação do conselho da comunidade educativa o regulamento interno da escola. 

2. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao conselho executivo em 

especial: 

a) Definir o regime de funcionamento da escola; 

b) Elaborar o projeto de orçamento, ouvido o conselho da comunidade educativa; 

c) Elaborar o plano anual de escola e aprovar o respetivo documento final, ouvidos os conselhos da comunidade 

educativa e pedagógico; 

d) Elaborar os relatórios periódicos e/ou final de execução do plano anual de escola; 

e) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
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f) Distribuir o serviço docente e não docente; 

g) Designar os diretores de turma; 

h) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar; 

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

j) Proceder à seleção e recrutamento de pessoal docente e não docente, salvaguardado o regime legal de concursos; 

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

formação, autarquias, coletividades e outras entidades. 

3. O regimento interno do conselho executivo fixa as funções e competências a atribuir a cada um dos seus membros. 

Artigo 31º 

Presidente do conselho executivo 

1. Compete em especial ao presidente do conselho executivo: 

a) Representar a escola; 

b) Coordenar as atividades decorrentes das competências próprias do conselho executivo; 

c) Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação ao pessoal docente e não docente; 

d) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

e) Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente; 

f) Apreciar o pedido de justificação de faltas de pessoal docente e não docente, de acordo com as disposições legais. 

2. O presidente do conselho executivo pode delegar as suas competências num dos vice-presidentes. 

3. Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do conselho executivo é substituído pelo vice-presidente por si indicado. 

 

Artigo 31º 

Recrutamento 

 
1. O processo eleitoral dos membros do conselho executivo realiza-se de acordo com a lei em vigor. 

 

Secção III 

Do Conselho Pedagógico 

Artigo 32º 

Definição 

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

pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente 

e não docente. 

Artigo 33º 

Composição 

1. A composição do conselho pedagógico é a seguinte: 

a) 5 coordenadores de departamento curricular;  

b) 1 representante dos orientadores pedagógicos;  

c) 3 coordenadores de ciclo;  

d) 1 coordenador do ensino dos cursos de Educação e Formação de Adultos; 

e) 1 coordenador das modalidades profissionalizantes;  

f) 1 coordenador do departamento de formação;  

g) 1 coordenador dos percursos curriculares alternativos;  

h) 1 coordenador sociocultural; 

i) Presidente do conselho executivo;  

j) Presidente do conselho da comunidade educativa. 

2. O presidente do conselho executivo e o presidente do conselho da comunidade educativa não têm direito a voto. 
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Artigo 34º 

Competências  

Ao conselho pedagógico compete: 

a) Eleger o respetivo presidente de entre os seus membros; 

b) Dar parecer sobre o projeto educativo; 

c) Dar parecer sobre o regulamento interno; 

d) Dar parecer sobre o plano anual de escola; 

e) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente e acompanhar a 

respetiva execução; 

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

pedagógico e da avaliação dos alunos; 

g) Propor aos órgãos competentes da Secretaria Regional de Educação a criação de áreas disciplinares ou disciplinas 

de conteúdo regional e local, bem como as estruturas programáticas, e a sua integração no respetivo departamento 

curricular; 

h) Promover a articulação e diversificação curricular, os apoios e complementos educativos e as modalidades 

especiais de educação escolar; 

i) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 

j) Aprovar o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito da escola e em 

articulação com as instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a 

investigação; 

k) Aprovar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 

l) Definir os critérios gerais para a elaboração das turmas; 

m) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

n) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com o disposto na legislação 

aplicável; 

o) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos docentes; 

p) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações; 

q) Incentivar as iniciativas dos alunos na comunidade escolar e garantir o apoio às mesmas; 

r) Dar parecer sobre a estrutura curricular dos cursos a criar (modalidades profissionalizantes); 

s) Definir os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos 

curriculares; 

t) Dar orientações sobre a uniformização dos procedimentos a tomar para as planificações, critérios de avaliação, 

matrizes, informação-prova, e outros documentos de natureza pedagógica sob proposta dos departamentos 

curriculares; 

u) Aprovar o programa educativo individual dos alunos com necessidades educativas especiais; 

v) Aprovar o relatório circunstanciado dos alunos com necessidades educativas especiais, no final do ano letivo; 

w) Dar parecer sobre o documento síntese dos relatórios da avaliação em formação pessoal e social, elaborado pelos 

coordenadores de ciclo, para remeter à Direção Regional de Educação no final de cada ano letivo; 

x) Emitir parecer prévio à decisão final sobre os pedidos de revisão de deliberações decorrentes da avaliação no 3º 

período de um ano letivo; 

y) Eleger os docentes que integram a secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico; 

z) Aprovar o documento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas 

seguintes dimensões:  

1. Científica e pedagógica, 

2. Participação nas atividades desenvolvidas no estabelecimento de ensino; 

3. Formação contínua e desenvolvimento profissional. 

aa) Aprovar os parâmetros das dimensões referidas na alínea anterior, tendo em consideração os objetivos e as metas 

fixadas no projeto educativo da escola. 

bb) Os coordenadores de departamento elaboram, no prazo de trê dias úteis após o conselho pedagógico, a síntese dos 

pontos essenciais do mesmo. 

cc) A síntese deve ser enviada, por correio eletrónico, pelos coordenadores a todos os delegados, os quais enviarão a 

todos os docentes do grupo no prazo de dois dias úteis. 
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dd) A leitura individual e análise da síntese é de caráter obrigatório; a reflexão decorrente da mesma deve constar nas 

atas do departamento e do grupo disciplinar. 

 

Secção IV 

Do Conselho administrativo 

Artigo 35º 

Definição 

1. O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da escola, nos termos da 

legislação em vigor. 

Artigo 36º 

Composição 

1. O conselho administrativo é composto pelo presidente do conselho executivo, pelo Coordenador técnico, ou por quem 

as suas vezes fizer, e por um dos vice-presidentes do conselho executivo para o efeito designado por este. 

2. O conselho administrativo é presidido pelo presidente do conselho executivo. 

3. O presidente do conselho executivo pode, nos termos da lei, delegar num dos vice-presidentes a competência para 

presidir ao conselho administrativo. 

Artigo 37º 

Competências 

1. Ao conselho administrativo compete: 

a) Aprovar o projeto de orçamento anual da escola; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira da escola; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial da escola; 

e) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

Artigo 38º  

 Regime de autonomia financeira da escola 

1. O regime de autonomia financeira da escola passou a funcionar como regime geral de autonomia administrativa, 

conforme aprovado anualmente pelo Orçamento da Região Autónoma da Madeira.  

 

CAPÍTULO V  

Estruturas de gestão intermédia 
Artigo 39º 

Estruturas de gestão intermédia de cariz pedagógico e técnico-pedagógico 

1. Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo da escola, são fixadas neste regulamento interno as estruturas que 

colaboram com o conselho pedagógico e com o conselho executivo, no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz 

do percurso escolar dos alunos na perspetiva da promoção da qualidade educativa. 

2. A constituição de estruturas de gestão intermédia visa, nomeadamente: 

a) O reforço da articulação curricular na aplicação dos planos de estudo definidos a nível nacional e regional, bem 

como o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa da escola; 

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

c) A coordenação pedagógica de cada ciclo ou de ano e curso de Cursos de Educação e Formação de Adultos. 

3. As estruturas de gestão intermédia podem revestir um carácter pedagógico ou técnico-pedagógico. 

4. É fixado, por despacho do Secretário Regional de Educação, um crédito global de horas de acordo com a legislação 

em vigor. 
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5. Compete ao conselho executivo, de acordo com os critérios previamente fixados pelo conselho pedagógico, a gestão 

daquele crédito, podendo criar estruturas de gestão intermédia em função do respetivo projeto educativo, sem prejuízo 

das estruturas de cariz pedagógico.  

6. Os docentes com redução da componente letiva, por motivos de saúde ou pessoais, não poderão exercer cargos de 

gestão intermédia. 

Artigo 40º 

Organização das atividades pedagógicas 

1. Em cada escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com as crianças e os 

alunos pressupõem 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 da 

aprendizagem e a articulação escola-família, sendo da responsabilidade do conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e ensino secundário, constituído pelos professores da turma, delegado de turma e um representante dos 

pais e ou encarregados de educação;  

2. Para coordenar o desenvolvimento do plano de trabalho referido no número anterior, o conselho executivo designa um 

diretor de turma, tendo em conta a sua competência pedagógica e capacidade de relacionamento, de entre os 

professores da mesma, sempre que possível profissionalizado. 

3. Sempre que se justifique, a escola pode ainda designar professores tutores que acompanharão de modo especial o 

processo educativo de um grupo de alunos. 

Artigo 41º 

Departamento curricular 

1. O departamento curricular constitui a estrutura de apoio ao conselho pedagógico e compete-lhe, especialmente, o 

desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo 

2. Na escola, a articulação curricular é assegurada por 5 departamentos curriculares: 

a) Departamento Curricular Expressões; 

b) Departamento Curricular das Línguas; 

c) Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais; 

d) Departamento Curricular das Ciências Exatas, da Natureza e Tecnologias; 

e) Departamento Curricular de Educação Especial. 

Artigo .42º 

Departamento não curricular 

1. A escola conta ainda com dois departamentos não curriculares, a saber:  

a) Departamento Eco-Escola  

b) Departamento de Formação. 

Artigo 43º 

Coordenador do departamento curricular 

1. O coordenador do departamento curricular é um docente profissionalizado, eleito pelos delegados de disciplina, 

considerando a sua competência pedagógica e científica.  

2. Para o cargo de coordenador do departamento curricular, são considerados elegíveis todos os delegados desse 

departamento curricular, tendo em consideração as habilitações académico-profissionais respetivas, bem como a sua 

experiência e competência pedagógico-didática e científica. Em caso de impossibilidade da aceitação do cargo, pelo 

delegado eleito, será eleito o segundo mais votado. 

Artigo 44º 

Competências do coordenador do departamento curricular  

1. Sem prejuízo de outras competências fixadas pela lei vigente, cabe ao coordenador do departamento: 

a) Convocar e presidir as reuniões do conselho de delegados; 

b) Assegurar a articulação com os delegados de disciplina e os órgãos de direção da escola, no que se refere à 

avaliação do desempenho global dos docentes do departamento; 

c) Indicar um delegado do departamento, para o substituir nas suas ausências, de acordo com a lei. 

d) Representar o departamento nas reuniões do conselho pedagógico ou noutras para as quais é convocado; 
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e) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o departamento; 

f) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a adequação dos 

seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola; 

g)  Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao desenvolvimento de 

componentes curriculares locais e a adoção de medidas destinadas   a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

h) Propor ao conselho pedagógico, ouvido o departamento, o desenvolvimento de   componentes curriculares locais 

e a adoção de medidas destinadas a melhorar as   aprendizagens dos alunos; 

i) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia   da escola; 

j) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a   melhoria da qualidade das 

práticas educativas; 

k) Assegurar uma gestão adequada de todos os recursos que estão sob a responsabilidade   do departamento; 

l) Cumprir e fazer cumprir junto dos docentes que compõem o departamento, todas as normas deste regulamento 

interno. 

m) Promover critérios de uniformização, tendo em vista uma atuação concertada entre   todos os docentes do 

departamento; 

n) Designar os grupos de trabalho e os respetivos coordenadores. 

o) Receber os relatórios dos delegados de disciplina até trinta de junho de cada ano; 

p) Elaborar um relatório das atividades desenvolvidas pelo departamento e entregá-lo no conselho executivo até 

quinze de julho de cada ano.  

q) Elaborar/ reformular o regimento, em sede de departamento. 

Artigo 45 

Delegado de disciplina 

1. A coordenação de disciplina corresponde à estrutura de apoio ao coordenador do departamento curricular em todas as 

questões específicas da respetiva disciplina. 

2. Para o cargo de delegado de disciplina são considerados elegíveis todos os docentes profissionalizados, tendo em 

consideração as habilitações académico-profissionais respetivas, bem como a sua experiência e competência 

pedagógico-didática e científica.  

3. Em caso de impossibilidade da aceitação do cargo pelo docente eleito, será eleito o segundo mais votado.  

4. Não são elegíveis os docentes que terminam o vínculo/compromisso com a escola no ano da eleição e não é previsível 

que voltem a ficar colocados para o quadriénio, exceto os que são alvo de requisição pelo CE há, pelo menos, 2 anos. 

Artigo 46º 

Competências do delegado de disciplina /representante de disciplina 

Sem prejuízo de outras competências fixadas pela lei vigente, cabe ao delegado /representante de disciplina: 

1. Planear, dinamizar e avaliar as atividades da disciplina. 

2. Coordenar a atividade pedagógico-didática dos docentes da disciplina, tendo em conta as orientações emanadas dos 

conselhos competentes para o efeito. 

3. Assegurar a transmissão bidirecional de informação entre os docentes da disciplina e o coordenador do departamento. 

4. Assegurar a participação da disciplina na análise e crítica da orientação pedagógica. 

5. Colaborar com o coordenador de departamento, com vista ao desenvolvimento das atividades do mesmo. 

6. Orientar e coordenar os docentes da disciplina, tendo em vista a sua formação contínua, em especial dos docentes 

menos experientes. 

7. Zelar pela boa utilização das instalações e respetivo equipamento, no caso de não haver lugar a direção de instalações. 

8. Elaborar e apresentar ao coordenador de departamento um relatório sucinto das atividades da disciplina, depois de 

aprovado pelos seus membros. 

9. Coadjuvar o conselho executivo na distribuição do serviço docente, de acordo com as diretrizes definidas neste 

regulamento. 

10. Entregar no final do mandato, ao presidente do conselho executivo, um exemplar atualizado do inventário do material 

do grupo disciplinar, sendo arquivado um, em dossiê próprio, no gabinete da disciplina. 

11. Elaborar/ reformular o regimento, em sede de grupo disciplinar. 
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Artigo 47º 

Coordenação de ciclo  

1. Os coordenadores de ciclo – 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário - são designados pelo conselho executivo, de entre 

os docentes profissionalizados e diretores de turma. 

2. A coordenação pedagógica de cada ciclo tem por finalidade a articulação das atividades das turmas, sendo assegurada 

por conselhos de diretores de turma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário.  

3. A coordenação de ciclo tem regimento próprio. 

Artigo 48º  

Competências do coordenador de ciclo  

1. Colaborar com os diretores de turma e com os serviços de apoio existentes na escola na elaboração de estratégias 

pedagógicas destinadas ao ciclo que coordena. 

2. Submeter ao conselho pedagógico as propostas dos diretores de turma. 

3. Apresentar projetos ao conselho pedagógico. 

4. Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos diretores de turma do ciclo que lhe compete coordenar 

e as realizadas por cada departamento curricular, nomeadamente no que se refere à elaboração e aplicação de 

programas específicos no âmbito de apoio educativo, orientação escolar, profissional, formação pessoal e social. 

5. Divulgar junto dos referidos diretores de turma toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento das suas 

competências.  

6.  Apreciar e submeter ao conselho pedagógico as propostas dos conselhos de turma do ciclo que coordena. 

7. Colaborar com o conselho pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades de complemento curricular. 

8. Planificar, em estreita colaboração com os restantes diretores de turma e coordenadores de ciclo, as atividades a incluir 

no Plano Anual da Escola e proceder à respetiva avaliação no final do ano letivo. 

9. Apresentar ao presidente do conselho executivo, até 15 de julho, um relatório anual do trabalho desenvolvido. 

Artigo 49º 

Diretor de turma 

1. Os diretores de turma são, preferencialmente, docentes profissionalizados designados pelo conselho executivo. 

2. O perfil do diretor de turma deve obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Ter a totalidade, ou a maioria dos alunos da turma, no caso dos diretores de turma do ensino secundário; 

b) Possuir capacidade de relacionamento saudável e de empatia com alunos, encarregados de educação, docentes e 

funcionários; 

c) Demonstrar qualidades de liderança e de organização; 

d) Ter espírito de rigor e de disciplina; 

e) Ser tolerante e compreensivo. 

Artigo 50º 

Competências do diretor de turma  

1. Sem prejuízo do disposto na lei vigente, são competências do diretor de turma:  

a) Promover, junto do conselho de turma, a realização de ações conducentes à aplicação do projeto educativo da 

escola; 

b) Assegurar a adoção/ aplicação de estratégias que contribuam para uma maior eficácia do processo de ensino-

aprendizagem; 

c) Colaborar com outras entidades no sentido de promover e facilitar a correta integração social dos alunos; 

d) Informar os alunos e respetivos encarregados de educação dos serviços da escola, promovendo a rentabilização 

dos recursos existentes na mesma. 

e) Eleger o delegado e o subdelegado da turma que coordena; e aludir às competências inerentes aos mesmos; 

f) Atualizar o processo individual do aluno;  

g) Promover a consciência cívica dos alunos; 

h) Incentivar a participação em atividades da escola; 

i) Assegurar a participação de discentes, docentes e encarregados de educação na aplicação de medidas educativas 

decorrentes da apreciação de situações de insucesso; 

j) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos; 
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k) Verificar pautas, registos biográficos e termos juntamente com o professor que secretaria a reunião; 

l) Propor aos serviços competentes a avaliação especializada após solicitação do conselho de turma e a anuência do 

encarregado de educação; 

m) Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio educativo adequadas e proceder à 

respetiva avaliação; 

n) Orientar, a nível pedagógico, os seus alunos no processo de matrícula; 

o) Elaborar relatórios para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e outras entidades sempre que solicitado; 

p) Apresentar ao coordenador de ciclo, até 30 de junho do ano letivo em curso, o relatório das atividades 

desenvolvidas. 

Artigo 51º 

Coordenador dos percursos curriculares alternativos 

O coordenador é um elemento designado pelo conselho executivo, de entre os diretores de turma, profissionalizado e 

preferencialmente contratado por tempo indeterminado. 

Artigo 52º 

Competências do coordenador dos percursos curriculares alternativos 

1. Cabe ao coordenador organizar o funcionamento dos cursos de percursos curriculares alternativos; 

2. Acompanhar as turmas com percursos curriculares alternativos. 

3. Coordenar as atividades desenvolvidas pelos diretores de turma e docentes das turmas. 

4. Elaborar relatório anual de funcionamento da coordenação e submetê-lo ao conselho executivo até 15 de julho. 

5. As demais competências encontram-se definidas no regimento da coordenação dos percursos curriculares 

alternativos. 

Artigo 53º 

Diretor de turma dos Percursos Curriculares Alternativos 

O diretor de turma é um elemento designado pelo conselho executivo, de entre os docentes da turma de percursos 

curriculares alternativos, profissionalizado e, preferencialmente, contratado por tempo indeterminado. 

 Artigo 54º  

Competências do diretor de turma dos percursos curriculares alternativos 

1. Acompanhar a turma com percursos curriculares alternativos. 

2. Coordenar as atividades desenvolvidas pelos docentes da turma. 

3. Zelar pelo dossiê do aluno, processo individual e registo de assiduidade. 

4. Zelar pela articulação curricular das disciplinas/ áreas disciplinares, programas de ensino e de formação. 

5. Elaborar relatório anual de funcionamento da turma e apresentá-lo ao respetivo coordenador até 30 de junho. 

6. Exercer a relação escola-família-instituição formadora. 

Artigo 55º  

Coordenador das modalidades profissionalizantes 

O coordenador das modalidades profissionalizantes, que inclui os cursos de educação e formação, profissionais e 

tecnológicos, é um docente designado pelo conselho executivo, de entre os diretores de turma. 

Artigo 56º 

Competências do coordenador das modalidades profissionalizantes 

 

1. Cabe ao coordenador organizar o funcionamento dos cursos de educação e formação, profissionais e tecnológicos. 

2. Apoiar os diretores de turma nas suas funções de organização e funcionamento. 

3. Zelar pelo eficaz funcionamento dos cursos a nível pedagógico e educativo. 

Artigo 57º 

Diretor de turma dos cursos das modalidades profissionalizantes 

1. O diretor de turma acumula as funções de diretor de curso.  

2. O diretor de turma é um elemento designado pelo conselho executivo, de entre os docentes da turma, cujo perfil deverá 

obedecer aos seguintes requisitos: 
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a) Ser, preferencialmente, um docente contratado por tempo indeterminado. 

b) Possuir capacidade de relacionamento saudável e de empatia com alunos, encarregados de educação, docentes e 

funcionários; 

c)  Demonstrar qualidades de liderança e de organização; 

d) Ter espírito de rigor e de disciplina; 

e) Ser tolerante e compreensivo. 

f) Assegurar a coordenação técnico-pedagógica do curso. 

Artigo 58º 

Competências diretor de turma dos cursos das modalidades profissionalizantes 

1. Promover a realização de ações conducentes à aplicação do projeto educativo da escola, numa perspetiva de 

envolvimento dos encarregados de educação e de abertura à comunidade. 

2. Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas dos cursos. 

3. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação tecnológica. 

4. Articular com os órgãos de gestão da escola no que respeita aos procedimentos necessários à realização da prova de 

aptidão tecnológica. 

5. Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos docentes da turma a informação 

necessária à adequada orientação educativa dos alunos e fomentando a participação dos pais e encarregados de 

educação na concretização de ações para orientação e acompanhamento. 

6. Elaborar e conservar o processo individual do aluno facultando a sua consulta ao aluno, docentes da turma, pais e 

encarregados de educação. 

7. Apreciar ocorrências de insucesso disciplinar, decidir da aplicação de medidas imediatas no quadro das orientações 

do conselho pedagógico em matéria disciplinar e solicitar ao conselho executivo a convocação extraordinária do 

conselho de turma. 

8. Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador, solicitando, se necessário, a participação dos outros intervenientes na avaliação. 

9. Assegurar a articulação entre a escola e as entidades envolvidas no estágio, identificando-as, fazendo a respetiva 

seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos formandos por cada entidade e coordenando o 

acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o docente da disciplina de especificação. 

10. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

11. Presidir às reuniões de conselho de turma. 

12. Apresentar ao coordenador das modalidades profissionalizantes, até 30 de junho, um relatório anual do trabalho 

desenvolvido. 

13. As demais competências encontram-se definidas no regimento desta coordenação. 

Artigo 59.º 

Representante dos orientadores de estágio no conselho pedagógico 

1. Compete ao orientador de estágio exercer as competências que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e pelo 

regulamento de estágio das instituições do ensino superior.  

Artigo 60º 

Coordenador do Ensino Noturno 

1. O coordenador do ensino noturno é um elemento do conselho executivo designado para o efeito. 

2. O coordenador será apoiado nas suas funções por um docente designado pelo Conselho Executivo de entre aqueles 

que exercem funções nos Cursos de Educação e Formação de Adultos – cursos EFA. Esse docente será o Coordenador 

Pedagógico dos Cursos EFA. 

3. O coordenador será apoiado por um docente designado pelo Conselho Executivo em outras modalidades. 

Artigo 61º  

Competências do coordenador do Cursos de Educação e Formação de Adultos -cursos EFA   

1. Apoiar os coordenadores pedagógicos nas funções de organização e funcionamento dos cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA). 

2. Assegurar o funcionamento dos cursos, a nível pedagógico e administrativo. 

3. Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável. 
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4. Colaborar com o coordenador pedagógico(a) relativamente às atividades a desenvolver no âmbito dos cursos EFA. 

5. Apresentar ao conselho executivo, até 30 de julho, um relatório anual do trabalho desenvolvido. 

Artigo 62º  

Competências do coordenador pedagógico dos cursos EFA  

1. Promover a realização de ações conducentes à aplicação do projeto educativo da escola. 

2. Participar na seleção dos candidatos aos cursos EFA. 

3. Elaborar a constituição dos cursos. 

4. Participar, em conjunto com o conselho executivo, na elaboração dos horários dos cursos e na seleção dos formadores;  

5. Elaborar e conservar o processo individual do aluno, facultando a sua consulta ao mesmo, quando maior, aos docentes 

da turma, aos pais e encarregados de educação. 

6. Apreciar ocorrências de insucesso disciplinar, decidir, em cooperação com o conselho executivo, da aplicação de 

medidas imediatas no quadro das orientações do conselho pedagógico em matéria disciplinar e solicitar ao conselho 

executivo a convocação extraordinária do conselho de turma. 

7. Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador, solicitando, se necessário, a participação dos outros intervenientes na avaliação. 

8. Assegurar a articulação entre mediadores e professores, com os quais deve reunir periodicamente. 

9. Promover o arquivo, pelos mediadores e professores, de toda a informação e documentação relativa aos vários cursos. 

10. Apresentar ao coordenador do Cursos de Educação e Formação de Adultos, até 15 de julho, um relatório anual do 

trabalho desenvolvido. 

11. As demais competências encontram-se definidas no regimento dos cursos EFA  

Artigo 63º 

Mediadores pessoais e sociais dos cursos EFA 

1. Os mediadores pessoais e sociais dos cursos EFA são designados pelo conselho executivo, sob proposta do 

coordenador pedagógico dos cursos EFA, e serão escolhidos de entre aqueles que constituem equipa pedagógica, 

atendendo à sua experiência e competência pedagógica-didática e científica. 

Artigo 64º  

Competências dos mediadores pessoais e sociais dos cursos EFA 

1. Colaborar com o coordenador pedagógico dos cursos EFA na constituição dos grupos de formação, participando no 

processo de recrutamento e seleção dos formandos. 

2. Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos, informando-os sobre os 

resultados da avaliação formativa e sumativa. 

3. Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos 

percursos individuais e do percurso do grupo de formação. 

4. Assegurar a articulação entre a equipa técnico-pedagógica e o grupo de formação, assim como entre estes e a entidade 

formadora. 

5. O mediador é responsável pela orientação e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos, em articulação com os 

formadores da equipa técnico-pedagógica.   

6. A função do mediador é desempenhada por formadores e outros profissionais, designadamente os de orientação, 

detentores de habilitação de nível superior e possuidores de formação específica para o desempenho daquela função 

ou de experiência relevante em matéria de educação e formação de adultos. 

7. Apresentar ao coordenador pedagógico dos cursos EFA, até 30 de junho, um relatório anual do trabalho desenvolvido. 

Departamentos não curriculares  

Artigo 65º 

Departamento de formação 

1. O Departamento de Formação é uma estrutura de apoio ao conselho pedagógico com a finalidade de dinamizar e 

acompanhar a execução do plano de formação do pessoal docente e não docente da Escola. 

Artigo 66º  

 Composição departamento de formação 

1. O(s) coordenador(es) do departamento de formação é(são) designado(s) pelo conselho executivo. 

3. Este departamento é composto pelos Coordenadores dos Departamentos:  
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a) Curriculares, 

b) Eco-Escola, 

c) Formação, 

d) Coordenador dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, 

e) Coordenador das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

f) Representantes: Orientadores Pedagógicos, Coordenadores de ciclo, Coordenação Sociocultural e Pessoal não 

docente.  

Artigo 67º 

Competências departamento de formação 

1. O plano de formação do pessoal docente e não docente é da responsabilidade do Departamento de Formação, sendo 

elaborados pelos coordenadores deste departamento, tendo por referência as orientações do Conselho Executivo, bem 

como a análise das necessidades de formação sentidas pelos diferentes grupos disciplinares articulando-as com oferta 

de ações de formação, garantidas pela bolsa de formadores da escola e da Direção Regional de Educação. 

2. O plano de formação é aprovado em conselho pedagógico, afixado no placard do Departamento de Formação e 

divulgado no sítio Web da escola. 

Departamento Eco-Escola 

Artigo 68.º 

Eco-Escola 

1. Os elementos que compõem o Departamento Eco-Escola são nomeados pelo conselho executivo. 

2. Este departamento é composto por um ou dois coordenadores e por um professor auxiliar, podendo, no entanto, haver 

alterações na sua constituição, sempre que o conselho executivo considerar pertinente. 

3. O departamento Eco-Escola desenvolve-se na articulação entre as atividades previstas e os diversos anos e currículos 

escolares, de forma a coordenar a implementação deste com o trabalho a desenvolver nas áreas disciplinares e não 

disciplinares, porque a educação ambiental é transversal a todas as áreas de ensino, nos diferentes níveis de ensino. 

Pode ser posto em evidência o esforço de integração do programa eco - escola no trabalho curricular, e no projeto 

educativo da escola e nos projetos curriculares de turma.  

4. O departamento dá assessoria ambiental ao órgão de gestão da escola, ao nível de orientações mais sustentáveis no 

que concerne, principalmente, à energia, água e resíduos, estudos e aplicação de projetos para minimizar os consumos, 

orientações/pareceres ao nível da biodiversidade vegetal, particularmente nos jardins da escola e na horta biológica.  

5. Reúne e discute considerações sobre os espaços exteriores e políticas ambientais.  

6. O departamento dá orientações e apoio aos projetos de cariz ambiental ou relacionados com o desenvolvimento 

sustentável que surjam nas turmas, às diversas áreas curriculares e não curriculares e também a projetos parcialmente 

isolados, como por exemplo em clubes. 

7. Todas as medidas institucionais/orgânicas internas necessárias à otimização sustentável dos recursos têm de ser 

comunicadas a este departamento.  

Artigo 69º 

Coordenação sociocultural 

1. É assegurada por docentes designados pelo conselho executivo tendo em conta as competências e âmbito do cargo na 

escolha do perfil dos docentes que o desempenharão. 

2. Visa, através da promoção de atividades integradoras da escola no meio, incrementar e privilegiar a vertente cultural 

numa ótica de valorização pessoal de cada interveniente no processo educativo.  

Artigo 70º 

Competências da coordenação sociocultural 

1. Coordenar as atividades de enriquecimento curricular projetos/clubes e lúdico-culturais. 

2. Gerir a organização de exposições.  

3. Elaborar o plano anual de escola. 
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4. Elaborar e apresentar relatório de atividades.  

Artigo 71º  

Coordenador das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

1. O coordenador TIC é designado pelo conselho executivo por um período de quatro anos, de preferência de entre os 

docentes do grupo de informática e preferencialmente do quadro de escola. 

2. Na designação do coordenador TIC, o conselho executivo deverá ter em consideração as habilitações académicas, 

especialização e formação recebidas nesta área, bem como o desenvolvimento de projetos, e ainda, outras funções 

desempenhadas de natureza, científica, pedagógica, técnica ou administrativa.  

3. A designação feita pelo conselho executivo está sujeita a parecer favorável da Direção Regional de Educação. 

4. O mandato do Coordenador TIC pode cessar por decisão fundamentada do órgão de gestão do estabelecimento de 

ensino ou por requerimento do interessado, com motivos devidamente justificados e aceites por aquele órgão. 

Artigo 72º  

Competências do coordenador das TIC 

Ao coordenador TIC compete: 

1. Ao nível pedagógico: 

a) Elaborar um plano de ação anual para as TIC (Plano TIC) que promova a integração da utilização das TIC nas 

atividades letivas e não letivas da respetiva escola, rentabilizando os meios informáticos e audiovisuais 

disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da comunidade educativa, o qual deve ser 

concebido no quadro do projeto educativo da escola e do respetivo plano anual, em conjunto com os órgãos de 

administração e gestão, em articulação e com o apoio da comissão de formação da escola e de outros parceiros a 

envolver; 

b) Colaborar no levantamento de necessidades de formação em TIC dos professores da escola; 

c) Identificar as suas próprias necessidades de formação, disponibilizando-se para frequentar as ações de formação 

propostas; 

d) Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço e a avaliação dos 

resultados obtidos, a apresentar aos órgãos de administração e gestão da escola e à Direção Regional de Educação; 

e) Emitir parecer sobre matérias relacionadas com as TIC no conselho pedagógico. 

2. Ao nível técnico: 

a) Articular a sua atuação com o técnico de informática e o técnico de audiovisuais, zelar pelo funcionamento dos 

computadores, das redes e dos meios audiovisuais na escola, em especial das salas TIC; 

b) Ser o interlocutor junto dos serviços da Secretaria Regional de Educação para todas as questões relacionadas com 

os equipamentos, redes e conectividade, estando disponível para receber a formação necessária proposta por 

aqueles serviços. 

Artigo 73º 

Diretor de instalações 

1. O diretor de instalações é um docente designado pelo conselho executivo de entre os docentes do grupo do quadro de 

escola, por um período de 4 anos. 

2. Possuem diretor de instalações os seguintes setores: Coordenação dos Audiovisuais; Música (250); Ed. Tecnológica 

(530); FQ (510); Biologia (520); ET e EV (240); Informática (550); EF (260 e 620). 

3. Para o cargo de diretor de instalações são considerados todos os docentes do respetivo grupo disciplinar do quadro de 

escola tendo em consideração as habilitações académico-profissionais respetivas, bem como a sua experiência e 

competência pedagógico-didática e científica. Se se verificar a impossibilidade para o exercício do cargo, por parte de 

todos os docentes do quadro de escola, recorrer-se-á por ordem de lista a outros docentes do conselho de disciplina.  

4. Em caso de impossibilidade temporária, o diretor de instalações delegará as suas funções a um dos membros do 

conselho de disciplina. 

Artigo 74º  

Competências do diretor de instalações 

1. Elaborar propostas de regulamento específico a submeter à aprovação do grupo disciplinar. 

2. Dar conhecimento do regulamento específico aos utilizadores das instalações e zelar pelo seu cumprimento. 

3. Fazer a gestão, manutenção e organização de todos os equipamentos e materiais da respetiva instalação. 
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4. O diretor de instalações, no final de cada ano letivo, deverá proceder à elaboração do relatório e respetivo inventário 

de todo o equipamento e material existente e apresentá-lo ao conselho executivo, até 30 de junho. 

 

CAPÍTULO VI 

Serviços especializados de apoio social e educativo 
Artigo 75.º 

Do apoio social educativo 

1. Fazem parte dos serviços e recursos especializados de apoio social e educativo as seguintes estruturas: serviços de 

psicologia e orientação; serviço de apoio educativo – necessidades educativas especiais, serviços de apoio Ação social 

educativa SASE e serviços de apoio pedagógico.  

2. Os serviços especializados de apoio social educativo destinam-se a promover a existência de condições que assegurem 

a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua atividade com as estruturas de orientação educativa. 

3. O modo de organização e funcionamento dos serviços especializados de apoio social educativo, e a sua articulação 

com outros serviços locais que prossigam idênticas finalidades, é anualmente definido pela escola. 

4. Para a organização, acompanhamento e avaliação das suas atividades, a escola pode fazer intervir outros parceiros ou 

especialistas em domínios que considere relevantes para o processo de desenvolvimento e de formação dos alunos.  

Artigo 76.º  

Dos serviços de psicologia e orientação (SPO) 

Composição 

1. Os serviços de psicologia e orientação contam, pelo menos, com um(a) psicólogo(a) na composição técnica 

permanente. Este profissional dispõe de autonomia técnica e científica regendo-se, no exercício das suas funções, pelo 

código deontológico inerente à prática profissional da psicologia. 

2. Este profissional é designado pela Secretária Regional de Educação. 

3. O técnico designado depende do órgão de gestão e administração da escola, desenvolvendo as suas atividades de 

acordo com um plano anual de escola, que deve ser aprovado pelo competente órgão de direção e fará parte integrante 

do plano anual de escola. 

Artigo 77º 

Competências dos serviços de psicologia e orientação (SPO) 

1.  Acompanhamento do aluno e da promoção do seu desenvolvimento integral e construção da sua identidade pessoal. 

2. Apoio psicopedagógico/psicológico a alunos e docentes, desenvolvimento e promoção do sistema de relações da 

comunidade educativa. 

3. Aconselhamento vocacional a nível individual ou de grupo. 

4. Participação em experiências pedagógicas, projetos de investigação e em ações de formação de pessoal docente, não 

docente, alunos e encarregados de educação, visando a melhoria do sistema educativo. 

5. Acompanhamento e desenvolvimento de projetos no âmbito das competências e responsabilidades dos Serviços de 

Psicologia e Orientação. 

6. Apresentação ao presidente do conselho executivo, até 30 de junho, um relatório das atividades desenvolvidas. 

Artigo 78º  

Do departamento de Educação Especial 

1. O Departamento de Educação Especial tem como principal papel “a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso 

educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação 

para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida pós-escolar ou profissional das 

crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais.”  

Artigo 79º 

Composição do departamento de Educação Especial 

1. O Departamento é constituído por: 

a) Coordenador do Departamento; 

b) Docentes de Educação Especial que exercem funções nesta escola, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino 

Secundário; 
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c) Docentes que exercem funções na Unidade de Ensino Especializado desta escola. 

Artigo 80º  

Competências do departamento de educação especial 

1. Sem prejuízo da lei em vigor, cabe ao departamento de Educação Especial: 

a) Colaborar, sempre que necessário, com o projeto AltamenteGZarco.come; 

b) Cooperar na conceção das turmas em conjunto com os docentes destacados para o efeito. 

Artigo 81º  

Coordenação do Departamento de educação especial 

1. O coordenador representa o grupo de Educação Especial, não sendo necessária a existência da figura de um delegado, 

visto que este Departamento é constituído apenas por um grupo. 

2. O coordenador do Departamento é eleito apenas por um período de quatro anos. O exercício deste cargo será 

obrigatoriamente rotativo.  

Artigo 82º  

Competências do coordenador do departamento de educação especial 

1. Sem prejuízo da lei em vigor, cabe ao coordenador: 

a) Ser elemento de articulação entre o Centro de Recursos Educativos Especializados e a escola;  

b) Informar o Conselho Executivo das faltas de docentes às reuniões de Departamento nas 24 horas seguintes; 

2. Participar, como membro ativo da equipa, na distribuição de serviço, no final do ano. 

Artigo 83º 

Unidade de Ensino Especializado (UEE) 

1. As unidades de ensino são um recurso pedagógico especializado dos estabelecimentos de ensino regular do ensino 

básico, constituindo-se como uma resposta educativa diferenciada, que visa apoiar a educação dos alunos com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente, fornecendo-lhes meios pedagógicos e terapêuticos e recursos 

diversificados. Com esta resposta educativa procura-se que os alunos possam realizar aprendizagens específicas 

diferenciadas e significativas, possibilitando a sua participação em atividades desenvolvidas com os seus pares sem 

necessidades especiais. 

Artigo 84º 

Organização e Funcionamento da Unidade de Ensino Especializado (UEE) 

1. Gestão Administrativa.  

a) Compete ao Conselho Executivo da escola e à Coordenação do Centro de Recursos Educativos Especializados, 

com o apoio do Departamento de Educação Especial da escola, juntamente com as docentes de Educação Especial 

afetas à UEE, gerir, organizar, orientar e acompanhar a UEE. 

2. Gestão Pedagógica. 

a) Sem prejuízo da lei em vigor, no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades curriculares e/ou atividades 

de enriquecimento curricular, quando (por falta de recursos humanos adequados)  não for possível lecionar as 

disciplinas do currículo por um professor da área, poderão as docentes especializadas - a exercer funções na UEE 

-  assumir essas disciplinas (salvaguardando que as mesmas dominem os conteúdos básicos e aceitem orientar as 

mesmas). 

Artigo 84º A 

Eguipa Multidisciplinar da Educação Inclusiva 

Competências 

 
Compete à equipa multidisciplinar: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas;  

e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico, o programa educativo individual e o plano individual de transição 

previstos, na lei vigente; 

f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 
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Artigo 84º B 

Composição da Eguipa Multidisciplinar da Educação Inclusiva  

 
1. Esta equipa, adiante designada pela sigla EMEI, é nomeada pelo Conselho Executivo, sob parecer favorável 

do Conselho Pedagógico. Dela fazem parte da mesma a(o) Vice-presidente o que supervisiona a Área de 

alunos e três Coordenadores de Departamento; o Coordenador(a) do Departamento de Educação Especial; o 

Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas e o Coordenador dos Estágios. 

2. Colaboram com a equipa EMEI, um Docente de Educação Especial e um Psicólogo da escola. 

 

Artigo 85º 

Coordenação do projeto AltamenteGZarco.come 

1. O projeto AltamenteGZarco.come é uma estrutura que visa criar condições para prevenir o abandono e promover o 

sucesso escolar dos alunos em escolaridade obrigatória.  

2. A equipa do projeto, com a assessoria de uma equipa técnica multidisciplinar, que inclui professores de várias áreas, 

psicólogo(s) e assistente(s) social(ais), intervém no acompanhamento dos alunos em risco, estabelecendo planos 

individualizados de intervenção e acompanhamento, que envolvem os domínios afetivo, cognitivo e familiar.  

3. As metodologias adotadas visam a incrementação de modalidades de orientação individualizada dos alunos, 

fomentando a prática de atitudes e comportamentos positivos, o desenvolvimento de relações interpessoais assertivas, 

assim como a sensibilização e aproximação das famílias. 

4.  São intervenientes/responsáveis pelo desenvolvimento do projeto a equipa coordenadora e os professores tutores. 

5. O projeto AltamenteGZarco.come possui regimento próprio, anexo a este regulamento. 

Artigo 86º  

Coordenação do Projeto Experiência Positiva 

1. O projeto Experiência Positiva, tem como objetivo acompanhar os alunos do segundo e terceiro ciclos e secundário 

que, apresentem, ao longo do ano letivo: 

a) dificuldades de integração no meio escolar; 

b) comportamentos disruptivos 

c) risco de abandono escolar precoce,  

d) comportamentos de risco, 

e) défice de interação social,  

f) discriminação racial e cultural, 

g) discentes alvo de processos disciplinares. 

2. A intervenção abrange todos os sistemas em que o aluno está inserido: intervenção psicológica, familiar, escolar e 

interpares. 

3. As linhas principais de atuação do projeto: 

a) desenvolver competências nos alunos e pais/encarregados de educação, com um propósito fortemente proactivo e 

preventivo.  

b) Atuar, em parceria com instituições governamentais, não governamentais e associações de cariz social, no sentido 

de apoiar os alunos que vivenciam situações de insucesso escolar e social. 

Artigo 87º 

Serviços da Ação Social Educativa 

1. O serviço da ação social educativa rege-se por Portaria que aprova o Regulamento da Ação Social Educativa da Região 

e define os apoios sociais a conceder às crianças em estabelecimentos de infância e alunos da educação pré-escolar, 

ensino básico e secundário em estabelecimentos públicos e privados, enquadra e estabelece as formas e condições de 

acesso aos serviços de apoio social prestados pelos estabelecimentos públicos, com vista à correspondente 

compensação social e educativa. 
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Artigo 88º  

Composição dos serviços da Ação Social Educativa 

1. A ASE é um serviço de apoio social aos alunos, na escolaridade obrigatória, com idade até 18 anos completos, 

reportados a 15 de setembro do ano em que se inicia o ano letivo, e que necessitam de compensação social e 

educativa.  

2. Este serviço deve ser assegurado pelos assistentes técnicos de ação social educativa. 

 

Artigo 89º 

Competências Serviços da Ação Social Educativa 

1. Aos assistentes técnicos da ação social educativa compete genericamente prestar o apoio necessário à prossecução das 

tarefas inerentes aos serviços e programas de apoio socioeducativo. 

2. Aos assistentes técnicos de Ação Social Educativa compete especificamente: 

a) Organizar os serviços de refeitório, bufete e papelaria e orientar o pessoal que neles trabalha, de forma a otimizar 

a gestão dos recursos humanos e a melhoria qualitativa dos serviços; 

b) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatam a subsídios ou bolsas de estudo, numa perspetiva 

socioeducativa, em articulação com o Conselho Executivo e com os diretores de turma; 

c) Assegurar uma adequada informação dos apoios complementares aos alunos e encarregados de educação; 

d) Organizar os processos referentes aos acidentes dos alunos, bem como dar execução a todas as ações no âmbito 

da formação. 

CAPÍTULO VII 

ESTRUTURA, SERVIÇOS E GESTÃO DE ESPAÇOS  
Artigo 90º  

RECURSOS 

A escola tem os seguintes recursos: 

1. Laboratórios: 

a) Biologia;  

b) Física e Química;  

c) Fotografia;  

d) Informática; 

e) Meteorologia. 

2. Salas específicas de: 

a) Educação Visual e Tecnológica; 

b) Educação Tecnológica; 

c) Educação Visual; 

d) Educação Musical; 

e) Informática; 

3. Gabinete de Formação (também gabinete do presidente do CEE e das reuniões de Coordenadores de Departamento e 

de Ciclo); 

4. Direção de Turma (sala de atendimento aos encarregados de educação; sala de atividades administrativas do noturno 

e sala de atividades administrativas do diurno); 

5. Departamentos curriculares; 

6. Gabinete de formação; 

7. Sala de Convívio / Bar de Docentes;  

8. Sala de convívio / Bar dos alunos 

9. Sala de convívio de Funcionários; 

10. Gabinete de apoio psicopedagógico / psicológico; 

11. Gabinete de coordenação do ensino noturno  

12. Gabinete UNIVA - Polo de Emprego 

13. Gabinete Experiência Positiva  

14. Salas de aula; 
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15. Sala de Sessões. 

16. Cave. 

17. Biblioteca. 

18. Reprografia. 

19. Gabinete de audiovisuais.  

20. Instalações desportivas. 

21. Espaços de lazer. 

22. Cantina. 

23. Bar dos alunos. 

24. Sala/bar dos docentes. 

25. Secretaria. 

26. Portaria  

27. Central telefónica. 

28. Enfermaria  

29. Galeria Espaçomar 

30.  Todos os serviços têm regimento próprio. 

Artigo 91º 

Sala de sessões 

1. É um espaço destinado a diferentes atividades, com capacidade para 140 pessoas dispondo de vários meios 

audiovisuais de apoio permanente. 

2. Este espaço destina-se a ser utilizado por toda a comunidade escolar ou por outras entidades, com aprovação prévia 

do conselho executivo. 

3. A requisição deste espaço é efetuada no conselho executivo ou nos serviços audiovisuais.  

Artigo 92º 

Salas de direção de turma 

1. A sala de atendimento dos pais/encarregados de educação localiza-se no bloco A e destina-se ao atendimento dos 

mesmos. 

2. A sala de atividades administrativas localiza-se no Bloco A e destina-se exclusivamente ao trabalho específico dos 

diretores de turma do ensino diurno e noturno. 

Artigo 93 

Gabinetes dos departamentos curriculares e não curriculares 

1. Os gabinetes respeitantes aos departamentos curriculares e não curriculares localizam-se respetivamente nos seguintes 

locais: 

a)  Bloco A – 1º andar - Gabinete do departamento de Expressões, Gabinete do departamento de Línguas e Gabinete 

do departamento de Formação. 

b) No Bloco B, Rés do chão (B0) - Departamento Eco- escola; 1º andar - Gabinete do departamento de Ciências 

Exatas da Natureza e Tecnologias, 2º andar Gabinete do departamento de Ciências Humanas e Sociais,  

 no 3º andar - Gabinete da Educação Especial.  

2. Estes gabinetes destinam-se à realização de todas as atividades de natureza didático-pedagógica relativas ao respetivo 

departamento. 

Artigo 94º  

Biblioteca 

1. A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco é constituída 

por um espaço amplo no 1º andar do Bloco A – Átrio Helena Ferraz.  

2. Encontra-se dividida em três zonas funcionais de caraterísticas diferentes: 

c) Zona de Trabalho Técnico/Sala de Computadores 

d) Zona de Atendimento/Leitura/Pesquisa 
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e) Zona de trabalho dos alunos. 

f) Zona de trabalho dos professores. 

Artigo 95º  

Bar dos alunos/ Área de convívio dos alunos 

1. Localiza-se no Bloco A, o seu funcionamento é assegurado por assistentes operacionais, e contempla os três períodos 

de aulas manhã, tarde e noite. 

2. Este serviço funciona com pré-pagamento. 

3. Todos os utentes devem deixar a louça no balcão e zelar pela limpeza deste espaço.  

Artigo 96º  

Sala dos professores/bar 

1. A sala dos professores é um espaço de convívio do corpo docente, onde se faz a divulgação de toda a informação útil 

aos docentes, incluindo a informação oficial.  

2. No corredor de acesso à sala dos docentes existem ficheiros individuais, agrupados pelos grupos disciplinares, que se 

destinam às diferentes comunicações a efetuar pela escola e que deverá ser consultado diariamente pelos docentes. 

3. A sala dos professores possui um bar, cujo funcionamento é assegurado por assistentes operacionais e contempla os 

períodos da manhã e da tarde. 

a) Os preços praticados são os mesmos em vigor na escola, encontrando-se o seu preçário afixado. 

b) Os produtos são adquiridos mediante pré-pagamento. 

c) No período de almoço são disponibilizadas refeições ligeiras. 

Artigo 97º  

Central telefónica  

1. A central telefónica situa-se na entrada principal no bloco A. 

2. Cabe a este serviço: 

a) Receber as chamadas telefónicas do exterior e encaminhá-las para os respetivos sectores; 

b) Receber os pedidos de chamadas oficiais, proceder à marcação e efetuar o seu registo em impresso próprio 

c) Chamar o 112 sempre que necessário; 

d) Chamar a PSP em situações anómalas, após consulta ao conselho executivo; 

Artigo 98º  

Gabinete de Primeiros Socorros  

1.  O gabinete situa-se no Rés do chão, do bloco A, na entrada principal. 

2. Este serviço é assegurado por um(a) Assistente Operacional, com formação em primeiros socorros. 

3. A função deste serviço é assegurar os primeiros socorros a toda a comunidade escolar ou, eventualmente fazer o 

encaminhamento para uma unidade hospitalar. 

4. O gabinete poderá ser utilizado para a realização de rastreios. 

Artigo 99º  

Reprografia 

1. Os serviços de reprografia funcionam em espaço próprio no Bloco A. 

2. A reprografia é um serviço de apoio a toda a comunidade escolar, que tem por função principal a 

duplicação/encadernação de documentos. 

3. Este serviço é assegurado por assistentes operacionais, durante a manhã, tarde e noite. 

4. Todos os serviços devem ser executados mediante registo da requisição. 

5. Os trabalhos solicitados devem ser entregues com a respetiva requisição e com uma antecedência mínima de 48 horas. 
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Artigo 100º 

Serviços de ação social educativa (ASE) 

1. O serviço da ação social educativa rege-se por Portaria que aprova o Regulamento da Ação Social Educativa da Região 

e define os apoios sociais a conceder às crianças em estabelecimentos de infância e alunos da educação pré-escolar, 

ensino básico e secundário em estabelecimentos públicos e privados, enquadra e estabelece as formas e condições de 

acesso aos serviços de apoio social prestados pelos estabelecimentos públicos, com vista à correspondente 

compensação social e educativa.  

Artigo 101.º 

Gabinete G3 

1. O gabinete G3 localiza-se no Bloco A e destina-se primordialmente à atividade desenvolvida pelo presidente da 

comunidade educativa, pelo departamento de formação, pela coordenação de ciclo, pela coordenação sociocultural e 

pela coordenação do projeto Altamente GZarco.com  

Artigo 102.º 

Sala dos assistentes operacionais 

1. Esta sala localiza-se no 3º piso do Bloco A, destinando-se a refeitório, convívio e lazer dos assistentes operacionais. 

Artigo 103.º  

Serviços audiovisuais    

1. Este serviço disponibiliza para uso do pessoal docente, ou outras situações devidamente autorizadas, material 

informático e audiovisual. 

2. A cedência do material depende de requisição prévia: 

a) O material só pode ser requisitado pelo mesmo docente por um período de 15 dias. 

b)  As requisições devem ser feitas até 24 horas antes, e dependem da disponibilidade do material. 

c) As requisições devem ser feitas, através do email: audiovisuais.gzarco@gmail.com . 

Artigo 104º 

Instalações desportivas 

1. As instalações desportivas servem predominantemente para a prática das aulas de Educação física e desporto, 

atividades de desporto escolar e outras atividades físico-desportivas que resultem de projetos ou iniciativas aprovadas 

pela escola. 

2. Sem prejuízo da consecução das atividades referidas no número anterior, poderão as instalações desportivas serem 

utilizadas para outras práticas a definir pela escola. 

3. Nas aulas de Educação Física, os alunos só terão acesso às instalações desportivas após a chegada do docente. 

4. Nas aulas de Educação Física e Desporto Escolar, é permitida a presença de alunos que não estejam munidos do 

equipamento indispensável para a componente prática da aula de Ed. Física, quando autorizados pelo seu professor, 

para interpretar as tarefas que lhe forem atribuídas que não a prática desportiva. 

5. Quando os alunos não tiveram aula a Educação Física, ou treino no Desporto Escolar, por falta do docente, poderão 

solicitar material ao docente da “animação de recreios”, desde que se responsabilizem por ele, entregando um cartão 

de identificação, ocupando o espaço de aula desde que não seja necessário a outro docente e não perturbando as aulas 

que se realizam em espaços contíguos. 

6. É permitida a utilização das instalações desportivas a qualquer grupo organizado da comunidade educativa (docentes, 

funcionários e alunos), desde que se verifique disponibilidade do espaço e que seja solicitado autorização previamente. 

Artigo 105º 

Cantina 

1. A cantina localiza-se junto da portaria a oeste do Bloco A e destina-se a toda a comunidade escolar. 

2. A cantina fornece almoços e lanches através da pré-aquisição. Se for adquirida no próprio dia ou se o almoço for 

reservado e não for consumido, é aplicada uma multa.  

3. O carregamento do cartão pode ser efetuado na reprografia, na máquina digital junto à secretaria e ainda na tesouraria.   

mailto:audiovisuais.gzarco@gmail.com
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4. O cartão relativo à refeição destina-se exclusivamente ao seu portador. 

5. No final de cada semana, deverá ser afixada a ementa das refeições da semana seguinte, nas instalações da cantina, no 

bar dos alunos, nos serviços ação social educativa e na sala dos professores  

6. A entrada na cantina faz-se por ordem de chegada e é controlada pela funcionária de serviço. Há, no entanto, a 

possibilidade de, por motivos de cumprimento de horário escolar, e mediante autorização do funcionário responsável, 

ser concedida prioridade a quem o solicite. 

7. Cada utente deverá transportar a sua refeição numa bandeja para a mesa e da mesa para o balcão de serviço, após a 

refeição, devendo, nesta ocasião, depositar os talheres, os guardanapos e sacos de papel nos recipientes respetivos. 

8. Todos os utentes devem zelar pela manutenção do estado de limpeza das instalações e equipamentos. 

9.  Durante a refeição, os utentes não devem ter os chapéus na cabeça, levantar-se da mesa, falar alto ou empurrar os 

companheiros. 

10. Os utentes poderão apresentar sugestões e reclamações devidamente justificadas ao conselho executivo. 

Artigo 106º  

Serviços de portaria 

1. O acesso à escola é livre para todos os alunos, após a validação do cartão eletrónico. 

2. O acesso à escola é permitido aos pais/encarregados de educação, restante comunidade educativa e outros, mediante 

autorização do Assistente Operacional /segurança da portaria, que anota o nome do visitante e o motivo da visita, em 

ficha apropriada para o efeito.  

3. O visitante deixa um cartão de identificação, que será devolvida à saída. Para efeitos de controlo, contacta o Assistente 

Operacional de serviço no hall de entrada, para receção e acompanhamento do visitante. 

4. No início de cada mês, o Assistente operacional / segurança da porta oeste, está responsabilizado por fazer a entrega 

da listagem da identificação dos visitantes, horário de entrada e saída e assuntos a tratar, referente ao mês anterior. 

5. A entrada na escola é interdita a todas as pessoas que recusem identificar-se e/ou dizer a natureza dos assuntos que 

desejam tratar. 

6. Não é permitido o acesso dos pais e encarregados de educação às zonas onde decorrem as atividades letivas, sem a 

devida autorização do Conselho Executivo. 

7. O complexo escolar possui serviço de portaria nas entradas a norte e a oeste. 

8. Os serviços de portaria são assegurados por Assistentes operacionais / Seguranças. 

9. Os serviços de portaria devem: 

a) Vigiar as imediações das portarias, detetar a presença de indivíduos suspeitos e comunicar o facto ao conselho 

executivo; 

b) Permitir a saída durante o período de aulas apenas aos alunos que frequentem o ensino secundário, alunos maiores 

de idade e de outros níveis de ensino ou, sendo menores, solicitar a apresentação da caderneta do aluno onde 

conste a autorização de saída concedida pelos pais ou encarregados de educação; 

c) Evitar a aglomeração de alunos nos portões de entrada e saída. 

10. Na portaria com entrada e saída de veículos: 

a) Permitir a entrada apenas a veículos portadores do dístico de autorização de estacionamento para o ano civil em 

curso; 

b) Permitir a entrada a outros veículos, quando em serviço de cargas e descargas e pelo tempo indispensável para as 

efetuar, ou pessoas convidadas pela escola, acautelando sempre a boa circulação dos veículos. 

Artigo 107º 

Laboratórios  

1. Os laboratórios de Biologia e Físico-Química são apoiados por um técnico auxiliar, que tem como funções: 

a) Receber as requisições de material e reagentes efetuadas pelos docentes da área disciplinar, sendo as mesmas 

efetuadas com uma antecedência mínima de 48 horas em relação à data da aula ou atividade em que o material é 

necessário; 

b) Selecionar o material ou reagentes, referido em a) e deixá-lo em recipientes individualizados, antes da aula ou da 

atividade, quando isso for atempadamente solicitado pelos docentes; 

c) Lavar e arrumar o material, sempre que possível, após a utilização deste por parte dos docentes / alunos; 

d) Realizar, sob a orientação dos docentes, operações básicas e ensaios diversos, necessários à preparação das aulas; 
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e) Zelar pela conservação, segurança e funcionamento de equipamento, executando pequenas reparações necessárias 

e arrumando e acondicionando o material, reagentes e dissolventes, quer no processo de armazenamento, quer 

para as aulas; 

f) Auxiliar o diretor de instalações nos processos de inventariação do material da área disciplinar;  

 

Artigo 108º 

Serviços administrativos 

 
1. Os serviços administrativos abrangem as seguintes áreas: alunos, pessoal docente e não docente, ASE, contabilidade, 

tesouraria e expediente geral. 

2. Os serviços administrativos têm como objetivos: 

a) Prestar um serviço de qualidade aos utentes. 

b) Corresponder pronta e adequadamente às solicitações administrativas da comunidade educativa. 

c) Primar pelo rigor e competência em cada uma das suas áreas.  

d) Atender com eficácia aos alunos, pais, pessoal não docente, professores e público em geral.   

CAPÍTULO VIII 

Direitos e deveres da comunidade escolar 
Direitos e deveres dos alunos 

Artigo 109.º 

Direitos do aluno 

1. O aluno tem direito a: 

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

igualdade de oportunidades; 

b) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, 

ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

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

pais ou encarregados de educação, o projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno 

desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua personalidade; 

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

escolar e ser estimulado nesse sentido; 

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

em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido; 

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

atividades curriculares e de enriquecimento curricular, nomeadamente as que contribuem para o seu 

desenvolvimento cultural no contexto da comunidade em que se insere; 

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

ou compensar as carências do tipo socioeconómico familiar ou cultural que dificultem o acesso à escola ou o 

processo de ensino; 

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

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

dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de apoio educativo; 

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

designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros da comunidade escolar; 

k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença, ocorrido ou manifestada no decorrer 

das atividades escolares; 

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

pessoal ou familiar; 

m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão da escola, na 

criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento interno; 
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n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da escola, bem 

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

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores, diretores de 

turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que justificadamente forem do seu 

interesse; 

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

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

idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente 

sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina 

ou área disciplinar e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de família e 

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

incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo 

da escola; 

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

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

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

devidamente justificada às atividades escolares; 

2. A fruição dos direitos consagrados nas alíneas h), p) e r) do número anterior pode ser, no todo ou em parte, 

temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos 

termos previstos no Estatuto do Aluno e consagrados neste regulamento. 

Artigo 110º  

Representação dos alunos 

1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos e são representados pela associação 

de estudantes, pelos seus representantes nos órgãos de direção da escola, pelo delegado ou subdelegado de turma e 

pela assembleia de delegados de turma ou outras comissões representativas, nos termos da lei e do regulamento interno 

da escola. 

2. A associação de estudantes e os representantes dos alunos nos órgãos de direção da escola têm o direito de solicitar ao 

diretor ou presidente do órgão de gestão a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento da escola. 

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

cumprimento das atividades letivas. 

4. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma pode solicitar a participação dos 

representantes dos pais ou encarregados de educação dos alunos da turma na reunião referida no número anterior, 

dando conhecimento ao órgão de gestão da escola. 

5. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola aqueles a quem seja ou 

tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão 

registada ou sejam, ou tenham sido nos últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou 

retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de faltas, nos termos do Estatuto do Aluno.   

Artigo 111º  

 Deveres do aluno 

1. O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto na lei e nos demais deveres previstos no regulamento interno da escola, 

de: 

a) Estudar, aplicando-se na sua educação e formação integral, de forma adequada à sua idade, às suas necessidades 

educativas e ao ano de escolaridade que frequenta; 

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

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

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

discriminar em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;  

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;  
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f) Respeitar a autoridade e as instruções do pessoal docente e não docente;  

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

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

organizativas que requeiram a participação dos alunos;  

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

quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem 

contra a integridade física, moral ou patrimonial do pessoal docente, não docente e alunos;  

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias de 

perigo para a sua integridade física e psicológica;  

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

escola, fazendo uso correto dos mesmos;  

l) Devolver, no final do ano letivo, os livros e manuais / manuais digitais e tablets cedidos pela escola em condições 

que possibilitem a sua reutilização;  

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

n) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da direção 

da escola;  

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

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

qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;  

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

objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou 

psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;  

r) Utilizar apenas equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, Tablets, equipamentos, programas ou 

aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou 

estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja 

diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo docente ou pelo 

responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso. Mais se acresce o cumprimento 

do “Regulamento de utilização dos Tablets Educativos” em Anexo. 

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

docentes, do responsável pelo órgão de gestão da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem 

como, quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada;  

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

imagens e sons captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor ou presidente do órgão 

de gestão da escola;  

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

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

das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas no regulamento interno da escola. 

w) Não são permitidos calções de banho, bonés, decotes acentuados, minissaias, chinelos e outro tipo de indumentária 

que seja manifestamente pouco apropriada ao recinto escolar. 

x) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou instalações 

da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou 

suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados, em resultado de um ato de 

indisciplina ou violação de normas e regras de segurança em uso;  

y) Conhecer e cumprir o presente Estatuto do Aluno, o Regulamento interno e as normas de funcionamento da escola. 

2. O aluno tem o dever, sem o prejuízo do disposto no ponto 1 do Artigo nº 111 deste regulamento de: 

a) Cumprir as regras de circulação e acesso aos espaços escolares que impedem a utilização da faixa norte da escola, 

pelos alunos, a não ser em situações particulares autorizadas.  

b) Não permanecer nos corredores da escola, quer nos intervalos, quer no período de aulas, salvo com autorização 

expressa.  

c) Ocupar sempre na sala o lugar designado pelo conselho de turma; 

d) Aguardar sempre no corredor, junto à salada sala de aula a chegada do docente; 
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e) Sempre que o assistente operacional informe os alunos da falta do docente, os mesmos, deverão abandonar o local 

em silêncio, de forma ordenada, e no mais breve espaço de tempo possível; 

f) Solicitar autorização ao conselho executivo para a afixação de qualquer documentação nos espaços escolares 

reservados para o efeito; 

g) Desligar as luzes à saída da sala; 

h) Retirar o boné ou outra proteção durante as atividades letivas, exceto nas atividades ao ar livre; 

i) Ser responsável pelo seu próprio material; 

j) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno e o presente regulamento. 

Artigo 112.º 

Medidas educativas disciplinares 

3. Sem prejuízo do disposto na lei, as medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam  garantir o normal 

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

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

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

4. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e a gravidade da 

infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas. 

5. As medidas disciplinares corretivas e sancionatórias devem ser aplicadas em coerência com as necessidades educativas 

do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma 

e do projeto educativo da escola, nos termos do respetivo regulamento interno. 

Artigo 113º  

Determinação da medida disciplinar 

1. Na determinação das medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias a aplicar deve ter-se em consideração a 

gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse incumprimento 

se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.  

2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno: 

a) O bom comportamento anterior; 

b) O aproveitamento escolar; 

c) O reconhecimento com arrependimento da natureza ilícita da sua conduta. 

3.  São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno: 

a) A premeditação; 

b) A comparticipação com outros indivíduos para a prática da infração; 

c) A gravidade do dano provocado a terceiros; 

d) A acumulação de infrações disciplinares; 

e) A reincidência; 

f) A persistência na recusa do não cumprimento do plano de atividades pedagógicas.  
4. A acumulação de infrações dá-se quando duas ou mais infrações são cometidas na mesma ocasião ou quando uma é 

cometida antes de ter sido punida a anterior. 

5. A reincidência dá-se quando a infração é cometida antes de decorrido um ano sobre o dia em que tiver findado o 

cumprimento da medida disciplinar decorrente de infração. 

 

Artigo 114º 

Medidas disciplinares corretivas 

1. As medidas disciplinares corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, assumindo uma 

natureza eminentemente preventiva. 

2. São medidas disciplinares corretivas, sem prejuízo de outras que, obedecendo ao disposto no número anterior, venham 

a estar contempladas no regulamento interno da escola: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar; 
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c) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, podendo para o efeito ser 

aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do aluno na escola ou no local onde 

decorram as tarefas ou atividades, nos termos previstos no artigo seguinte; 

d) A inibição de participar nas atividades da escola, de caráter facultativo; 

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

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

f) A mudança de turma. 

3. Sempre que seja aplicada a medida corretiva ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar, será feito o encaminhamento do aluno para o Gabinete do Projeto Experiência Positiva, acompanhado 

de um documento que explicite o comportamento motivador da aplicação da medida e a proposta de tarefa a realizar 

pelo aluno. 

4. A aplicação, no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno, da medida corretiva de ordem de saída da sala de 

aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, 

implica a análise da situação e ou conselho de turma disciplinar, tendo em vista a identificação das causas e a 

pertinência da proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do 

Estatuto do Aluno. 

5. Compete à escola, no âmbito do respetivo regulamento interno, identificar as atividades, local e período de tempo 

durante o qual as mesmas ocorrem e, bem assim definir as competências e procedimentos a observar, tendo em vista 

a aplicação e posterior execução da medida corretiva prevista na alínea c) do nº 2. 

6. O disposto no número anterior é aplicável, com as devidas adaptações, à aplicação e posterior execução das medidas 

corretivas previstas nas alíneas d) e e) do nº 2, as quais não podem ultrapassar o período de tempo correspondente a 

um ano escolar. 

7. A aplicação das medidas corretivas previstas no nº 2 é comunicada aos pais ou ao encarregado de educação, tratando-

se de aluno menor de idade. 

Artigo 115º 

Atividades de integração na escola ou na comunidade 

1. As medidas corretivas a cumprir pelos alunos são as seguintes: 

a)  apoio aos serviços de limpeza nos espaços interiores e exteriores; 

b)  apoio aos serviços de refeitório; 

c)  apoio aos serviços de jardinagem; 

d) trabalhos de apoio à comunidade; 

e) trabalho comunitário com parceria com entidades externas à escola.  

2. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se em período suplementar ao horário letivo, no espaço escolar ou fora 

dele, neste caso com acompanhamento dos pais ou encarregados de educação ou de entidade local ou localmente 

instalada, idónea e que assuma corresponsabilizar-se, nos termos a definir em protocolo escrito celebrado nos termos 

previstos no regulamento interno da escola. 

3.  Este protocolo deverá ser formalizado tendo em conta os seguintes itens: 

a) Solicitação pela Diretor de turma, em representação do conselho de turma, ao responsável pela instituição/ 

entidade de colaboração com a escola na aplicação de medida disciplinar corretiva, definida pela escola. 

b) Identificação do aluno. 

c) Justificação do pedido de colaboração. 

d) Apresentação de propostas de realização de tarefas ou atividades de integração na comunidade. 

e) Calendarização das tarefas ou atividades. 

f) Consequência do cumprimento ou incumprimento. 

g) Pedido de deferimento. 

h) Data. 

i) Assinatura do DT. 

j) Parecer. 

k) Assinatura do responsável pela entidade/instituição. 
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4. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se sempre sob supervisão da escola, designadamente, através do diretor 

de turma, do professor tutor e ou da equipa de integração e apoio, quando existam. 

5. O previsto no nº 2 não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se encontra inserido 

ou de permanecer na escola durante o mesmo. 

Artigo 116º 

Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno. 

2. A ocorrência dos factos deve ser participada de imediato ao diretor ou presidente do órgão de gestão da escola, o qual 

deve dar conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor ou à equipa de integração e apoio ao aluno. 

3. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão da escola até 3 dias úteis; 

c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 

d) A transferência de escola; 

e) A expulsão da escola. 

f) Os demais trâmites estão consagrados na legislação em vigor. 

Artigo 117º  

Cumulação de medidas disciplinares 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno, 

devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo docente ou trabalhador 

não docente que a presenciou ou dela teve conhecimento ao diretor ou presidente do órgão de gestão da escola, o qual 

deve dar conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor ou à equipa de integração e apoios ao aluno, caso 

existam, nos termos previstos no artigo 23º. 

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

sancionatória. 

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

sancionatória, ou pelas infrações acumuladas que sejam apreciadas num só processo. 

Artigo 118º  

Dever de assiduidade e efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas dos alunos 

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

deveres de assiduidade e pontualidade. 

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

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

as orientações dos docentes, bem como uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, em função 

da sua idade, ao processo de ensino. 

3. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida no número anterior, em todas as 

atividades escolares letivas e não letivas em que participem ou devam participar. 

Artigo 119.º 

Registo de faltas 

1. As faltas são registadas pelo professor responsável pela aula ou atividade na plataforma de recursos para a comunidade 

educativa. 

2. Nas primeiras aulas de cada turno (8h10min, 13h25min e 19h), será assinalada falta 10 minutos após os horários 

referidos, se o aluno, de forma reiterada, não se encontrar no local de realização da aula /atividade. 

3. Excetuando as primeiras aulas de cada turno, será assinalada falta decorridos 5 minutos após a hora de início das 

mesmas, aprovadas pelo Conselho Pedagógico toque, se o aluno, de forma reiterada, não se encontrar no local de 

realização da aula / atividade. 

4. Se os tempos letivos de uma mesma disciplina/ atividade forem distribuídos em horas consecutivas, será registada uma 

falta por cada tempo letivo, no ensino básico e secundário. 
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5. Haverá lugar à marcação de falta: 

a) Se o aluno de forma reiterada manifestar comportamentos desviantes; 

b) Sempre que aplicada a medida disciplinar de ordem de saída da sala de aula, exceto se o aluno for encaminhado 

para o gabinete do projeto experiência positiva. 

6. As situações previstas no ponto anterior devem ser comunicadas por escrito ao diretor de turma.  

Artigo 120.º 

Dispensa da frequência de atividade física 

1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar, por razões de 

saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade 

física. 

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

física. 

3. O aluno que se encontre impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física, por razões 

devidamente fundamentadas, deve, sempre que possível, ser encaminhado para um espaço em que seja 

pedagogicamente acompanhado. 

4. Nas situações em que as limitações às atividades de educação física ou desporto escolar sejam parciais, devem as 

mesmas constar de relatório médico que indique as atividades físicas interditas ao aluno e ou as que são permitidas de 

forma condicionada. 

Artigo 121.º 

Justificação de faltas  

1. A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou encarregados de educação ou, quando 

maior de idade, pelo próprio, ao professor diretor de turma, com a indicação do dia e da atividade letiva em que a falta 

ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma na caderneta escolar, tratando-se de aluno do ensino básico, 

ou através do documento disponibilizado no link da página da escola abaixo mencionado, tratando-se de aluno do 

secundário http://escolas.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=TCNtDuqfFvw%3d&tabid=9094. 

2. O diretor de turma, pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, ou ao aluno maior de idade, os comprovativos 

adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito 

for contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos.  

3. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos, até ao 

3º dia útil, subsequente à verificação da mesma.  

Artigo 122.º 

Faltas injustificadas 

1. Em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos letivos semanais por 

disciplina. 

2. Em cada ano letivo, as faltas injustificadas às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência 

facultativa não podem exceder os 3 tempos letivos.  

a) A ultrapassagem deste limite implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa. 

3. As faltas são injustificadas quando: 

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

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

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

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

de forma sintética. 

5. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno maior de idade, pelo 

diretor de turma ou pelo professor titular de turma, no prazo máximo de cinco dias úteis, pelo meio mais expedito. 

6. A ultrapassagem do limite de faltas, por alunos dentro da escolaridade obrigatória, pode obrigar ao cumprimento de 

atividades de recuperação da aprendizagem e /ou de integração escolar, previstas no estatuto do aluno. 

http://escolas.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=TCNtDuqfFvw%3d&tabid=9094
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Artigo 123.º 

CEF e CURSOS PR0FISSIONAIS 

FALTAS E PROCEDIMENTOS 

1. Nos cursos profissionais, assim que o aluno complete os 18 anos de idade, apesar de se encontrar fora da escolaridade 

obrigatória, aplicam-se as medidas de recuperação previstas na legislação. Cabe ao aluno solicitar nos Serviços 

Administrativos da escola o requerimento para que possa efetuar o(s) mecanismo(s) de recuperação da falta de 

assiduidade.  

2. Os mecanismos de recuperação referidos no nº anterior aplicam-se, uma única vez, no decorrer do ano letivo, por 

disciplina. 

3. O prazo para formalização do requerimento referido no ponto 1 é de 1 semana, após a data limite de entrega da 

justificação de faltas estatuído na lei. Caso não o faça e/ou em caso de incumprimento dos mecanismos de recuperação 

de assiduidade a um ou mais módulos/ UFCD(s) de uma disciplina, o aluno será excluído da frequência dessa(s) 

disciplina(s).  

4. Nos Cursos de Educação e Formação aplicam-se os mesmos procedimentos do ensino regular (ensino básico). Os (s) 

documentos (s) são preenchidos pelo diretor de turma/ curso e pelo(s) docente(s) da (s) disciplina (s). As medidas de 

recuperação e de integração são aplicadas apenas 1 única vez no decurso do ano letivo e após ultrapassado o prazo de 

entrega da justificação de faltas.  

5. O prazo (máximo) entre a aplicação das medidas e a sua avaliação/conclusão não poderá ultrapassar as 3 semanas. 

6. Findo o prazo, o (s) professor (es) procede (m) à avaliação das medidas. 

7. A exclusão por excesso de faltas, o incumprimento e/ou a ineficácia das medidas e atividades de recuperação implica, 

também, restrições à realização de exames na avaliação sumativa extraordinária no ano letivo corrente, com exceção 

do 3º ano do curso, após análise da situação. 

7. Quando o aluno, por motivos não imputáveis à escola, não cumpriu, nos prazos definidos, os objetivos de 

aprendizagem previstos para a conclusão dos módulos ou UFCDs, pode requerer a sua avaliação, através de 

mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem: 

a) o prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas, na sua 

turma base ou noutra; 

b)  o prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas, através 

da frequência presencial, de um outro curso onde estejam a ser lecionados os módulos que o aluno tem em falta; 

c) o prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas, num 

horário a acordar entre professor e aluno ou encarregado de educação, quando menor de idade; 

d)  a realização de trabalhos escritos, práticos e/ou interações orais, de acordo com a carga horária prevista para o 

módulo/UFCD; 

e) a realização de exames, por módulo ou UFCD, na avaliação sumativa extraordinária; 

f) a realização de um único exame que congregue conteúdos de vários módulos ou UFCDs de uma mesma disciplina, 

em que seja possível atribuir avaliação distinta aos vários módulos cujos conteúdos o integram. A avaliação 

publicitada do exame será por módulos, pelo que na informação-prova desse exame têm de estar previstos que 

conteúdos pertencem a que módulos, de forma a permitir a sua avaliação. 

8. Nos cursos profissionais, a um aluno que apresente faltas justificadas por atestado médico prolongado será aplicado 

o(s) mecanismo(s) de recuperação de assiduidade após o regresso às aulas, sendo essa avaliação modular de natureza 

extraordinária. 

Artigo 124.º 

AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTRAORDINÁRIA NOS CURSOS PR0FISSIONAIS 

 

1. Os alunos que não obtenham aprovação em determinado módulo, têm a possibilidade de realizar novos momentos de 

avaliação, designados por avaliação sumativa interna extraordinária, nos termos da lei. 

2. A avaliação sumativa interna extraordinária realizar-se-á em duas fases, de acordo com o calendário dos exames finais 

nacionais e provas/exames de equivalência à frequência, sem concessão de tempo suplementar.  

3. O aluno poderá inscrever-se num total de 5 (cinco) módulos por fase.  

4. Inscreve-se para exame, apenas, o aluno que esteja ou tenha estado matriculado na escola. 
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5. As inscrições para conclusão dos módulos não realizados são obrigatórias para todos os exames em ambas as fases. 

6. O aluno realiza, obrigatoriamente, exames na primeira fase. Na segunda fase, realiza os exames em que não obteve 

classificação igual ou superior a dez valores na primeira fase e outros em que não se tenha inscrito na primeira fase, 

por conclusão do módulo/ UFCD findo o período de inscrição da primeira fase.  

7. O aluno que faltar à primeira fase dos exames em que se inscrever, por motivos graves de saúde ou outros que lhe 

sejam imputáveis, pode, excecionalmente, realizar na segunda fase o(s) exame(s) a que faltar, desde que devidamente 

justificado e autorizado pelo diretor da escola. 

8. No caso de sobreposição de exames na primeira fase, o aluno realizará na segunda fase um dos exames.  

Artigo 125.º 

AVALIAÇÃO EXTERNA E FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 
1. O orientador da formação em contexto de trabalho (FCT), responsável pelo acompanhamento dos alunos é designado 

pelo órgão de gestão da escola de entre os professores com o perfil e competências adequados. 

2. A FCT deve ser ajustada ao horário escolar do aluno e ao de funcionamento da entidade de acolhimento, não devendo 

ultrapassar, sempre que possível, a duração semanal de 35 horas, nem a duração diária de 7 horas.  

3. Caso a duração prevista no nº anterior seja excedida, o protocolo e o plano de trabalho individual devem mencionar, 

expressamente, os fundamentos da duração estipulada, sem prejuízo da possibilidade de recusa pelo aluno ou 

encarregado de educação, quando menor de idade. 

4. Os alunos terão que cumprir com a calendarização do processo da Prova de Aptidão Profissional (PAP), no último ano 

do ciclo de formação, de acordo com o fixado pelos órgãos competentes da escola. 

5. Em caso de incumprimento do previsto no nº anterior, por motivos graves de saúde ou outros que lhe sejam imputáveis, 

desde que devidamente justificado e autorizado pelo presidente da escola, é facultada a possibilidade de repetir a prova, 

no prazo de 90 dias. 

6. Caso o aluno não tenha obtido aprovação na PAP, é facultada a possibilidade de repetir a prova, mediante apresentação 

de requerimento ao presidente do conselho executivo, no prazo máximo de um ano, após afixada a classificação da 

PAP.  

7. A FCT realiza-se ao longo dos 3 anos do curso, ajustada ao horário escolar do aluno, durante as interrupções letivas 

e/ou após o término da componente letiva, cumprindo com a organização das interrupções das atividades escolares 

previstas na lei. 

8. Caso a duração prevista no nº anterior não exceda o estipulado no ponto 2., o aluno terá que cumprir com a carga 

horária da FCT. 

9. No 3º ano do curso, concluídos os módulos/UFCDs e PAP os alunos iniciam, no mês seguinte, o cumprimento da 

carga horária da FCT em falta. 

10. Caso o aluno ou encarregado de educação, quando menor de idade, recuse o estipulado nos pontos 4., 7. , 8. e 10, terão 

que apresentar, por escrito, a fundamentação do seu ato e assinar a declaração de recusa.  

11. Caso, por motivos de comportamento, atitudes ou desistência, a entidade de acolhimento rejeite o aluno, esta deverá 

contatar, de imediato, o orientador da FCT que: 

a) recolherá as alegações do aluno e do tutor; 

b) elaborará um relatório da situação e entregará ao diretor de turma, que diligenciará o previsto na lei. 

12. Após assinada a declaração de recusa e quando por razões imputadas ao aluno, este ou o encarregado de educação, 

quando menor de idade, responsabilizam-se por proceder à seleção da entidade de acolhimento e as condições 

logísticas necessárias à realização da FCT. 

 

Artigo 126º 

CONDIÇÕES DE PROGRESSÃO / RESTRIÇÕES À FREQUÊNCIA NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 
1. Os alunos que estejam matriculados não transitam de ano se tiverem 10 módulos/ UFCDs por concluir; 
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2. Um aluno maior de idade em situação de exclusão por excesso de faltas, em pelo menos 10 módulos, antes do ato de 

matrícula, não poderá transitar para o ano letivo seguinte podendo, no entanto, matricular-se no ensino recorrente ou 

noutras ofertas de formação destinadas a adultos. 

3. Não é permitida a matrícula ou renovação de matrícula a alunos que à data de início do ano escolar que pretendam 

frequentar já tenham atingido os 19 anos de idade, excetuando-se os que, não tendo interrompido estudos no último 

ano escolar, tenham transitado de ano de escolaridade. 

4. Os alunos que tenham completado os 20 anos de idade até à data de início do ano escolar só podem matricular-se em 

cursos do ensino recorrente ou noutras ofertas de formação destinadas a adultos, excetuando-se os que, tenham 

transitado e não tenham interrompido estudos no último ano escolar. 

5. Não é permitida, em caso algum, a frequência pela 3ª vez do mesmo curso no mesmo ano de escolaridade.  

 

Artigo 127º 

Direitos e deveres dos pais e Encarregados de educação 

Direitos 

1. Participar na vida da escola e nas atividades da associação de pais e encarregados de educação; 

2. Ser informado, durante o primeiro mês de aulas, através da caderneta do aluno, ou de impresso próprio, do dia e hora 

de atendimento do diretor de turma e do horário de funcionamento dos diversos serviços da escola; 

3. Ser informado, no final de cada semestre escolar e sempre que o solicite ao diretor de turma informação, sobre o 

aproveitamento, comportamento e assiduidade do seu educando; 

4. Ser informado, no caso dos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, pelo menos até ao início do segundo 

semestre letivo, da possibilidade do seu educando ficar retido no final do ano letivo; 

5. Ser informado, pelo diretor de turma/docente tutor, das faltas injustificadas e das medidas disciplinares aplicadas ao 

seu educando; 

6. Comparecer na escola por sua iniciativa ou quando, para tal, for solicitado; 

7. Colaborar com os docentes no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu educando; 

8. Solicitar, através do diretor de turma, a realização de reuniões com docentes do seu educando de modo a obter 

esclarecimentos complementares e/ou específicos das disciplinas; esta solicitação deverá ter motivos fundamentados 

e que deverão ser expostos por escrito ao presidente do conselho executivo.  

9. Ser convocado para reuniões com o diretor de turma ou outras; 

10. Ser convocado para reuniões com o representante dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma do seu 

educando; 

11. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de cidadania, 

nomeadamente através da promoção de regras de convivência na escola; 

12. Ter acesso ao processo individual do seu educando sempre que o solicite aos serviços administrativos da escola;  

13. Conhecer este regulamento. 

Artigo 128.º 

Deveres 

Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação 

1. Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de 

dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem ativamente o desenvolvimento 

físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

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

especial:  

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

b) Promover a articulação entre a família e a escola; 

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e cumpra rigorosamente os deveres 

que lhe incubem, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo de ensino;  

d) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da escola e participar na vida 

da escola; 

e) Cooperar com os docentes no desempenho da sua missão pedagógica em especial quando para tal forem 

solicitados, colaborando no processo de ensino dos seus educandos; 
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f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos docentes no exercício da sua profissão e incutir nos seus filhos ou 

educandos o dever de respeito para com os docentes, o pessoal não docente e os colegas da escola, contribuindo 

para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa;  

g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado ao seu 

educando, participando nos atos e procedimentos para os quais foi notificado e, sendo aplicada a este medida 

corretiva ou medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da 

sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar 

com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu sentido da responsabilidade; 

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

da escola; 

i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em especial, 

informando-a e informando-se, sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

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

k) Identificar-se à entrada do espaço escolar sempre que lhe for solicitado; 

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

m) Manter constantemente atualizados os seus contactos (telefónico, endereço postal e eletrónico), bem como os do 

seu educando, quando diferentes, informando a escola em caso de alteração. 

n) Conhecer este regulamento e subscrever, fazendo subscrever igualmente os seus filhos e educandos, declaração 

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

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

à assiduidade, pontualidade e disciplina. 

 

Artigo 129.º 

Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou encarregados de educação 

 

1. O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou educandos menores ou 

não emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma consciente e reiterada, implica a respetiva 

responsabilização nos termos da lei.  

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

a) O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade pelos filhos e ou educandos, 

bem como a ausência de justificação para tal incumprimento;  

b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos e ou educandos atinjam metade do limite de faltas 

injustificadas, ou a sua não comparência ou não pronúncia, nos casos em que a sua audição é obrigatória, no 

âmbito de procedimento disciplinar instaurado ao seu filho ou educando. 

3. A não realização, pelos seus filhos e ou educandos, das medidas de recuperação definidas pela escola, das atividades 

de integração na escola e na comunidade decorrentes da aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou 

sancionatórias, bem como a não comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados, 

faz presumir a responsabilidade dos pais ou encarregados de educação.  

4. O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou encarregados de educação, dos deveres a que se referem os nºs 2 e 

3, determina a obrigação, por parte da escola, de comunicação do facto à competente Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens ou ao Ministério Público. 

5. O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou encarregado de educação de alunos menores de idade dos 

deveres estabelecidos nos n.ºs 2 e 3 pode ainda determinar, por decisão da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

ou do Ministério Público, na sequência da análise efetuada, após a comunicação prevista no número anterior, a 

frequência em sessões de capacitação parental, a promover pela equipa multidisciplinar da escola, sempre que possível, 

conforme legislação em vigor, e no quadro das orientações definidas pelo ministério e secretarias regionais.  

6. Nos casos em que não existam equipas multidisciplinares constituídas, compete à Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens ou, na sua inexistência, ao Ministério Público, dinamizar as ações de capacitação parental a que se refere o 

número anterior, mobilizando para o efeito a escola, bem como as demais entidades previstas na lei. 
7. Tratando-se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o facto é também comunicado 

aos serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos termos da legislação aplicável, dos apoios sociais que se 

relacionem com a frequência escolar dos seus educandos e não incluídos no âmbito da ação social educativa.  

8. O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação do disposto na parte final da alínea b) do n.º 2 do 

presente artigo presume a sua concordância com as medidas aplicadas ao seu filho ou educando, exceto se provar não 

ter sido cumprido, por parte da escola, conforme legislação em vigor qualquer dos procedimentos obrigatórios. 
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Artigo 130º 

Direitos e deveres do pessoal docente 

1. O corpo docente deve adotar uma maneira de ser e de estar no exercício das suas funções que esteja em consonância 

com os valores organizacionais da escola, privilegiando a cooperação e o trabalho em equipa, a interdisciplinaridade, 

a participação e a corresponsabilidade. 

Neste sentido, são direitos e deveres do pessoal docente todos os consagrados nos artigos da Lei de Bases do Sistema 

Educativo/Estatuto da Carreira Docente e os aqui consignados. 

Artigo 131º 

Direitos do pessoal Docente 

1. Sem prejuízo do disposto na lei, os docentes têm direito a: 

a) A usufruir de boas condições de trabalho e de um bom ambiente profissional; 

b) A dispor de gabinetes de trabalho condignos, sempre que houver disponibilidade; 

c) Em caso de atraso pontual, terá uma tolerância de 10 minutos, na primeira aula de cada turno. 

2. No caso de lecionar disciplinas de grupos diferentes, poder comparecer nas reuniões de grupo disciplinar e reuniões 

de coordenação pedagógica, a que pertencem as disciplinas da maior parte da componente letiva. No entanto, o 

professor contactará regularmente o delegado do grupo disciplinar com menor componente letiva, para se inteirar dos 

assuntos em discussão nas reuniões e acompanhar por meios expeditos o trabalho de coordenação pedagógica dos 

professores. 

Artigo 132º 

Deveres do pessoal docente 

1. Sem prejuízo do previsto na lei, os docentes devem: 

a) Respeitar a exclusividade e funções da sala dos docentes. 

b) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo, na deteção da existência de casos de jovens com 

necessidades educativas especiais. 

c) O docente, no desenvolvimento do plano de trabalho da turma e no âmbito da autonomia pedagógica, é 

responsável pela regulação dos comportamentos na sala de aula, competindo-lhe a aplicação das medidas de 

prevenção e remediação que propiciem a realização do processo de ensino e aprendizagem num bom ambiente 

educativo, bem como a formação cívica dos alunos, com vista ao desenvolvimento equilibrado das suas 

personalidades, das suas capacidades de se relacionarem com outros, das suas plenas integrações na comunidade 

educativa e dos seus sentidos de responsabilidade. 

d) No exercício da competência referida no número anterior, o docente pode aplicar as medidas disciplinares de 

advertência, ordem de saída da sala de aula, repreensão (caderneta do aluno), dando conhecimento, por escrito e 

em impresso próprio, ao diretor de turma ou similar, exceto no caso de advertência. 

e) Prestar ao diretor de turma, aos pais/encarregados de educação e aos alunos toda a informação que lhe seja 

solicitada; 

f) Cultivar a assiduidade e a pontualidade; 

g) O docente deverá consultar, diariamente, o ficheiro individual, o correio eletrónico e a documentação afixada; 

h) Desligar as luzes do quadro e da sala/divisão à saída ou sempre que estiver desocupada;  

i) Efetuar a separação adequada dos resíduos, nos diversos recintos da escola. 

2. Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, 

no respeito pelas regras estabelecidas no regulamento interno da escola. 

3. Não são permitidos calções de banho, bonés, decotes acentuados, minissaias, chinelos e outro tipo de indumentária 

que seja manifestamente pouco apropriada ao recinto escolar. 

 

Artigo 133.º 

Direitos do pessoal não docente 

1. O pessoal não docente goza dos direitos previstos na lei geral aplicável à função pública e tem o direito específico de 

participação no processo educativo, o qual se exerce na área do apoio à educação e ao ensino, na vida da escola e na 

relação escola-meio e compreende: 
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a) A participação em discussões públicas relativas ao sistema educativo, com liberdade de iniciativa; 

b) A participação em eleições, elegendo e sendo eleito, para órgãos colegiais dos estabelecimentos de educação ou 

de ensino, nos termos da lei; 

c) Ser tratado com correção e respeito por todos os elementos da comunidade educativa. 

2. O pessoal não docente, cujo horário de trabalho é de jornada contínua, está autorizado a gozar um período de café de 

15 minutos no decurso do horário diurno.  

 

Artigo 134º 

Deveres do pessoal não docente 

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

a) Acompanhar, sempre que se justifique, a presença dos professores na atividade docente e não docente.  

b) Apoiar a atividade letiva dos docentes nas salas de aula. 

c) No caso de falta do docente, realizam o lançamento da(s) falta(s) em suporte informático – Plataforma Plac-e. 

d) Impedir que os alunos entrem nas salas de aula fora dos tempos letivos; 

e) Acompanhar o aluno à sala de aula quando este se esquecer de algo que lhe pertence e que necessita; 

f) Assegurar a limpeza do edifício, material e mobiliário escolar; 

g) Zelar pelas condições de bem-estar na Escola. 

h) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos; 

i) Colaborar com os pais e encarregados de educação dos alunos no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais e de aprendizagem; 

j) Comunicar por escrito ao diretor de turma qualquer ocorrência que contrarie as normas de boa conduta estabelecidas 

neste regulamento. 

k) Exigir a identificação dos alunos ou de qualquer outra pessoa que pretenda ter acesso ao espaço escolar. 

l) Desligar as luzes do quadro e da sala/divisão à saída ou sempre que estiver desocupada;  

m) Efetuar a separação adequada dos resíduos, nos diversos recintos da escola. 

n) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades 

escolares, no respeito pelas regras estabelecidas no regulamento interno da escola. 

o) Não são permitidos chinelos, calção de banho, bonés, decotes acentuados, minissaias, vestidos demasiado curtos ou 

e outro tipo de indumentária que seja manifestamente pouco apropriada ao recinto escolar. 

 

CAPÍTULO IX 

PROTOCOLOS E PARCERIAS  
 

Artigo 135º 

ENTIDADES E INSTITUIÇÕES  

As entidades e instituições que colaboram com a escola encontram-se definidas no “Plano Anual de Escola” (PAE) 

 

Artigo 136º  

Clube de Pais 

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco constituiu um Clube de Pais, que possui regimento próprio. 

 

CAPÍTULO X 

OFERTA EDUCATIVA 

Secção I 
Artigo 137º 

Oferta educativa 

1. A oferta educativa da escola é composta pelas vertentes curricular e extracurricular; 

2. A oferta educativa curricular e os critérios gerais de avaliação são atualizados anualmente e encontram-se 

disponibilizados na página da Escola.  
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3. A oferta educativa extracurricular é assegurada fundamentalmente pelos projetos de natureza sociocultural, científico-

pedagógica ou físico-desportiva destinados a ampliar e reforçar o processo formativo da Escola. 

4. A oferta educativa extracurricular é a constante do plano anual de escola, atualizado anualmente. 

Secção II 
Artigo 138º 

Universidade Sénior 

1. A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco implementa o projeto Universidade Sénior Gonçalves Zarco com a 

missão de contribuir para o desenvolvimento contínuo da pessoa, pela via da formação cultural, educacional e 

pedagógica dos cidadãos seniores, e com o objetivo de lhes proporcionar um espaço de valorização pessoal e social, 

reforçando, assim, o seu papel de cidadania na sociedade. Tal constitui uma resposta eficaz ao desafio da educação 

como aprendizagem ao longo da vida. 

2. A Universidade Sénior Gonçalves Zarco pretende reconhecer e valorizar os saberes e competências dos destinatários 

da aprendizagem, combater a solidão, a exclusão e o insucesso humano e compatibilizar a realidade cultural envolvente 

com a vocação universalista da cultura, passando pela afirmação duma cidadania ativa e aberta ao diálogo entre 

culturas. 

Secção III 
Artigo 139º  

Atividades de complemento curricular  

1. A escola oferece atividades de complemento curricular, as quais visam colmatar não só as dificuldades dos alunos 

como a promoção da excelência dos discentes que queiram atingi-la. 

2. As atividades de complemento curricular são as seguintes: 

a) Apoio ao estudo - 2º ciclo; 

b) Salas de estudo - 3º ciclo e secundário 

c) Projetos do SÉCULO XXI.  

Secção IV 
Artigo 140º 

Projetos extracurriculares 

1. A aprovação dos projetos extracurriculares da escola é da competência do conselho executivo, com base no parecer 

do conselho pedagógico, e de acordo com os objetivos definidos no projeto educativo. 

2. Os projetos extracurriculares externos à escola são aprovados pelas entidades próprias e aplicados na comunidade 

escolar, após os respetivos pareceres internos. 

3. Em cada projeto, podem participar docentes, alunos, outros elementos da comunidade escolar e entidades da sociedade 

envolvente 

4. Cada projeto tem a sua dinâmica e organização próprias, podendo utilizar meios disponibilizados pela escola e recorrer 

a apoios e financiamentos externos, carecendo sempre as suas atividades de aprovação no âmbito do plano anual de 

escola. 

5. O conjunto de todos os coordenadores de projetos constitui-se numa estrutura denominada coordenação sociocultural. 

6. Cada projeto terá um coordenador que será um docente em funções na escola. 

7. Os projetos extracurriculares devem estar acessíveis, na biblioteca e online, a toda a comunidade escolar.  

8. Os relatórios finais e/ou periódicos dos projetos/clubes deverão ser facultados aos membros do conselho da 

comunidade educativa.  

9. Todos os projetos extracurriculares encontram-se definidos no PAE, de acordo com os objetivos do PEE. 

 

Secção V 
Artigo 141.º 

Projetos ERASMUS + 

Definição 

Os projetos Erasmus+ visam valorizar a dimensão ensino-aprendizagem do aluno e/ou promover a imagem e a projeção da 

Escola interna e externamente.   
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Artigo 142º 

Projetos ERASMUS + 

1. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos no âmbito do Projeto Erasmus+ deverão ser classificados e contabilizados na 

nota do final do semestre em que estes foram realizados. Esta classificação deverá ser valorizada, nos critérios 

específicos de avaliação das várias disciplinas, e dever-lhe-á ser atribuída a percentagem definida pelo grupo 

disciplinar para trabalhos individuais e/ou de grupo, da disciplina em causa. 

2. A classificação será atribuída pelo(s) professor(es) que acompanha(m) o(s) aluno(s) ao longo do projeto, quer seja um 

professor do Conselho de Turma, ou não.  

3. Caso o professor que acompanha o aluno ao longo do projeto não faça parte do conselho de turma, este deverá entregar 

a classificação que atribuiu ao trabalho desenvolvido, juntamente com a respetiva grelha de classificação, ao professor 

do Conselho de Turma. 

Artigo 143º 

Coordenação de projetos Erasmus+ 

1. Os coordenadores dos projetos no âmbito do Erasmus+ são designados pelo conselho executivo, de entre os docentes 

profissionalizados. 

2. Os gestores dos projetos no âmbito do Erasmus+ são os professores que se candidatam aos projetos. 

3. A coordenação de cada projeto tem por finalidade a articulação das atividades dos alunos nas diferentes disciplinas 

afetas ao projeto em causa, sendo assegurada pela interação entre os docentes do conselho de turma a que pertencem 

os alunos e os gestores do projeto.  

Artigo 144º 

Projetos ERASMUS + 

Competências do coordenador do projeto Erasmus+ 

1. Estabelecer a ponte entre a entidade coordenadora do projeto Erasmus+ e a escola. 

2. Interagir com os dinamizadores dos projetos / diretores de turma a que pertencem os alunos envolvidos no projeto. 

3. Apresentar no conselho pedagógico os projetos no âmbito do Erasmus+ e toda a informação necessária ao adequado 

desenvolvimento das atividades. 

Artigo 145º 

Competências do Gestor da Ação dos projetos Erasmus+ 

1. Planificar, em estreita colaboração com os docentes do conselho de turma, das disciplinas envolvidas, as atividades a 

incluir no Plano Anual da Escola e proceder à respetiva avaliação no final do ano letivo. 

2. Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos alunos que lhe compete gerir, nomeadamente no que 

se refere à elaboração e desenvolvimento de objetivos de âmbito educativo inseridos nas respetivas disciplinas. 

 

CAPÍTULO XI 

AVALIAÇÃO 

Secção I 

Avaliação docente 
Artigo 146º - A 

Secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico 

1. A secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico é constituída pelo presidente do conselho 

executivo que preside, e por quatro docentes eleitos de entre os oito membros do conselho, com maior antiguidade na 

carreira, preferencialmente titulares de formação em avaliação do desempenho docente, supervisão pedagógica ou 

detentores de experiência profissional em supervisão pedagógica no âmbito da formação de docentes, com última 

avaliação do desempenho igual ou superior a Bom.  

2. Compete à secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico: 

a) Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração o projeto educativo de escola e o serviço 

distribuído ao docente; 

b) Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

c) Conceber e publicitar os instrumentos de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos 

avaliados nas diferentes dimensões 



    

Regulamento interno da Escola Básica e  Secundária Gonçalves ZarcoQuadriénio 2018-2022.  

( Versão actualizada a 01 de junho de 2020 ) 
 

52 

 

d) Acompanhar e avaliar o processo;  

e) Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação dos percentis 

de diferenciação dos desempenhos; 

f) Apreciar e decidir as reclamações nos processos em que atribui a classificação final;  

g) Aprovar o plano de formação previsto no nº3, na alínea b do nº 4 e no nº 7 do artigo 23º do Decreto Regulamentar 

Regional nº 13/2018/M de 15 de novembro, sob proposta do avaliador. 

3. Os demais procedimentos da avaliação docente encontram-se consagrados na lei e cabe à SADD acompanhar, divulgar 

e esclarecer o pessoal docente sobre todas as alterações à lei vigente. 

 

Artigo 146.º - B 

Avaliador Interno 

 
1. Os avaliadores internos são designados pelo presidente do conselho executivo, de entre docentes do departamento 

curricular do avaliado, ouvido o respetivo coordenador de departamento curricular. 

2. O avaliador interno deve reunir os seguintes requisitos cumulativos:  

a) Estar integrado em escalão igual ou superior ao do avaliado;  

b) Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento do avaliado;  

c) Ser titular de formação em avaliação do desempenho docente, supervisão pedagógica ou deter experiência 

profissional em supervisão pedagógica no âmbito da formação de docentes e com última avaliação do desempenho 

igual ou superior a Bom. 

3. Em situações excecionais e devidamente fundamentadas, pode ser designado um docente que não detenha os requisitos 

previstos nas alíneas b) e ou c) do número anterior.  

4. Aos avaliadores internos é atribuído um tempo da componente não letiva destinado ao exercício dessa função. 

5. Compete ao avaliador interno a avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas várias 

dimensões, de acordo com a legislação vigente. 

Artigo 146.º - C 

Incompatibilidades ou Impedimentos 

1.  Estão impedidos de intervir na validação das propostas de avaliação, bem como nos processos de apreciação da 

reclamação, os docentes que:  

a) tenham participado como avaliadores;  

b) cuja avaliação ou reclamação ao próprio diga respeito. 

2. Os docentes devem reportar, dentro dos prazos definidos em calendarização anual, as incompatibilidades que vierem 

a se verificar entre avaliador/ avaliado.  

3. Consideram-se situações de incompatibilidades: 

a) Relações familiares ou de proximidade; 

b)  Conflitos de interesses pessoais ou profissionais comprovados. 

Secção I I 
Artigo 147º 

Avaliação não docente 

1. A avaliação do pessoal não docente é efetivada em conformidade com a lei vigente, que estabelece o sistema integrado 

de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da Madeira (SIADAP-RAM). 

2. A avaliação é bienal, efetiva-se no início do ano civil, em conformidade com os objetivos e competências, elencados 

no decurso do biénio anterior, para todo o pessoal não docente. 

Artigo 148 º 

Avaliação dos alunos 

1. A avaliação dos alunos faz-se de acordo com a legislação em vigor. 
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Artigo 149.º 

Avaliação dos titulares dos órgãos de gestão 

1. A avaliação dos órgãos de gestão faz-se de acordo com a legislação em vigor.  

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES COMUNS 
Artigo 150º 

Reuniões 

1. O Conselho da Comunidade Educativa reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que 

seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa ou a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções ou por solicitação do conselho executivo. 

2. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente na segunda semana de cada mês. 

3.  Os coordenadores de departamento reúnem ordinariamente com os delegados até 5 dias úteis, após reunião de 

Conselho Pedagógico. 

4.  Os delegados reúnem com o conselho de disciplina até 10 dias úteis, após o Conselho Pedagógico. 

5. Não havendo assuntos de urgência a tratar na última reunião de semestre do grupo disciplinar, a mesma pode transitar 

para o semestre seguinte ou não se realizar, no caso de apenas haver informações do pedagógico a serem veiculadas, 

neste caso o delegado enviará, como está determinado neste regulamento, a síntese a todos os docentes. 

6. Os coordenadores de ciclo reúnem com os diretores de turma, ordinariamente, no início do ano letivo e no final de 

cada semestre. 

7. Os órgãos supracitados reúnem extraordinariamente, sempre que se justifique.  

8. As reuniões dos órgãos supracitados têm prioridade de marcação relativamente a qualquer outra. 

9. As reuniões têm uma duração máxima de duas horas, podendo, em caso de necessidade, deliberar-se o seu 

prolongamento por um período máximo de trinta minutos. 

10. Quando a ordem de trabalhos não for esgotada durante o tempo estabelecido, marcar-se-á, de imediato, uma reunião 

extraordinária a acontecer num período máximo de 5 dias, ou transitará para a reunião ordinária seguinte. 

11. A reunião só é dada concluída quando o presidente a der por concluída; quando estejam tratados todos os assuntos da 

agenda, ou quando se decida pelo seu reagendamento. 

12. A Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD) reúne com os professores avaliadores internos, sempre que 

se justifique. 

13. Os conselhos de turma reúnem: 

a) no início do ano letivo, no final de cada período e sempre que haja matéria de natureza pedagógica ou disciplinar; 

b) semanal ou quinzenalmente no caso das reuniões de equipas formativas/pedagógicas. 

Artigo 151.º 

Atas das reuniões 

1. São elaboradas atas de todas as reuniões formalmente convocadas, ordinárias ou extraordinárias, do conselho da 

comunidade educativa, conselho pedagógico, departamento curricular, grupo de disciplina/agrupamento disciplinar, 

conselho de turma, conselho de diretores de turma/coordenadores pedagógicos, bem como de todos os órgãos cujo 

regimento próprio assim estipule. 

2. Nas atas, o parecer e as deliberações das reuniões de conselho de turma devem resultar do consenso dos professores 

que a integram.  

3. No final das reuniões de conselho de turma, as atas são lidas e aprovadas após o consenso de todos os professores 

presentes. 

4. Das atas de cada reunião deve constar: 

a) A indicação do local, data e hora; 

b) A indicação dos membros presentes e ausentes; 

c) A referência sucinta aos debates ocorridos, com menção expressa da posição de qualquer membro que tal solicite; 

d) O teor das deliberações; 

e) Os resultados das votações e a sua forma; 

f) As declarações de voto que tenham sido apresentadas por escrito. 

g) Nas atas de reuniões eletivas deverá constar o número de votos obtido por cada um dos elementos votados. 
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5. Das atas de cada reunião de conselho de turma deve constar ainda: 

a) A anulação de matrícula; 

b) A retenção/exclusão por excesso de faltas; 

c) A assiduidade irregular e os procedimentos adotados com o intuito de solucionar a situação, de acordo com a lei 

vigente; 

d) A transferência de escola/ de curso/ de turma; 

e) A referência aos alunos emigrados; 

f) A redução parcial ou adaptação do currículo, de acordo com a lei vigente; 

g)  Os alunos propostos para apoios (especializado, pedagógico, psicológico …..); 

h)  O nível de proficiência dos alunos com Português Língua Não Materna; 

i) Alunos referenciados/acompanhados no âmbito de projetos implementados na escola; 

j) Alunos acompanhados pela comissão de proteção de crianças e jovens. 

6. Em reuniões de conselho de turma de avaliação ficará exarado ainda: 

a) A indicação dos membros ausentes.  

b) A apreciação global da turma (no que toca a aproveitamento, comportamento e assiduidade); 

c) A atribuição de sem elementos de avaliação, de acordo com a lei vigente; 

d) Elaboração do plano de acompanhamento pedagógico de acordo com a lei em vigor; 

e) A justificação de mais de 50% de classificações de frequência inferiores ao nível três, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e inferiores a dez valores, no ensino secundário; 

f) Alunos sujeitos a medidas de recuperação e/ou integração; 

g) Os alunos que não progrediram em 1 ou 2 disciplinas /não admitidos a exame na avaliação interna final do 2º 

semestre, no ensino secundário. 

h) Os alunos retidos. 

i) No ensino secundário, as disciplinas em que os alunos: 

      - não estão aprovados; 

- não progridem; 

- não estão admitidos a exame. 

7.  As atas são redigidas e arquivadas na plataforma de recursos educativos PLAC-E. Uma cópia, em papel, fica à guarda 

do presidente do conselho executivo. 

8. Os números devem estar escritos por extenso, à exceção da legislação (ex. artigo vigésimo do Decreto Legislativo 

Regional número 21/2013/M, de vinte e cinco de junho.)  

9. Nas atas das reuniões de conselho de turma - Equipa Formativa / Pedagógica devem constar: 

a) As indicações mencionadas nas alíneas a), b) e c), do ponto 4 do artigo 151º; 

b) Os assuntos a tratar por tópicos; 

c) A coordenação do trabalho a desenvolver no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e/ ou em outros projetos. 

10. As atas referidas no ponto anterior são redigidas de acordo com o modelo disponibilizado pela coordenação de ciclo 

arquivadas no dossiê da direção de turma e na plataforma de recursos educativos PLAC- E. 

Artigo 152.º 

Serviço Letivo dos Professores 

1. Os docentes que desempenham cargos para os quais a lei ou o presente regulamento estipulam competências próprias 

têm direito a redução de serviço da componente letiva. 

2. As reduções de serviço referidas são atribuídas pelo presidente do conselho executivo, de acordo com o estipulado na 

legislação específica ou, nos casos omissos, a partir do crédito horário a que a Escola tem direito e segundo critérios 

aprovados em conselho pedagógico. 

3. As horas de redução de serviço referidas devem ser assinaladas no horário do docente, todas à exceção de uma.  

Artigo 153.º 

Distribuição de serviço/ atribuição de horários 

1.  A distribuição de serviço deve ser efetuada na presença do delegado ou com a consulta deste. 
2.  O conselho executivo, na figura do presidente, tem a última palavra em relação à distribuição de serviço em prol do 

interesse da escola / dos alunos. 
3. A prioridade na escolha dos horários do corpo docente, sem prejuízo do definido no ponto anterior far-se-á segundo 

os critérios presentes nos artigos seguintes. 
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Artigo 154.º 

Ordenação dentro de cada categoria 

1. A ordem de lista a respeitar é aquela por que são colocados os professores nas escolas e é a seguinte: 

a) 1º Professores com Contrato por Tempo Indeterminado do quadro desta escola; 

b) 2º Professores Contratados por Tempo Indeterminado de Quadro Zona Pedagógica afetos à escola; 

c) 3º Professores com Contrato por Tempo Indeterminado (de quadro de escola ou de quadro de zona) – 

requisitados pelo órgão de gestão; 

d) 4º Professores Contratados por Tempo Indeterminado de Quadro de outras escolas – em mobilidade; 

e) 5º Professores Contratados por Tempo Indeterminado de Quadro Zona – em mobilidade; 

f) 6º Professores Contratados a Termo Resolutivo. 

Artigo 154.º 

Ordenação dentro de cada Grupo Disciplinar 

1. A ordenação geral do pessoal docente dentro de cada grupo disciplinar, para efeitos de escolha de horário, segue os 

seguintes critérios: 

g) Classificação profissional + nº de anos antes da profissionalização x 0,5 + nº de anos após a profissionalização 

+ nº de anos exercidos na EBSGZ x 0,5.  

Artigo 155.º 

 Serviço Oficial  

2. Sempre que o docente se ausente em serviço oficial deve informar o conselho executivo, o funcionário do bloco onde 

teria as aulas e os encarregados de educação se, se tratar de visita de estudo 

Artigo 156.º 

Substituição temporária de docentes 

1. Os docentes que ocupem cargos de gestão intermédia ou outros poderão ser substituídos temporariamente por motivos 

de força maior.  

2. Esses docentes apenas serão substituídos caso a interrupção de funções seja superior a trinta dias. 

3. A vaga resultante da cessação temporária de funções será preenchida pelo segundo elemento mais votado de acordo 

com a ordem de votação e assim sucessivamente, mediante comunicação do conselho executivo. 

4. Nos cargos de designação, cabe ao conselho executivo proceder à designação do substituto. 

 

Artigo 157.º 

Serviço extraordinário e de acumulação 

1. O exercício em acumulação de quaisquer funções ou atividades públicas ou privadas e a prestação de serviço 

extraordinário carecem de autorização prévia do Secretário Regional da tutela ou de entidade com delegação de 

competências para o efeito. 

Artigo 158.º 

Incentivos pecuniários aos membros do Conselho Executivo 

1. Aos membros do conselho executivo é atribuído um suplemento remuneratório, cujo montante constante na legislação 

em vigor.  

Artigo 159.º 

Responsabilidade dos membros dos órgãos de Administração e Gestão 

1. No exercício das suas funções, os membros dos órgãos de administração e gestão respondem perante a administração 

educativa, nos termos gerais de direito. 

Artigo 160.º 

Regulamento dos Prémios de Mérito 

I - Enquadramento 

1. O Regulamento dos Prémios de Mérito da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ) vem dar seguimento 

ao disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar da Região Autónoma da Madeira. 
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Artigo 161.º 

I I - Âmbito e Natureza 

1. Os prémios de mérito pretendem tornar notório, junto da comunidade educativa, o reconhecimento dos alunos que, 

não obstante o número de faltas justificadas, em cada ciclo de escolaridade, preencham um ou mais dos seguintes 

requisitos: 

a) Manifestem um nível exemplar de cooperação com o outro; 

b) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social; 

c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de enriquecimento 

curricular de relevância; 

d) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 

e) Alcancem excelentes resultados escolares. 

 

Artigo 162.º 

I I I - Organização, Proponentes e Critérios de Seleção 

1. Os prémios de mérito destinam-se a todos os alunos do ensino básico e secundário e contemplam cinco categorias: 

Cooperação, Cidadania, Área (Expressões, Línguas, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Exatas, da Natureza e 

Tecnologias), Académico global, Superação. 

  

Prémio de Mérito - Cooperação 
1) O prémio de mérito - Cooperação reconhece o aluno que tenha manifestado, na sala de aula ou junto da 

comunidade, um nível exemplar de cooperação com o(s) outro(s).  

2) Na primeira situação, a proposta é apresentada pelos colegas de turma; 

3) Na segunda situação, a proposta pode ser elaborada por qualquer elemento da comunidade educativa. 

  

Prémio de Mérito - Cidadania 
1) O Prémio de mérito – Cidadania reconhece alunos ou turmas que, no desenvolvimento de atividades relacionadas 

com o contexto escolar, se empenhem em ações em prol da comunidade educativa e/ou da sociedade, evidenciando 

elevado sentido cívico e espírito solidário.  

2) A proposta pode ser apresentada pelo Conselho de Turma, por um professor coordenador de projeto ou por outro 

elemento da comunidade educativa. 

  

Prémio Mérito - Área 
1) O Prémio de mérito – Área reconhece alunos que, comprovadamente, se evidenciem com um desempenho 

excecional numa área do conhecimento: 

a. Prémio Mérito – Expressões: reconhece alunos que se evidenciem na produção e/ou interpretação 

artística ou patenteiem capacidades excecionais de uso do corpo para se expressarem em atividades 

desportivas e/ou artísticas;  

b. Prémio Mérito – Línguas: reconhece alunos que evidenciem capacidades elevadas de comunicação e 

expressão numa língua; 

c. Prémio Mérito – Ciências Humanas e Sociais: reconhece alunos que, comprovadamente, se 

evidenciem na produção de trabalhos excecionais nestas áreas; 

d. Prémio Mérito – Ciências Exatas, da Natureza e Tecnologias: reconhece alunos, que 

comprovadamente, se evidenciem na produção de trabalhos excecionais nestas áreas ou que evidenciem 

capacidades elevadas de raciocínio numérico e razão.  

 
2) A proposta pode ser apresentada pelo Conselho de Turma, por um professor coordenador de 

projeto/clube/atividade extracurricular ou por outro elemento da comunidade educativa. 
 

Prémio Mérito - Académico global 
1) O Prémio de Mérito – Académico global reconhece alunos que se evidenciem por um desempenho académico 

de excelência no aproveitamento global: 

1.1. ) Ensino básico: 
a. Ter nível 5 de média final global na avaliação interna; 

b. Não ter nenhuma menção inferior a 3 no final do ano letivo; 

c. Não lhe terem sido aplicadas medidas disciplinares no ano letivo em causa. 

1.2. ) Ensino secundário: 
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a. Ter média final global igual ou superior a 17 valores (sem arredondamentos na avaliação interna); 

b. Não apresentar classificações internas finais inferiores a 13 valores; 

c. Estar a frequentar todas as disciplinas do plano de estudos do ano/curso; 

d. Não lhe terem sido aplicadas medidas disciplinares no ano letivo em causa. 

 
2) A proposta é apresentada pelo Conselho de Turma. 

 

Prémio Mérito – Superação  
1) Visa reconhecer o mérito dos alunos que tendo, passado por alguma adversidade significativa, de vária ordem, 

venham a conseguir transitar de ano com sucesso a todas as disciplinas, tendo em conta a situação de partida 

relativamente a: 

a. Assiduidade; 

b. Comportamento; 

c. Aproveitamento. 

2) A proposta é apresentada pelo Conselho de Turma. 

 
 
2. As candidaturas são formalizadas através do preenchimento de uma ficha/formulário por candidato (online cujo link será 

disponibilizado pelo CE), especificando as ações que a fundamentam. 

 

3. As candidaturas serão alvo da apreciação de uma Comissão/Júri; 

 

4. A Comissão/Júri é constituída anualmente por 3 elementos designados pelo Conselho Pedagógico;  

 

5. Analisadas as candidaturas, cabe à Comissão/Júri a decisão de quais os prémios que serão atribuídos, no todo e adentro 

de cada categoria. 

 

6. Após análise das candidaturas, serão emitidos certificados em nome de todos os alunos que o júri considerar merecedores. 

Serão ainda, atribuídos valores pecuniários e/ou bens àqueles que se destaquem em cada categoria, de acordo com os 

patrocínios arranjados em cada ano letivo. 

 
 

Regulamento Apoio Social 
1) O apoio social extraordinário visa provir com um apoio pecuniário e/ou em bens alunos em situação de vulnerabilidade 

que, comprovadamente, preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) apresentem fortes carências económicas; 

 

Artigo 163.º  

Revogado 

Artigo 164.º  

Revogado 

 

Artigo 165.º  

Revogado 

 

Artigo 166.º  

Revogado 
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Artigo 167.º  

Revogado 

 

Artigo 168.º 

Revogado 

 

Artigo 169.º 

Revogado 

 

Artigo 170.º 

Revogado 

 

Artigo 171.º 

Visitas de estudo  

1. As visitas de estudo constituem atividades pedagógico-didáticas que podem contribuir para a valorização dos saberes 

e, consequentemente, para a formação integral do aluno. 

2. Devem constar do Plano Anual da Turma e do Plano Anual da Escola. 

3. As diligências em relação à necessidade ou não de transporte para a visita de estudo ficam a cargo do docente promotor 

com o conhecimento do conselho executivo. 

4. O(s) docente(s) promotor(es) da visita deve(m) preencher o formulário online: 

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVWJsAFtvXUS0j0_Gs5LjEbPjAylse6nj54Yyq1zTrkhFacQ/viewform 

 

5. Os alunos que não apresentarem a autorização dos encarregados de educação não poderão realizar a visita de estudo e 

ser-lhes-á atribuída uma tarefa a realizar na escola. 

6. As visitas de estudo que, por razões devidamente justificadas, não constarem do Plano Anual de Escola, poderão 

realizar-se mediante a aprovação do conselho pedagógico ou do conselho executivo. 

7. A gestão das faltas nos Cursos Profissionais/Cursos de Educação e Formação/Cursos de Educação e Formação de 

Adultos, em situação de visitas de estudo, deve ser feita da seguinte forma: 

a) 4 Tempos, no máximo, por turno (desde que efetivamente o evento tenha essa duração); 

b) 8 Tempos, no máximo, por dia (desde que efetivamente o evento tenha essa duração); 

c) A carga horária (em tempos letivos) será distribuída pelos professores presentes, não podendo no conjunto dos 

professores ultrapassar a carga prevista para a visita.  

d) A falta do aluno/ formando não poderá ser repetida, por mais do que um professor, no mesmo tempo letivo.  

Artigo 172.º 

Serviço de exames 

1. As convocatórias para o serviço de vigilância de exames são afixadas em placares específicos, em listas nominais, 

com uma antecedência mínima de 48 horas, e em local reservado para esse efeito. As convocatórias têm um espaço 

próprio, que deve ser rubricado pelo docente convocado. 

2. As faltas a serviço de exames, apenas podem ser justificadas por casamento, por maternidade e paternidade, por 

nascimento, por falecimento de familiar, por doença, por doença prolongada, por acidente em serviço, por isolamento 

profilático e para cumprimento de obrigações legais, tal como regulado na lei ou outras situações legalmente previstas. 

 

Artigo 173º 

Secretariado de exames 

Nomeação 

1. Compete ao conselho executivo: 

a) Nomear o coordenador e a equipa de professores que integra o secretariado de exames; 

b) Fornecer a legislação definidora das competências do secretariado de exames, bem como todas as orientações 

consideradas necessárias para uma correta, adequada e oportuna gestão das diferentes situações; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVWJsAFtvXUS0j0_Gs5LjEbPjAylse6nj54Yyq1zTrkhFacQ/viewform
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Artigo 174.º 

Competências do secretariado de exames 

1. Cabe à equipa do secretariado de exames: 

a) Dialogar com o pessoal dos serviços de administração escolar com o objetivo de otimizar recursos e simplificar 

tarefas; 

b) Colaborar com o conselho executivo na elaboração do plano de realização das provas que terão lugar na escola 

e na designação, de acordo com os critérios legais, dos professores necessários à concretização das diversas 

tarefas incluídas naquele plano; 

c) Compilar e fornecer aos professores designados um documento informativo, que contenha o conjunto de 

atribuições e procedimentos previstos na lei, em ordem a um correto e adequado desempenho das respetivas 

funções. 

d) Realizar a reunião geral de professores sobre os procedimentos necessários às vigilâncias, aos júris e aos 

coadjuvantes. 

e) Assegurar os procedimentos necessários no programa ENEB/ENES, em colaboração com o assistente técnico 

a quem for atribuída essa função. 

f) Executar os procedimentos previstos na Norma 02 do Júri Nacional de Exames. 

CAPÍTULO XIII 
Artigo 175.º 

Anexos ao regulamento interno 

 

Artigo 176.º 

Aprovação, avaliação e revisão do regulamento interno  

 

Parecer do Conselho Pedagógico  

 

 

 

20 de março de 2019 

 

Aprovação em Conselho da Comunidade  

10 de dezembro de 2019 

 

Assinatura do Presidente da Comunidade Educativa  

 

__________________________________________   

 

Avaliação   

_____/_____/_____   

 

Revisão  

01_____/__06___/__2020___ 

 

 

Entrada em vigor e publicitação  

_____/_____/_____ 
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Enquadramento legal : 

 

 1 - Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro - A avaliação do pessoal não docente  

 

2 - DLR n.º 21/2006/M de 21 de junho. Regulamenta o regime de autonomia, Administração e gestão dos estabelecimentos 

de educação de ensino público da R.A.M. 

3 - Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M - Estatuto do Aluno e Ética Escolar da Região Autónoma da Madeira, no 

disposto nas alíneas d), e) e h), do n.º 1 do artigo 7.º e do número 1 do artigo 9.º 

4 - Código do Procedimento Administrativo.  

5 - Decreto Regulamentar Regional nº 13/2018/M de 15 de novembro. Regulamenta a avaliação dos docentes 

na RAM. 

6 - Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho - O presente decreto-lei estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de 

modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que 

contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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Anexos ao Regulamento interno: 

 
Todos os anexos 

 
0. Regimento do Conselho da Comunidade Educativa 

1. Regimento do Conselho Executivo 

2. Organograma estruturas de gestão e/ ou administração da escola  

3. Hino da escola: letra e música   

4. Regimento do Conselho Pedagógico  

 

5. Documentos dos regimentos de departamentos: 

a) Regimento de Departamento de Educação Especial  

b) Regimento de Departamento de Expressões   

c) Regimento de Departamento de ciências sociais e humanas. 

d) Regimento de Departamento de ciências exatas e tecnologias 

e) Regimento de Departamento de Formação 

f) Regimento de Departamento de Eco escola. 

g) Regimento de coordenação de ciclo 

h) Regimento de Departamento de Línguas 

 

 

6. Regimentos de grupos disciplinares: 

a) Regimento da disciplina de Língua Portuguesa - 2º ciclo 

b) Regimento da disciplina de História e Geografia  de Portugal - 2º ciclo  

c) Regimento de disciplina de Inglês - 2º ciclo  

d) Regimento de grupo disciplinar 230 – Matemática e Ciências da Natureza  

e) Regimento de grupo disciplinar 240 – Educação visual e Educação tecnológica  

f) Regimento de grupo disciplinar 250 – Educação Musical  

g) Regimento de grupo disciplinar 260 – Educação Física  

h) Regimento de grupo disciplinar 300 – Português  

i) Regimento de grupo disciplinar 320 – Francês  

j) Regimento de grupo disciplinar 330 - Inglês 

k) Regimento de grupo disciplinar 340 – Alemão   

l) Regimento de grupo disciplinar 400 – História   

m) Regimento de grupo disciplinar 410 – Filosofia 

n) Regimento de grupo disciplinar 420 – Geografia 

o) Regimento de grupo disciplinar 430 - Economia e Contabilidade 

p) Regimento de grupo disciplinar 500 – Matemática  

q) Regimento de grupo disciplinar 510 – Física e Química  

r) Regimento de grupo disciplinar 520 – Biologia e Geologia  
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s) Regimento de grupo disciplinar 530 - Educação Tecnológica. 

t) Regimento de grupo disciplinar 550 – Informática 

u) Regimento de grupo disciplinar 600 - Artes Visuais  

v) Regimento de grupo disciplinar 620 - Educação Física   

w) Regimento de grupo disciplinar 700 – Educação especial  

x) Regimento dos Percursos Curriculares Alternativos 

y) Regimento das Modalidades Profissionalizantes 

 

7. Regimentos das Direções de instalações: 

a) Regimento da Direção de instalações de informática. 

b) Regimento da Direção de instalações do grupo 240 Ed. visual e de Ed. tecnológica 2º ciclo  

c) Regimento da Direção de instalações do grupo 520 Biologia/Geologia  

d) Regimento da Biblioteca  

e) Regimento de instalações desportivas 

f) Regimento de Audiovisual 

g) Regimento da Reprografia 

h) Regimento de Serviços da Ação Social Educativa 

i) Regimento dos Serviços Administrativos  

j) Regimento das portarias - Entradas e saídas de utentes, e de Veículos motorizados. 

k) Regimento Central telefónica 

l) Regimento do Parque Informático 

m) Regimento de Direção de Instalações de Física e Química (grupo 510). 

n) Regimento de Direção de Instalações de Educação Tecnológica (grupo 530) 

o) Regimento de utilização dos Tablets 

8. Regimento de projetos: 

a) Regimento do projeto Altamentegzarco.come.  

b) Regimento da Equipa Multidisciplinar  

c) Regimento do Projeto +SAÚDEGZarco 

 

 


