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INTRODUÇÃO

O Regulamento Interno é um documento que “pretende regular e contribuir para o bom
funcionamento da Escola Profissional de Vouzela”.
As alterações ao Regulamento Interno vigente, nomeadamente nos capítulos referentes ao
REGIME DE FALTAS e MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES, têm como base a alteração ao Estatuto
do Aluno e Ética Escolar, de acordo com a Lei n.º51/2012, de 5 de Setembro. O objetivo desta
revisão é, sobretudo, tornar mais eficaz a aprendizagem, progressão e desenvolvimento dos nossos
jovens alunos, criando um ambiente de bem-estar, de partilha de responsabilidades e de
solidariedade que favoreça a qualidade da Educação. Assim, este Regulamento Interno tem como
base um conjunto de orientações que contemplam uma ação direta e dinamizadora de atitudes e
atividades que harmonizem um crescimento coerente, e que envolvam, principalmente, o ato
educativo.
É nosso desejo que este Regulamento Interno seja bem entendido e cumprido e que não
haja necessidade de se aplicar qualquer medida educativa disciplinar.
O presente Regulamento Interno é aplicável a partir de 29 de setembro de 2015
A Direção Técnico Pedagógica,
___________________________________________
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
DA ESCOLA

NATUREZA E REGIME
1. A Escola Profissional de Vouzela, criada ao abrigo do decreto-lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro,
rege-se pelo referido diploma e pelos Estatutos.
2. A Escola Profissional de Vouzela, no desempenho da sua atividade, está sujeita à tutela
científica, pedagógica e funcional do Ministério da Educação.
3. A Escola Profissional de Vouzela prossegue fins de interesse público e goza de autonomia
cultural, tecnológica, científica, pedagógica, administrativa e financeira.

ATRIBUIÇÕES
1) Constituem atribuições da Escola Profissional de Vouzela:
a) Proporcionar uma via alternativa de ensino, cuja conclusão permita, quer uma
certificação de Nível III da União Europeia, ou outras, quer o prosseguimento de estudos;
b) Contribuir para a formação integral dos jovens, proporcionando-lhes, designadamente,
preparação adequada para um exercício profissional qualificado;
c) Desenvolver mecanismos de aproximação entre a Escola e as instituições económicas,
profissionais, associativas, sociais, culturais, do respetivo tecido social;
d) Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência profissional,
preparando-os para uma adequada inserção sócio profissional;
e) Promover, conjuntamente com outros agentes e instituições locais, a concretização de
um projeto de formação de recursos humanos qualificados que responda às
necessidades do desenvolvimento integrado do País, particularmente nos âmbitos
regional e local;
f) Facultar aos alunos uma sólida formação geral, científica e tecnológica, capaz de os
preparar para a vida ativa e para o prosseguimento de estudos;
2. A Escola Profissional de Vouzela está devidamente autorizada, por parte do Ministério da
tutela, a funcionar.

REGIME DE ACESSO
a) A frequência da Escola é facultada aos alunos que concluam o 3º ciclo do ensino básico ou
equivalente, bem como aos alunos que não tenham ainda completado a escolaridade
obrigatória.

Mod.EPVDP30.0

REGULAMENTO INTERNO
Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

APROVADO
EM

Página

30.01.2018

8 de 67

b) A Escola poderá ainda organizar cursos em regime diurno ou pós laboral, com currículos de
formação variáveis, cujo acesso será facultado a detentores de outras habilitações.
DO REGULAMENTO INTERNO

OBJETIVOS
1) O presente Regulamento Interno pretende regular e contribuir para o bom funcionamento
da Escola Profissional de Vouzela. É aplicável a toda a Comunidade Escolar e o seu
cumprimento é obrigatório.
2) O presente Regulamento Interno foi elaborado e proposto pelo Conselho Pedagógico à
Direção Técnico – Pedagógica, que o aprovou.

CAPÍTULO II
ESTRUTURA ORGÂNICA
1) A estrutura orgânica da Escola compreende os seguintes órgãos:
a) Entidade Proprietária (sócio único);
b) Direção Técnico – Pedagógica;
c) Conselho Consultivo.
2) A composição e atribuições de cada Órgão estão definidas nos Estatutos da Escola. Para
além destes, temos ainda outros, cujas atribuições estão definidas neste Regulamento:
a) Conselho Pedagógico;
b) Conselho de Turma;
c) Diretor de Turma;
d) Diretor de Curso;
e) Serviços de Psicologia e Orientação Escolar.
CONSELHO PEDAGÓGICO

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO PEDAGÓGICO
1) O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente, em plenário, uma vez por mês, e
extraordinariamente sempre que seja convocado pelo Diretor Pedagógico, por sua iniciativa
ou sempre que um pedido de parecer da Direção o justifique.
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2) As sessões plenárias serão secretariadas por um docente do Conselho, que elaborará a ata.
3) As reuniões ordinárias serão convocadas com a antecedência mínima de pelo menos
quarenta e oito horas de antecedência.
4) As reuniões do Conselho Pedagógico serão realizadas todas as últimas terças-feiras de cada
mês.
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
1. A coordenação pedagógica é assegurada pelo diretor de curso e pelo diretor de turma,
nos termos previstos nos números seguintes.
2. A articulação da aprendizagem nas diferentes disciplinas e componentes de formação é
assegurada pelo diretor de curso, designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola,
ouvido o conselho pedagógico ou equivalente, preferencialmente de entre os docentes
profissionalizados que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica, competindolhe, sem prejuízo de outras competências definidas em regulamento interno ou delegadas:
a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação
do curso;
b) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica;
c) Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções;
d) Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP, nos termos previstos no presente
diploma;
e) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as,
selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos
contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando
o acompanhamento dos mesmos, em estrita relação com o professor orientador e o tutor
responsáveis pelo acompanhamento dos alunos.
f) Assegurar a articulação com os serviços com competências em matéria de apoio socioeducativo;
Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso.
Compete ao diretor de turma, nos termos da legislação aplicável, em articulação com o
conselho pedagógico e demais estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, e, sempre que
necessário, com o órgão competente de direção ou gestão da escola, a programação, coordenação
e execução, designadamente, das seguintes atividades:
a) Fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de educação, pelo menos três
vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno;
Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma,
através da elaboração de um relatório descritivo sucinto que contenha, nomeadamente, referência
explícita a parâmetros como a capacidade aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa,
de autonomia, de criatividade, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação, de
articulação com o meio envolvente e de concretização de projetos;
Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno com indicações
relativas a atividades de recuperação e/ou enriquecimento a anexar ao relatório descritivo a que se
refere a alínea anterior;
Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e na
progressão registada em cada disciplina, a anexar ao relatório descritivo a que se refere a alínea b).
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CONSELHO DE TURMA

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE TURMA
1. O Conselho de Turma é a estrutura de orientação educativa responsável pela organização e
coordenação do desenvolvimento do programa educativo aprovado em Conselho
Pedagógico;
2. O Conselho de Turma é constituído pelo Diretor Pedagógico, pelo Diretor de Turma e pelos
professores da turma.
3. O Conselho de Turma é presidido pelo respetivo Diretor de Turma.
4. O Conselho de Turma reúne ordinariamente no final de cada período letivo, em data fixada
pelo Diretor Pedagógico, a fim de proceder à avaliação e registo das classificações atribuídas
aos alunos nos módulos das várias disciplinas.
5. O Conselho de Turma reúne extraordinariamente sempre que convocado pelo Diretor de
Turma ou pelo Diretor Pedagógico, podendo ser solicitada a presença de um representante
dos Pais e Encarregados de Educação, do Delegado da Turma em representação dos alunos e
de um elemento dos serviços de apoio de psicologia e orientação escolar.
6. Na ausência ao Conselho de Turma de um ou mais dos seus elementos, cabe ao Diretor
Pedagógico decidir se a reunião pode ser ou não realizada.
7. As decisões do Conselho de Turma são sigilosas, cabendo, exclusivamente, ao Diretor de
Turma ou ao Diretor Pedagógico dá-las a conhecer àqueles a quem digam respeito e
comunicá-las, se necessário, ao Conselho Pedagógico para análise.

COORDENADOR DE DIRETORES DE TURMA
1 – COMPETE AO COORDENADOR DE DIRETORES DE TURMA:
a) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Diretores de Turma;
b) Representar o conselho de Diretores de Turma, no Conselho Pedagógico;
c) Informar o conselho de Diretores de Turma das informações e deliberações do Conselho
Pedagógico;
d) Planificar, organizar e coordenar o trabalho dos Diretores de Turma, em conformidade com
as orientações do Diretor e do conselho pedagógico;
e) Organização e manter organizados o dossiê de Coordenação de Diretores de Turma, e os
materiais ligados ao desempenho dos Diretores de Turma;
f) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades de
complemento Curricular;
g) Planificar, em colaboração com o Conselho que coordena, as atividades a desenvolver
anualmente e proceder à sua avaliação;
h) Coordenar as atividades do conselho, promovendo a troca de experiências e cooperação
entre os Diretores de Turma;
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i) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoiar os Diretores
de Turma menos experientes
j) Apresentar ao órgão de gestão um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.

DIRETOR DE TURMA

PAPEL DO DIRETOR DE TURMA
1) O Diretor de Turma é um professor da turma designado pela Direção Técnico-Pedagógica, e
intervém como elo de ligação entre a escola, o aluno e a família. É ao professor Diretor de
Turma que o Aluno deve expor os seus problemas, as suas dúvidas e ansiedades, na certeza
de que encontrará nele o amigo que saberá ouvi-lo e tudo fará para o ajudar.
2) Deverá ser designado Diretor de Turma, preferencialmente, o professor que no ano letivo
anterior exerceu tais funções na turma a que pertençam os alunos.
3) Ao Diretor de Turma serão marcadas duas horas no seu horário, uma para atendimento aos
pais e encarregados de educação e outra para execução de tarefas no âmbito das suas
competências, devendo ser sumariadas em livro próprio.
4) Caso o Diretor de Turma se encontre impossibilitado, por motivos de força maior, de exercer
as suas funções por um período superior a uma semana, será nomeado outro professor da
turma, sendo-lhes atribuídos os mesmos direitos e obrigações.

COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE TURMA
a) Presidir ao respetivo Conselho de Turma, com exceção de reuniões para apreciar processos
disciplinares, as quais serão presididas pelo Diretor Pedagógico;
b) Esclarecer os alunos e encarregados de educação sobre o funcionamento da escola;
c) Deferir ou indeferir, conforme critérios definidos pelo Diretor Pedagógico, pedidos de
justificação de faltas dos alunos;
d) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na vida
escolar;
e) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, conjugando as informações
necessárias entre os professores da turma e os pais/encarregados de educação;
f) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos;
g) Conhecer o ambiente socioeconómico e cultural de cada aluno;
h) Estar na escola no dia e hora previamente marcado para receber o Encarregado de
Educação;
i) Informar oportunamente os Encarregados de Educação sobre a assiduidade, o
comportamento e o aproveitamento dos seus educandos;
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j) Assegurar a participação dos alunos, professores, pais e encarregados de educação nas
atividades promovidas pela escola no âmbito da integração sociocultural do aluno;
k) Convocar o Conselho de Turma sempre que o motivo o exija;
l) Presidir às reuniões do Conselho de Turma;
m) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas relativamente aos alunos da turma, junto
dos seus professores, bem como a criação de condições para a realização de atividades
interdisciplinares;
n) Manter atualizados os registos a efetuar no dossiê de turma;
o) Entregar ao Diretor Pedagógico as faltas dos alunos até ao dia 5 do mês seguinte.

DIRETOR DE CURSO

PAPEL DO DIRETOR DE CURSO
1. O Diretor de Curso é um professor designado pela Direção Técnico-Pedagógica para orientar
e coordenar as disciplinas que integram a componente técnica, tecnológica e prática do
curso.
COORDENADOR DE DIRETORES DE CURSO
1 – COMPETE AO COORDENADOR DE DIRETORES DE CURSO:
a)
b)
c)
d)
e)

Assegurar que o curso se realize como uma unidade orgânica de alunos e Docentes;
Garantir a unidade dos objetivos de aprendizagem e dos conteúdos;
Promover e fazer a integração das dimensões sociocultural, científica, tecnológica e prática;
Assumir-se como o interface permanente entre o curso e o mundo do trabalho.
Acompanhar os alunos do respetivo curso, desde a fase de seleção à realização da Prova de
Aptidão Profissional;
f) Acompanhar e apoiar a ação Pedagógica dos respetivos Docentes;
g) Realizar a coordenação técnico- pedagógica do curso;
h) Articular entre as quatro áreas do saber (sociocultural, científica, tecnológica e prática) de
forma interdisciplinar, respondendo ao tipo de avaliação desenvolvido nas Escolas
Profissionais;
i) Conhecer a estrutura modular das várias disciplinas, ajudando a construir a progressão
educativa dos alunos ao longo do ano escolar;
j) Apoiar a integração escolar dos alunos do curso,
k) Promover o diálogo permanente entre alunos e Docentes do curso;
l) Promover a interdisciplinaridade nas atividades curriculares e extracurriculares;
m) Participar nas reuniões do Conselho de Coordenadores;
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n) Elaborar conjuntamente com os diretores de turma o plano de frequência dos alunos
retidos;
o) Estabelecer contactos com empresas, instituições, no âmbito da formação prática em
contexto de trabalho, práticas integradas e projetos e provas de aptidão profissional, nas
áreas dos respetivos cursos;
p) Coordenar projetos de intercâmbio de alunos, a nível nacional e internacional,
q) Apresentar à Direção Pedagógica da Escola propostas de aquisição de equipamentos,
materiais e bibliografia que considere necessários a uma aprendizagem de sucesso;
r) Coordenar os estágios dos alunos da respetiva área de formação;
s) Elaborar o plano de transição para a vida ativa.
Tarefas essenciais antes do início das atividades letivas:
t) Elaborar o calendário da Formação Prática em Contexto de Trabalho (FCT) relativa ao 2º e
3ºanos e apresentá-lo ao Diretor Pedagógico;
u) Propor o calendário das Provas de Aptidão Profissional (PAP) e Provas de Avaliação Final;
v) Verificar o mapa modular (documento informativo do número e designação dos módulos
por disciplina e sua respetiva carga horária) entregue pelo Diretor Pedagógico.
O Coordenador/Diretor de Curso deve:
w) Contactar os diferentes entidades relacionadas com a saída profissional do curso, no sentido
de estabelecerem parcerias para a realização da Formação Prática em Contexto de
Trabalho;
x) Distribuir os alunos dos 2º e 3º anos pelos diferentes postos de trabalho, tendo em
consideração, sempre que possível, as expetativas de cada aluno;
y) Recolher os relatórios relativos à Formação Prática em Contexto de Trabalho e folha de km´s
entregue por cada Docente que acompanha os alunos e verificar o seu preenchimento;
z) Confrontar o relatório de Formação Prática em Contexto de Trabalho com o sumário criado
para o efeito, tendo em consideração a concordância da data e da hora da realização da
visita, bem como o teor da informação do respetivo sumário;
aa)
Depois de tudo confirmado, entregar a documentação ao Diretor Pedagógico;
bb)
Depois de validada toda a documentação por parte da direção Pedagógica, o
Coordenador/Diretor de curso deverá arquivar a documentação no dossiê técnico
pedagógico criado para o efeito;
cc)
Recolher os documentos que acompanharam o aluno no processo e verificar o seu
preenchimento;
dd)
No final do período de Formação Prática em Contexto de Trabalho, o Coordenador
deverá convocar o conselho de turma para proceder à respetiva avaliação, tendo como base
o dossiê de Formação Prática em Contexto de Trabalho;
ee)
Depois do Conselho de Turma, deverá entregar o dossiê de Formação Prática em
Contexto de Trabalho e a respetiva pauta de avaliação na direção pedgógica.
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COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE CURSO
a) Propor, sob orientação da Direção Pedagógica e de acordo com o plano curricular aprovado
pelo Ministério da Educação, para aprovação em Conselho Pedagógico, um projeto
educativo de curso para o ano letivo, evidenciando os objetivos pedagógicos, a
calendarização, a metodologia a utilizar, as atividades a desenvolver, bem como as visitas de
estudo a integrar o Plano Anual de Atividades no âmbito do curso;
b) Dinamizar a interdisciplinaridade curricular do curso;
c) Colaborar com os colegas da componente técnica, tecnológica e prática no apoio pedagógico
e didático por eles solicitado;
d) Validar as requisições de material requeridas pelos colegas, encaminhando os pedidos à
Direção Técnico - Pedagógica;
e) Zelar pela conservação do material;
f) Entregar à Direção Pedagógica, nos períodos de interrupção letiva e no final de cada ano
letivo, o inventário, indicando o material que necessita de reparação e/ou substituição,
acompanhado de relatório de ocorrências;
g) Promover, acompanhar e avaliar a realização de estágios ou de práticas em contexto de
trabalho;
h) Para cada ano letivo, elaborar e submeter à aprovação do Conselho Pedagógico as propostas
de aditamentos específicos para o Regulamento Interno da Prova de Aptidão Profissional
(P.A.P.) do respetivo curso.

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
1. Os Serviços de Psicologia e Orientação devem contribuir para a concretização da igualdade
de oportunidades, para a promoção do sucesso educativo e para a aproximação entre a
família, a escola e o mundo das atividades profissionais, melhorando a rede de relações
recíprocas indispensáveis ao desenvolvimento pessoal, interpessoal e comunitário.
2. Ao nível do apoio pedagógico, compete aos Serviços de Psicologia e Orientação:
a) Colaborar com os professores/educadores, prestando apoio psicopedagógico às
atividades educativas;
b) Identificar e analisar as causas do insucesso escolar e propor medidas tendentes à
sua eliminação;
c) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de
desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, competências e potencialidades
específicas e prestar o apoio psicopedagógico mais adequado.
3. Ao nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa,
compete aos Serviços de Psicologia e Orientação:
a) Colaborar em todas as ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à
escolaridade obrigatória, o abandono precoce e o absentismo sistemático;
b) Colaborar e participar na realização de experiências de inovação pedagógica;
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c) Colaborar, na sua área de especialidade, com os professores, pais e/ou encarregados
de educação e outros agentes educativos, na perspetiva do seu acompanhamento
psicossocial;
d) Propor a celebração de protocolos com diferentes serviços, empresas e outros
agentes comunitários a nível local.
4. Ao nível da orientação escolar e profissional compete aos Serviços de Psicologia e
Orientação:
a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu
projeto de vida;
b) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente
através de programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do ano letivo, e
de apoio individual ao seu processo de escolha;
c) Realizar ações de formação escolar e profissional sob modalidades diversas,
garantindo a participação ativa dos alunos na exploração de técnicas e materiais
utilizados;
d) Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de
trabalho, estágios e outras formas de contacto dos alunos com o meio e o mundo das
atividades profissionais;
e) Colaborar com outros serviços, designadamente com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, na organização de programas de informação e orientação
profissional;
f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e/ou encarregados de
educação, e da comunidade em geral, no que respeita à problemática que as opções
escolares e profissionais envolvem.
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
1. Os serviços de Educação Especial procuram responder a um conjunto de solicitações que visam o
sucesso escolar dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), através da criação de
condições técnico-pedagógicas de aprendizagem, bem como favorecer a socialização dos alunos.
2. Compete aos SEE:
a) Colaborar com os órgãos de gestão da Escola, no sentido de criar e desenvolver as
condições necessárias para uma boa inclusão de alunos com necessidades educativas
especial (NEE) no ensino profissional;
b) Participar nas avaliações especializadas, no âmbito dos processos de Referenciação dos
alunos que possam eventualmente necessitar de Educação Especial; em situação de o aluno
ser elegível ao Decreto-lei 3/2008, elaborar o Relatório Técnico Pedagógico, em conjunto
com a Psicóloga da Escola, onde são determinados os apoios especializados, as adequações
do processo de ensino/aprendizagem e as tecnologias de apoio de que o aluno deva
beneficiar;

Mod.EPVDP30.0

REGULAMENTO INTERNO
Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

APROVADO
EM

Página

30.01.2018

16 de 67

c) Encaminhar alunos que foram objeto do processo de Referenciação e Avaliação, mas que
não carecem da intervenção dos Serviços especializados, para os apoios a disponibilizar pela
Escola;
d) Cooperar com o Diretor de Turma na elaboração do Programa Educativo Individual (PEI);
e) Participar na elaboração do Plano Individual de Transição (PIT);
f) Elaborar relatórios circunstanciados no final do ano letivo, em conjunto com a Psicóloga,
com o Diretor de Turma e outros técnicos/professores envolvidos no processo educativo
dos alunos com NEE;
g) Colaborar na revisão do PEI dos alunos com os elementos que nele participam;
h) Desenvolver áreas curriculares específicas conducentes à autonomia pessoal e social dos
alunos com Currículo Específico Individual (CEI) e áreas curriculares específicas de
aprendizagem para os alunos NEE não abrangidos com a medida CEI;
i) Apoiar os alunos na utilização de materiais didáticos adaptados e nas tecnologias de apoio;
j) Orientar e assegurar o desenvolvimento dos CEI’s.
k) Apresentar propostas para o Plano Anual de Atividades decorrentes do Projeto Educativo da
Escola;
l) Colaborar na articulação de todos os serviços e entidades que intervêm no processo de
reabilitação dos alunos;
m) Participar nas reuniões de Conselho de Turma, quando convocada;
n) Sensibilizar os professores disponibilizando informação técnica e saberes específicos;
o) Colaborar com os diretores de turma nos contactos com os encarregados de educação dos
alunos com NEE;
p) Colaborar com os diretores de turma na procura de formas de promover relações de
confiança para uma boa integração no meio escolar;
q) Acompanhar os alunos com NEE nas visitas de estudo e/ou outras atividades, sempre que
necessário.

CAPÍTULO III
INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO
SALAS DE AULA, SALAS DE AULA/OFICINA E SALAS DE AULA/LABORATÓRIO
1. Estas salas proporcionam as condições necessárias a uma boa aprendizagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Um espaço coadunado com o número de alunos por turma;
Cortinas ou estores;
Condições para a utilização de audiovisuais;
Mobiliário indispensável;
Um expositor;
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f) Aquecimento;
g) Boa luminosidade;
h) Boas condições acústicas.
RECEÇÃO/TELEFONE
1. Este espaço situa-se no hall de entrada e tem como função receber e encaminhar para os
diversos setores, o público que procura esta Escola.
Este serviço funciona ao longo de todo o ano, durante o período normal de funcionamento da
Escola. É neste local que se encontram os livros de ponto.
SECRETARIA
1. É um espaço que funciona das 9h às 12h30m e das 14h às 17h30m e onde se poderá
tratar de assuntos relacionados com inscrições, matrículas, transferências e quaisquer outros
assuntos neste âmbito.
Os professores requisitam aqui todo o tipo de folhas e demais material didático que necessitem
para o seu trabalho.
BIBLIOTECA
1. É um espaço onde o aluno poderá encontrar vários livros e revistas de caráter didático e
lúdico à sua disposição, como forma de ocupação de tempos livres.
2. Encontra-se também à sua disposição uma mediateca com alguns títulos de interesse para as
diferentes áreas.
3. O seu funcionamento rege-se pelo respetivo regulamento, que será afixado em local visível, no
início de cada ano letivo.
ESPAÇO INTERNET
1. É um local agradável e convidativo, com computadores ligados à Internet e impressora,
permitindo aos alunos a realização de trabalhos escolares, a ligação ao mundo exterior e a
possibilidade de pesquisar e alargar os seus horizontes.
2. O funcionamento é regido por regulamento próprio, afixado no início de cada ano letivo,
em local visível.
REPROGRAFIA
1. O serviço de reprografia destina-se a apoiar a atividade dos docentes, da Direção e dos
alunos a nível de duplicação de documentos.
2. Os serviços a executar devem ser requisitados com a antecedência mínima de 24 horas. O
material requisitado só poderá ser levantado pelo próprio, após confirmar e assinar o registo do
número de cópias pedidas.
3. O horário de funcionamento será afixado na porta, no início de cada ano letivo.
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4. É interdita a entrada de pessoas estranhas nas instalações deste serviço.
GABINETE DE PSICOLOGIA
1. Neste espaço disponibiliza-se uma consulta de psicologia destinada a prestar apoio e
orientação psicológica a todos os elementos da comunidade escolar que dele pretendam usufruir.
2. O horário de funcionamento deste serviço depende da disponibilidade do técnico.
SALA DE ALUNOS/BAR
1. É um espaço destinado ao convívio dos alunos no intervalo dos tempos letivos.
2. Destina-se a servir refeições ligeiras a toda a comunidade escolar.
3. O horário de funcionamento é das 9h às 12h10, no período da manhã, e das 13h45m às
17h no período da tarde, e deve ser afixado na porta, no início de cada ano letivo.
4. Os artigos são pagos no ato da entrega.
5. O preçário deve estar afixado em local visível.
REFEITÓRIO
1. Visa prestar um serviço de ação social a toda a comunidade escolar em ambiente
condigno.
2. A alimentação diária deverá ser variada e conter todos os nutrientes necessários ao
saudável desenvolvimento e crescimento dos utentes.
3. O horário de funcionamento é estabelecido pela Direção Pedagógica segundo as
conveniências da Escola.
4. A ementa semanal é afixada no refeitório, na receção, na sala de alunos e na sala de
professores.
5. As senhas, numeradas e datadas, são adquiridas na receção, sempre de véspera,
conforme horário afixado.
GABINETE DE DIREÇÃO DE TURMA /BIBLIOTECA
1. É o local onde são recebidos os Encarregados de Educação sempre que venham à Escola
reunir com o Diretor de Turma dos seus educandos.
2. Nesta sala encontra-se um armário onde estão colocados os dossiês de direção de turma
e um computador destinado a registar as faltas mensais dos alunos e a efetuar qualquer outro
serviço relacionado com a direção de turma.
SALA DE PROFESSORES
1. É uma sala ampla equipada com o material necessário ao dia-a-dia do professor, onde o
mesmo poderá desenvolver atividades inerentes ao desempenho da sua profissão. É aqui que se
encontram os dossiês dos Coordenadores de Curso e de registo modular. Dispõe de um computador
com impressora e acesso à Internet.
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2. Dispõe também de uma biblioteca para apoio ao professor.
3. É um espaço de acesso interdito aos alunos.
GABINETES DA DIREÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1. São locais onde se encontram os respetivos responsáveis e onde qualquer membro da
comunidade escolar se pode dirigir sempre que haja necessidade de tratar assuntos nesses âmbitos.

CAPÍTULO IV
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA
1. A autonomia de escola pressupõe a responsabilidade de todos os membros da comunidade
educativa pela salvaguarda efetiva do direito à educação, à igualdade de oportunidades no
acesso à escola e na promoção de medidas que visem o empenho e o sucesso escolar, pela
prossecução integral dos objetivos dos referidos projetos educativos, incluindo os de
integração sociocultural e desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de fomentar
os valores da pessoa humana, e democracia no exercício responsável da liberdade individual
e no cumprimento dos direitos e deveres que lhe estão associados.
2. A escola é o espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação, devendo o seu
funcionamento garantir plenamente aquele direito.
3. A comunidade educativa referida no nº1 íntegra, sem prejuízo dos contributos de outras
entidades, os alunos, os pais e encarregados de educação, os professores, o pessoal não
docente das escolas, as autarquias locais e os serviços da administração central e regional
com intervenção na área da educação, nos termos das respetivas responsabilidades e
competências.

DIREITOS E DEVERES GERAIS DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR
SÃO DIREITOS DE CADA MEMBRO DA COMUNIDADE ESCOLAR:
a) Fomentar na escola o são convívio, sendo correto no seu relacionamento com os demais
elementos da escola;
b) Receber um atendimento conducente à aproximação entre os diversos elementos da
comunidade educativa;
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c) Colaborar no âmbito das suas funções em todas as iniciativas de caráter recreativo, ou
quaisquer outras, que tenham como fim a valorização do indivíduo enquanto elemento da
escola ou elemento do meio em que ela está inserida;
d) Colaborar em campanhas levadas a efeito pela escola, no sentido da valorização do Homem
no seu todo;
e) Ser informado e procurar informar-se sobre a legislação que, direta ou indiretamente, lhe
diga respeito;
f) Expressar livremente a sua opinião, reconhecendo aos outros o direito de se expressarem
também livremente, mas sempre mantendo o respeito pelo próximo;
g) Ser ouvido em assuntos que lhe digam respeito;
h) Pugnar sempre pelo sentido de justiça, cultivando-a e aceitando-a;
i) Procurar valorizar-se e contribuir para o desenvolvimento moral e intelectual dos restantes
elementos da escola;
j) Ser assíduo e pontual, responsabilizando-se pelo cumprimento das tarefas que lhe são
atribuídas;
k) Não ser importunado durante o horário de trabalho;
l) Saber, com a devida antecedência, das alterações do seu horário e local de trabalho;
m) Usar de moderação nas atitudes e nas palavras;
n) Manter a escola no mais perfeito estado de limpeza, procurando aconselhar
comportamentos para esse fim;
o) Conservar limpas as instalações sanitárias, servindo-se delas adequadamente;
p) Respeitar e conservar tudo o que tiver por finalidade embelezar ou melhorar o ambiente,
nomeadamente plantas e zonas verdes, colaborando nesse embelezamento;
q) De acordo com a legislação em vigor, não fumar em recinto fechado;
r) Não trazer ao interior da escola, sem prévia autorização, pessoas estranhas à mesma;
s) Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar, exceto
se devidamente identificadas;
t) Informar a Direção ou o Diretor de Turma de quaisquer anomalias de que tenha
conhecimento, contribuindo para a sua resolução.

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADE DOS ALUNOS
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de
discernimento, pelos direitos e deveres que lhe são conferidos pelo presente Estatuto, pelo
regulamento interno da escola e demais legislação aplicável.
2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral do presente Estatuto,
do regulamento interno da escola, do património da mesma, dos demais alunos,
funcionários e em especial dos professores.
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3. Os alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes alunos.

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS

1. No desenvolvimento dos princípios do Estado de direito democrático e de uma cultura de
cidadania capaz de fomentar os valores da dignidade da pessoa humana, da democracia, do
exercício responsável, da liberdade individual e da identidade nacional, o aluno tem o direito e o
dever de conhecer e respeitar ativamente os valores e os princípios fundamentais inscritos na
Constituição da República Portuguesa, a Bandeira e o Hino, enquanto símbolos nacionais, a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a
Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
enquanto matrizes de valores e princípios de afirmação da humanidade.

DIREITOS DO ALUNO
1. O direito à educação e a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso
escolares compreendem os seguintes direitos gerais dos alunos:
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem
étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição
económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou
religiosas.
b) Ter acesso a uma educação de qualidade que permita a realização de aprendizagens
bem sucedidas que proporcionem as condições para o seu pleno desenvolvimento
físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade e da
sua capacidade de auto – aprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o
conhecimento e a estética;
c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
d) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias da sociedade em geral,
praticadas na escola e/ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;
e) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma
planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares,
nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade;
f) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito;
g) Beneficiar de apoios específicos necessários às suas necessidades escolares ou às
suas aprendizagens através dos Serviços de Psicologia e Orientação;
h) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade
educativa;
i) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física;
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j) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita
ocorrida ou manifestada no decorrer das atividades escolares;
k) Eleger livremente o delegado e subdelegado de turma que o representará sempre
que necessário;
l) Destituir o representante de turma, sempre que haja motivo plausível e a maioria
assim o entender;
m) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola;
n) Ser ouvido pelos professores, tutores de turma e direção da escola em todos os
assuntos que justificadamente forem do seu interesse;
o) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu
processo individual, de natureza pessoal ou familiar;
p) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de
administração e gestão da escola, na criação e execução do respectivo projeto
educativo, bem como na elaboração do Regulamento Interno;
q) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e a ocupação de
tempos livres;
r) Ser alvo de igualdade de tratamento por parte dos professores e restantes agentes
educativos, quer no aspecto de discriminação positiva e valorização de atitudes, quer
no aspeto de crítica e de censura de comportamentos;
s) Participar nas demais atividades da escola;
t) Ser informado de todas as normas que diretamente lhe digam respeito;
u) Assistir à aula mesmo que chegue atrasado, conquanto justifique o atraso;
v) Ter acesso livre ao bar, sala de convívio, refeitório, biblioteca e Internet dentro dos
horários previstos e afixados;
w) Recorrer ao Diretor de Turma, sempre que problemas de ordem escolar ou pessoal o
justifiquem, solicitando a sua ajuda;
x) Ter direito de associação nos termos da lei,
y) 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, os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a
matrícula, abono de família e apoios socioeducativos, 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.
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SÃO AINDA DIREITOS DO ALUNO:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Ter acesso ao seu processo individual de aluno;
Participar no seu processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação;
Participar ativamente na vida da Escola;
Eleger e ser eleito para a Associação de Estudantes;
Poder reunir em assembleia de alunos, ou assembleia-geral de alunos e ser representado
pela associação de estudantes, delegado ou subdelegado de turma e pela assembleia de
delegados de turma, nos termos da lei e do regulamento interno da escola.
Ter o direito de solicitar, enquanto associação de estudantes, delegado e subdelegado de
turma, a realização de reuniões da turma para apreciação de matérias relacionadas com o
funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas.
Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma pode solicitar a
participação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma
na reunião referida na alínea anterior.
Receber os testes e fichas de avaliação em tempo oportuno;
Usufruir de intervalos completos;
Encontrar na Escola atividades com as quais possam ocupar os tempos livres;
Receber, por parte do Diretor de Turma, apoio na resolução de problemas pessoais;
Utilizar as instalações e serviços que lhes são destinados;
Recorrer à Direção quando se sentem lesados na sua dignidade e direitos.
Beneficiar de medidas, a definir pela Escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas
situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares;
A fruição dos direitos consagrados nas alíneas e), f), p) do número 1 pode ser, no todo ou em
parte, temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou
sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos no presente Regulamento.

DEVERES DO ALUNO

A realização de uma escolaridade bem sucedida, numa perspetiva de formação para a cidadania,
implica a responsabilização do aluno, em termos adequados à sua idade e capacidade de
discernimento. Enquanto elementos nucleares da comunidade educativa, os alunos são
responsáveis pela componente obrigacional inerente aos direitos que lhes são conferidos no
âmbito do sistema educativo, bem como por contribuírem para garantir aos demais membros
da comunidade educativa e da escola os mesmos direitos que a si próprios são conferidos, em
especial respeitando o exercício pelos demais alunos do direito à educação.
Assim, são deveres do aluno:
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano
de escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral;
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b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito
das atividades escolares;
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não
podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo,
orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou
convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas.
e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de
todos os alunos;
h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como
nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;
i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade
educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente
do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou
patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos;
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo
com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos;
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário
e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos;
l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado
de educação ou da direção da escola;
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
o) Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos serviços da
escola e o regulamento interno da mesma, subscrevendo declaração anual de aceitação do
mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas
alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;
q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou
engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades
letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro
membro da comunidade educativa;
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r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis,
equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou
outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que
participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja
diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada
pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades
em curso;
s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem
autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão
dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro
da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar
registada;
t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros
meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem
autorização do diretor da escola;
u) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
v) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do
espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na
escola;
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.
NA SALA DE AULA:
a) Dirigir-se para a entrada da sala de aula, ao toque de entrada, onde aguardará com ordem, a
chegada do professor;
b) Informar-se junto do funcionário de serviço se há ou não aulas;
c) Observar regras de conduta exemplar dentro da sala de aula, sem esquecer o devido
respeito pelos colegas e professores;
d) Cumprir as regras de utilização do material didático ou outro, determinadas pelo professor.
Os estragos causados propositadamente ou por incúria obrigam ao pagamento da despesa
necessária à reparação, podendo mesmo o responsável ficar sujeito a sanção disciplinar.
e) Comparecer na aula com o material indispensável, definido pelo professor e pela exigência
dos conteúdos programáticos;
f) Abandonar a sala de aula com a devida ordem, ao toque de saída, depois de autorizado pelo
professor;
g) Cumprir as normas de higiene que conduzam às melhores condições de trabalho e de bemestar físico e psíquico.
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h) Não utilizar o telemóvel ou outros equipamentos eletrónicos que não tenham sido
solicitados pelo professor. Caso o(s) utilize, ficará privado do(s) referido(s) equipamento(s).
Para isso, e sempre que a sua utilização prejudique o normal funcionamento da aula, o
professor da disciplina deverá retirá-lo (s) ao aluno e entregá-lo(s) ao Diretor de Turma ou ao
Diretor Pedagógico que o (s) devolverá unicamente ao encarregado de educação.
i) Não captar sons ou imagens, designadamente de atividades letivas e não letivas, sem
autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direcção 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;
j) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via internet ou através de outros
meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem
autorização do diretor da escola;
k) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do
espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na
escola;
l) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em
equipamento 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.
NO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE DELEGADO OU SUBDELEGADO DE TURMA:
a) Ouvir e transmitir a opinião dos colegas que representa;
b) Exercer e estimular entre os colegas relações de camaradagem, moderando possíveis
conflitos que surjam;
c) Comunicar ao Diretor de Turma ou a um professor da turma todas as ocorrências que
perturbem o bom ambiente da turma;
d) Participar nas reuniões extraordinárias do Conselho de Turma, em representação dos alunos
da turma.

NO RECINTO ESCOLAR:

a) Não praticar brincadeiras violentas que ponham em risco a integridade de qualquer pessoa;
b) Não ser portador de objetos que, pela sua natureza, possam provocar danos, exceto quando
solicitados pelos professores para o desenvolvimento das atividades letivas;
c) Aceitar a livre discussão, com respeito pelas ideias dos outros;
d) Não afixar cartazes ou comunicações sem prévia autorização da Direção, que para o efeito
determinará os locais adequados;
e) Respeitar as normas de funcionamento de todos os espaços lúdico/didáticos que a Escola
coloca ao dispor do aluno.
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f) Evitar circular no recinto com bicicletas, veículos motorizados, skates e patins. Sempre que o
aluno se desloque em viatura própria deve respeitar as normas de segurança.
g) Não fazer barulho no recreio, após o toque de entrada, principalmente nos espaços junto às
salas de aula;
h) Não ingerir bebidas alcoólicas nas instalações escolares;
i) Não permanecer em espaços que, pela sua natureza, constituem locais de passagem.

NOS PAVILHÕES DE AULAS:
a) Respeitar as orientações dos auxiliares de acção educativa quanto à permanência no seu
interior;
b) Após o toque da campainha, não fazer barulho nos espaços junto às salas;
c) Circular nas escadas e corredores pelo seu lado direito, facilitando a circulação e evitando os
encontrões;
d) Utilizar corretamente as instalações sanitárias, conservando-as limpas e utilizáveis, não
deitando na sanita papéis ou objetos que, pela sua natureza, possam entupir canalizações;
e) Evitar o manuseamento dos estores e aparelhos de aquecimento, deixando a sua utilização a
professores e funcionários.
NO REFEITÓRIO E BUFETE:
a)
b)
c)
d)

Respeitar as normas de funcionamento referentes a cada um destes setores;
Aguardar a sua vez de ser atendido, respeitando a ordem de chegada;
Cumprir as regras de civismo e de higiene pessoal;
Respeitar o material utilizado, servindo-se dele corretamente.

NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS:
a)
b)
c)
d)
e)

Manter as condições de higiene indispensáveis à prática do desporto e da educação física;
Tomar banho após as aulas de educação física;
Apresentar-se nas aulas com o equipamento indispensável à participação nas atividades;
Não trazer objetos de valor nem elevadas quantias em dinheiro;
Respeitar os jogos e atividades dos colegas, não usando linguagem agressiva ou
comportamentos ofensivos;
f) No caso de serem danificados chuveiros, torneiras ou outra qualquer anomalia naquele
espaço, deve-se, de imediato, avisar o professor que agirá em função da gravidade da
situação.
OS ALUNOS DEVEM COLABORAR NA HIGIENE, LIMPEZA E ASSEIO DA ESCOLA, NOMEADAMENTE:
a) Usando, com correção, os recipientes destinados à reciclagem de resíduos: papéis, latas,
metais, plásticos e outros detritos biodegradáveis;
b) Não lançando quaisquer explosivos ou artefactos ditos carnavalescos;

Mod.EPVDP30.0

REGULAMENTO INTERNO
Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

APROVADO
EM

Página

30.01.2018

28 de 67

c) Respeitando os cartazes e lendo atentamente os avisos afixados nos locais próprios.

CAPÍTULO VI
AUTORIDADE DO PROFESSOR
1. A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, científico,
organizacional, disciplinar e de formação cívica.
2. A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações
escolares ou fora delas, no exercício das suas funções.
3. Nos termos da lei, as agressões praticadas sobre os professores, no exercício das suas
funções ou por causa delas, determinam o agravamento das penas aplicadas.
4. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as propostas
ou as decisões dos professores relativas à avaliação dos alunos quando oralmente
apresentadas e justificadas perante o conselho de turma e sumariamente registadas na ata,
as quais se consideram ratificadas pelo referido conselho com a respetiva aprovação, exceto
se o contrário daquela expressamente constar.
5. Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos
contra a sua pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por causa delas,
sendo a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e
máximo.
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PAPEL ESPECIAL DOS PROFESSORES
1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino
aprendizagem, devem promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso
desenvolvimento da educação, em ambiente de ordem e disciplina, nas atividades na sala de
aula e nas demais atividades da escola.

DIREITOS E DEVERES DO PESSOAL DOCENTE
DIREITOS
1. Para além dos direitos que decorrem da lei geral e específica, são direitos do professor:
2. Ver protegida pela lei a sua autoridade nos domínios pedagógico, científico, organizacional,
disciplinar e de formação cívica. Nos termos da lei, as agressões praticadas sobre os professores,
no exercício das suas funções ou por causa delas, determinam o agravamento das penas
aplicadas ao aluno;
a) Ser tratado com dignidade e educação;
b) Ser incentivado e apoiado no desempenho das suas funções;
c) Ser informado de todos os assuntos inerentes à vida escolar;
d) Ter acesso à legislação e às decisões emanadas da Direção e do Conselho
Pedagógico;
e) Receber da Escola todo o apoio necessário à atividade;
f) Participar em ações de formação, seminários, colóquios ou cursos que valorizem
pedagógica e cientificamente o professor;
g) Dispor de salas de aula iluminadas e devidamente equipadas com material didático
para o desenvolvimento das suas atividades;
h) Ser bem atendido em todos os serviços;
i) Usufruir de segurança na atividade profissional;
j) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos do seu processo individual;
k) Dispor da tolerância de 5 minutos à sua primeira aula.
l) Contar com a colaboração dos pais e encarregados de educação;
m) Não ser interrompido nas aulas, exceto em situações excecionais;
n) Apresentar sugestões e pareceres que entenda poderem contribuir para a qualidade
do processo de ensino e aprendizagem.
DEVERES
1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e
aprendizagem, devem promover medidas de carácter pedagógico que estimulem o
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harmonioso desenvolvimento da educação, quer nas atividades da sala de aula, quer nas
demais atividades da Escola.
2. Para além dos deveres que decorrem da lei geral e específica, são ainda deveres do
professor:
a) Conhecer e cumprir toda a legislação que diga respeito à sua atividade e às
instruções emanadas da Direção e do Conselho Pedagógico;
b) Manter com a Comunidade Escolar um espírito salutar de cooperação e
solidariedade, indispensáveis à criação de um bom ambiente de trabalho; Contribuir
para a formação e realização integral dos alunos;
c) Orientar a aprendizagem dos alunos no sentido de estes alcançarem os objetivos
gerais do ensino e os específicos de cada disciplina de modo a desenvolver as
competências definidas;
d) Ter presente, na sua atuação pedagógica, a valorização da personalidade do aluno,
com vista à sua formação integral;
e) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação
e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo entre docentes, alunos,
encarregados de educação e pessoal não docente;
f) Manter-se recetivo a todo o espírito de renovação, atualização e pesquisa, suscetível
de contribuir para o seu constante aperfeiçoamento pedagógico-didático;
g) Respeitar os outros membros da comunidade escolar, suas ideias e funções;
h) Tratar os alunos com a máxima correção, paciência e equidade e procurar resolver
com a devida compreensão os seus problemas e conflitos;
i) Conhecer o melhor possível os seus alunos e intervir sempre que necessário à
manutenção da ordem, respeito e disciplina no recinto escolar;
j) Trabalhar em estreita colaboração com o Diretor de Turma, colhendo dados
referentes aos alunos, fornecendo com frequência uma informação global de cada
aluno e mantendo contacto com os restantes elementos do conselho de turma;
k) Usar as informações colhidas sobre a vida de cada aluno com respeito pela
privacidade e exclusivamente em benefício deste;
l) Comunicar ao Diretor de Turma dados sobre o rendimento e comportamento da
turma;
m) Participar ao Diretor de Turma, de imediato e por escrito, qualquer tipo de
ocorrência ou situação anómala;
n) Fazer da avaliação uma atitude consciente, responsável, permanente e participada;
o) Respeitar integralmente o tempo destinado à aula, bem como o tempo de intervalo
dos alunos;
p) Manter na sala de aula um clima propício ao normal funcionamento dos trabalhos;
q) Ser assíduo e pontual, bem como manter a disciplina e a ordem nas suas aulas e no
restante espaço escolar;
r) Respeitar rigorosamente o período regulamentar do tempo letivo, não abandonando
a sala antes do toque de saída, nem permitindo que os alunos o façam, e também
não prolongando a aula para além do toque de saída;
s) Não autorizar a saída de qualquer aluno durante a aula, a não ser por motivo de
força maior;
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t) Não alterar a disposição das carteiras na sala de aula, salvo se absolutamente
necessário. Quando tal suceder, deve repor a disposição inicial das carteiras antes de
abandonar a sala;
u) Utilizar com cuidado o mobiliário e material escolar;
v) Garantir, antes de dar ordem de saída aos alunos, a arrumação e limpeza da sala de
aula;
w) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, fechando sempre a sala à
chave;
x) Marcar sempre falta aos alunos que não se encontrem na sala;
y) Nunca deixar alunos dentro da sala de aula.
z) Conhecer este regulamento e apelar junto dos alunos para o seu cumprimento;

CAPÍTULO VII
PAPEL DO PESSOAL NÃO DOCENTE NA ESCOLA
1. O pessoal não docente deve colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na
comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo
um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os pais e
encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de
aprendizagem.
2. Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação, integrados ou não em equipa
multidisciplinar, com formação para o efeito, incumbe ainda o papel especial de colaborar
na identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos e fenómenos de
violência, na elaboração de planos de acompanhamento para estes, envolvendo a
comunidade educativa.

DIREITOS E DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENTE
DIREITOS
1. Para além dos direitos que decorrem da lei geral e específica, são direitos do pessoal não
docente:
a) O direito à informação;
b) O direito à formação, nomeadamente através da participação em ações de formação
e valorização profissional;
c) O direito à participação no processo educativo;
d) O direito à segurança, saúde e higiene na atividade profissional;
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e) Solicitar aos restantes elementos da escola, o cumprimento das leis regulamentares
dos respetivos serviços;
f) Ser ouvido aquando da distribuição dos serviços;
g) Ser respeitado, solicitando a colaboração de toda a escola, para melhor eficácia do
serviço.
DEVERES
1. O pessoal não docente da Escola, em particular os auxiliares de ação educativa, deve
colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa,
incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente
educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os pais e encarregados de
educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem.
2. Para além dos deveres que decorrem da lei geral e específica, são deveres do pessoal não
docente:
a) Manter boas normas de civismo e ter uma conduta adequada, no trato com todos os
elementos da comunidade escolar, bem como com todas as pessoas que se dirijam à
Escola;
b) Participar de uma forma ativa nas atividades da Escola, executando as funções com
zelo, honestidade, disciplina, interesse e espírito de iniciativa;
c) Colaborar com os restantes elementos no acompanhamento e integração dos alunos
na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência e
promovendo um bom ambiente educativo;
d) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos;
e) Respeitar as ordens emanadas dos superiores hierárquicos;
f) Respeitar os outros membros da comunidade escolar, suas ideias e funções;
g) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo;
h) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na identificação das
situações de qualquer carência ou de necessidade de intervenção urgente;
i) Participar na organização e assegurar a realização e o desenvolvimento regular das
atividades;
j) Cooperar e zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e
propor medidas de melhoramento e renovação;
k) Não entrar em qualquer compartimento da escola sem bater primeiro à porta;
l) Acorrer prontamente à chamada dos professores em exercício das suas funções
letivas dando cumprimento às instruções recebidas;
m) Manter rigorosamente a disciplina e ordem nos alunos, não permitindo palavrões,
atropelos ou brincadeiras violentas, nomeadamente nas filas de espera;
n) Conviver com os alunos, ajudando-os a passar as horas livres, e prestando-lhes
quaisquer informações úteis que lhe sejam solicitadas;
o) Usar em serviço a respetiva identificação;
p) Entrar sempre ao serviço à hora estipulada;
q) Em caso de ter de se ausentar da escola, fazê-lo sempre com prévia autorização;
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r) Impedir a presença na escola de pessoas estranhas, salvo nos casos devidamente
autorizados pela Direção;
s) Conhecer este regulamento.

CAPÍTULO VIII
DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DIREITOS
1. São direitos do encarregado de educação:
a) Ser informado sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu
educando;
b) Ser informado sobre a vida escolar, aproveitamento e comportamento do seu
educando, após cada um dos momentos de avaliação e, entre estes, semanalmente,
no dia e hora afixados legalmente, bem como nas reuniões expressamente
convocadas para o efeito;
c) Participar na vida escolar do seu educando;
d) Ter acesso a informações relacionadas com o processo educativo do seu educando;
e) Ser avisado quando o aluno atingir/ultrapassar metade e atingir o limite de faltas
permitidas por lei;
f) Ser bem recebido por todas as pessoas da Escola;
g) Recorrer e ser atendido pela Direção sempre que o assunto a tratar ultrapasse a
competência do Diretor de Turma ou, na ausência deste, por motivo inadiável;
h) Ser avisado, atempadamente, acerca das faltas dadas pelo seu educando;
i) Ter acesso ao Regulamento Interno.

RESPONSABILIDADE DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (LEI 51/2012, ART 43)
1. Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma
especial responsabilidade, inerente ao seu poder –dever de dirigirem a educação dos seus
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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 e
encarregados de educação, em especial:
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola;
c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e cumpra
rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do presente Estatuto,
procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo
aprendizagem;
d) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem
dos seus educandos;
e) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e
incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os professores, o
pessoal não docente e os colegas da Escola, contribuindo para a preservação da
disciplina da harmonia e disciplina da comunidade educativa;
f) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar
instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para os quais for
notificado e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória
diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua formação cívica, do
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar
com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu sentido de
responsabilidade;
g) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os
que participam na vida da Escola;
h) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais
responsabilidades desta, em especial informando-se e informando sobre todas as
matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos;
i) Comparecer na Escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for
solicitado;
j) Contactar regularmente com o Diretor de Turma, no horário previamente estabelecido,
para colher e prestar declarações sobre a assiduidade, o aproveitamento e o
comportamento do seu educando;
k) Colaborar com o Diretor de Turma na procura de soluções para situações problemáticas
surgidas com o seu educando;
l) Informar o Diretor de Turma e a Escola, pedindo reserva de divulgação, se assim o
entender, de todas as informações sobre as condições de saúde e caraterísticas do
comportamento do seu educando, que possam envolver riscos para o mesmo no
exercício das suas atividades curriculares ou que possam facilitar os dificultar a sua
integração e rendimento escolar;
m) Participar nas reuniões para as quais seja convocado pela Direção ou pelo Diretor de
Turma;
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n) Conhecer o novo Estatuto do Aluno, bem como o Regulamento Interno da Escola e
subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e compromisso ativo quanto ao seu
cumprimento integral.
o) Indemnizar a Escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando;
p) 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.
3. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e
educandos, em especial, quanto à assiduidade, pontualidade e disciplina.
4. Para efeitos do disposto no presente estatuto, considera-se encarregado de educação quem
tiver menores a residir consigo ou confiado aos seus cuidados:
a) Pelo exercício do poder parental;
b) Por decisão judicial;
c) Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham menores, a
qualquer título, à sua responsabilidade;
d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte de
qualquer das entidades referidas nas alíneas anteriores.
5. Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos progenitores, o encarregado
de educação será o progenitor com quem o menor fique a residir.
6. Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão estes
decidir, por acordo ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício das funções de
encarregado de educação.

INCUMPRIMENTO DOS DEVERES POR PARTE DOS PAIS OU ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
1 - O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos
ou educandos menores ou não emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma
consciente e reiterada, implica a respetiva responsabilização nos termos da lei e do presente
Estatuto.
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, nos termos
dos n.ºs 2 a 5 do artigo 16.º;
b) A não comparência na escola sempre que seus filhos e ou educandos atinjam metade do
limite de faltas injustificadas, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º, ou a sua não comparência ou não
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pronúncia, nos casos em que a sua audição é obrigatória, no âmbito de procedimento disciplinar
instaurado ao seu filho ou educando, nos termos previstos nos artigos 30.º e 31.º;
c) A não realização, pelos seus filhos e ou educandos, das medidas de recuperação definidas
pela escola nos termos do presente Estatuto, das atividades de integração na escola e na
comunidade decorrentes da aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou sancionatórias, bem
como a não comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados.
3 - O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou encarregados de educação, dos
deveres a que se refere o número anterior, determina a obrigação, por parte da escola, de
comunicação do facto à competente comissão de proteção de crianças e jovens ou ao Ministério
Público, nos termos previstos no presente Estatuto.
4 - O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou encarregado de educação de
alunos menores de idade dos deveres estabelecidos no n.º 2 pode ainda determinar por decisão da
comissão de proteção de crianças e jovens ou do Ministério Público, na sequência da análise
efetuada após a comunicação prevista no número anterior, a frequência em sessões de capacitação
parental, a promover pela equipa multidisciplinar do agrupamento de escolas ou escolas não
agrupadas, sempre que possível, com a participação das entidades a que se refere o n.º 3 do artigo
53.º do novo Estatuto do Aluno, e no quadro das orientações definidas pelos ministérios referidos
no seu n.º 2.
5 - Nos casos em que não existam equipas multidisciplinares constituídas, compete à
comissão de proteção de crianças e jovens ou, na sua inexistência, ao Ministério Público dinamizar
as ações de capacitação parental a que se refere o número anterior, mobilizando, para o efeito, a
escola ou agrupamento, bem como as demais entidades a que se refere o artigo 53.º do novo
Estatuto do Aluno.
6 - Tratando-se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o
facto é também comunicado aos serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos termos da
legislação aplicável, dos apoios sociais que se relacionem com a frequência escolar dos seus
educandos e não incluídos no âmbito da ação social escolar ou do transporte escolar recebidos pela
família.
7 - O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação do disposto na parte
final da alínea b) do n.º 2 do presente artigo presume a sua concordância com as medidas aplicadas
ao seu filho ou educando, exceto se provar não ter sido cumprido, por parte da escola, qualquer
dos procedimentos obrigatórios previstos nos artigos 30.º e 31.º do referido Estatuto.

CONTRAORDENAÇÕES
1 - A manutenção da situação de incumprimento consciente e reiterado por parte dos pais
ou encarregado de educação de alunos menores de idade dos deveres a que se refere o n.º 2 do
artigo anterior, aliado à recusa, à não comparência ou à ineficácia das ações de capacitação
parental determinadas e oferecidas nos termos do referido artigo, constitui contraordenação.
2 - As contraordenações previstas no n.º 1 são punidas com coima de valor igual ao valor
máximo estabelecido para os alunos do escalão B do ano ou ciclo de escolaridade frequentado pelo
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educando em causa, na regulamentação que define os apoios no âmbito da ação social escolar para
aquisição de manuais escolares.
3 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando a sanção prevista no presente
artigo resulte do incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação dos seus deveres
relativamente a mais do que um educando, são levantados tantos autos quanto o número de
educandos em causa.
4 - Na situação a que se refere o número anterior, o valor global das coimas não pode
ultrapassar, na mesma escola ou agrupamento e no mesmo ano escolar, o valor máximo mais
elevado estabelecido para um aluno do escalão B do 3.º ciclo do ensino básico, na regulamentação
que define os apoios no âmbito da ação social escolar para a aquisição de manuais escolares.
5 - Tratando-se de pais ou encarregados de educação cujos educandos beneficiam de apoios
no âmbito da ação social escolar, em substituição das coimas previstas nos n.ºs 2 a 4, podem ser
aplicadas as sanções de privação de direito a apoios escolares e sua restituição, desde que o seu
benefício para o aluno não esteja a ser realizado.
6 - A negligência é punível.
7 - Compete ao diretor-geral da Administração Escolar, por proposta do diretor da escola ou
agrupamento, a elaboração dos autos de notícia, a instrução dos respetivos processos de
contraordenação, sem prejuízo da colaboração dos serviços inspetivos em matéria de educação, e a
aplicação das coimas.
8 - O produto das coimas aplicadas nos termos dos números anteriores constitui receita
própria da escola ou agrupamento.
9 - O incumprimento, por causa imputável encarregado de educação ou ao seu educando,
do pagamento das coimas a que se referem os n.ºs 2 a 4 ou do dever de restituição dos apoios
escolares estabelecido no n.º 5, quando exigido, pode determinar, por decisão do diretor da escola
ou agrupamento:
a) No caso de pais ou encarregados de educação aos quais foi aplicada a sanção alternativa
prevista no n.º 5, a privação, no ano escolar seguinte, do direito a apoios no âmbito da ação social
escolar relativos a manuais escolares;
b) Nos restantes casos, a aplicação de coima de valor igual ao dobro do valor previsto nos
n.ºs 2, 3 ou 4, consoante os casos.
10 - Sem prejuízo do estabelecido na alínea a) do n.º 9, a duração máxima da sanção
alternativa prevista no n.º 5 é de um ano escolar.
11 - Em tudo o que não se encontrar previsto na presente lei em matéria de
contraordenações, são aplicáveis as disposições do Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação
Social.

CAPÍTULO IX
AVALIAÇÃO
1. A avaliação dos alunos é um elemento integrante e regular da prática educativa, permitindo
a recolha sistemática de informações que, depois de analisadas, apoiam a tomada de
decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens.
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2. A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias diversificadas que vá ao
encontro das necessidades cognitivas do aluno e às especificidades da disciplina e do aluno
em causa.
3. A avaliação visa:
a) Informar o aluno e o encarregado de educação, quando for o caso, sobre os
progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as
causas do sucesso ou insucesso;
b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento
global do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora;
c) Certificar os conhecimentos e competências adquiridos;
d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a
tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu
funcionamento.
4. A avaliação incide:
a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das
disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho
da FCT;
b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional
associado à respetiva qualificação.
A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo, visando,
designadamente:
a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades
legalmente autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os
resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso;
b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento
global do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora;
c) Certificar a aprendizagem realizada;
d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a
tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu
funcionamento.
5.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

São intervenientes no processo de avaliação:
O Professor;
O Aluno;
O Diretor de Turma;
O Conselho de Turma;
O Diretor de Curso;
O professor orientador da FCT e da PAP;
O tutor designado pela entidade de acolhimento;
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i) Os órgãos de direção ou gestão e as estruturas de coordenação e supervisão
pedagógica da Escola;
j) Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais;
k) Personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos
setores profissionais afins aos cursos;
l) Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo.
Natureza da avaliação
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
1. A avaliação diagnóstica conduz à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica e
contribui para elaborar, adequar e reformular o projeto curricular da turma, facilitando a
integração escolar do aluno, apoiando a sua orientação escolar e vocacional. Pode ocorrer
em qualquer momento do ano letivo quando articulada com a avaliação formativa.
AVALIAÇÃO FORMATIVA
1. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnostica, permitindo ao
professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades
legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com
vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias.
AVALIAÇÃO SUMATIVA
1. A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese das informações recolhidas
sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências definidas por cada área
curricular da disciplina, dando uma atenção especial à evolução do conjunto dessas
aprendizagens e competências.
2. A avaliação sumativa expressa-se na escala de zero a vinte para os alunos do nível IV e de
um a cinco para os alunos do nível II e, atendendo à lógica modular adotada, a notação de
cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação
mínima de dez valores.
3. No período normal de aulas, o aluno tem direito a dois momentos de avaliação a cada
módulo nas várias disciplinas, marcados atempadamente pelo professor.
4. Se o aluno não concluir o módulo nessas duas hipóteses terá de conclui-lo em época de
exames.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1- No início das atividades escolares, o conselho pedagógico ou equivalente, ouvidos os
professores e as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, nomeadamente o diretor
de curso e o diretor de turma ou orientador educativo, define os critérios e os procedimentos
de aplicação (Mod.EPV.DT11.0)a aplicar tendo em conta a dimensão integradora da avaliação,
incluindo, designadamente:
a) As condições de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;
b) A dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver;
c) Os conhecimentos, aptidões e atitudes a que se refere a alínea b) do nº1 do
subcapítulo- Objeto e Finalidades-;
d) As estratégias de apoio educativo;
e) A participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e o
mundo do trabalho.
2-Os órgãos de gestão e administração da escola asseguram a divulgação dos critérios
referidos no número anterior aos vários intervenientes, em especial aos alunos e aos
encarregados de educação.
INFORMAÇÂO SOBRE A APRENDIZAGEM
1-A informação sobre a aprendizagem dos alunos é da responsabilidade:
a) Do professor ou equipa de professores responsáveis pela organização do processo de
ensino, quando se trate de informação a obter no decurso do processo de
aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento da avaliação diagnóstica, formativa ou
sumativa interna;
b) Do conselho de turma, quando se trate de informação a obter nas reuniões de avaliação
a que se refere o nº1 do subcapítulo - Conselho de Turma de Avaliação.
c) Do presidente do respetivo júri, quando se trate de informação a obter através da PAP;
d) Do professor orientador e do representante da entidade de acolhimento, quando se
trate de informação a obter através da realização da FCT.
2- A informação a que se refere as alíneas a), b), c) do número anterior é obtida de acordo com
a natureza da aprendizagem e dos contextos em que ocorre.
ESPECIFICIDADES DA AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO SUMATIVA
A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global, tem como objetivos a classificação e a
certificação e incluiu:
a) A avaliação sumativa interna;
b) A avaliação sumativa externa.
Avaliação Sumativa Interna
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1 – A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, após a conclusão do
conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma.
2 – A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor, sendo os módulos de
realização da mesma no final de casa módulo acordados entre o professor e o aluno ou grupo de alunos,
tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos.
3 –O aluno pode requerer, em condições a fixar pelos órgãos competentes da Escola, a avaliação dos
módulos não realizados.
4 – A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no
final do último ano do ciclo de formação, uma PAP.
5 – A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores.

CONSELHO DE TURMA DE AVALIAÇÃO
1 - As reuniões do Conselho de Turma de Avaliação são presididas pelo Diretor de Turma.
2 -O Conselho de Turma de avaliação reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo.
3 -Cabe ao órgão competente de Direção ou Gestão da Escola fixar as datas de realização dos
conselhos de turma, bem como designar o respetivo secretário responsável pela elaboração da
ata.
4 -A avaliação realizada pelo Conselho de Turma é submetida a ratificação do órgão competente
de Direção ou Gestão da Escola.
REGISTO E PUBLICITAÇÃO DA AVALIAÇÃO
1 – No final dos momentos de avaliação previstos no nº 2 do ponto referente ao Conselho de
Turma de Avaliação, é entregue aos alunos o respetivo relatório de avaliação.
2 – No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente:
(1) A identificação dos módulos concluídos em cada disciplina, bem como a classificação
final das disciplinas concluídas;
(2) A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho (FCT)
desenvolvida com sucesso, assim como o nome das empresas ou organizações em
que correu;
(3) A identificação do projeto da PAP e a respetiva classificação final.
3- O órgão competente de Direção da Escola ratifica e afixa, em local público, a pauta das
classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada disciplina.
4 – A publicação em pauta da classificação de cada módulo só tem lugar quando o aluno
atingir, nesse módulo, a classificação mínima de 10 valores.
5 – No final de cada ano de ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das
disciplinas concluídas.
6 – No final do curso são tornadas públicas as classificações da FCT e da PAP.

Avaliação Sumativa Externa
A avaliação sumativa externa realiza-se nos termos e para os efeitos previstos no artigo 29º
do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, e de acordo com o estabelecido na Portaria nº74-
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A/2013, de 15 de fevereiro e na regulamentação dos exames do nível secundário de
educação.

EXAMES
1. Para a realização de qualquer exame, o aluno tem obrigatoriamente de inscrever-se na
secretaria até ao final da semana anterior ao da realização do exame, sendo obrigatório o
seu pagamento no ato de inscrição.
2. O valor da inscrição para cada exame é de 5€.
3. A não comparência a um exame só pode ser justificada por motivos de força maior ou
situações de imprevisto e mediante a apresentação de documento válido ao coordenador do
serviço de exames.
4. Constituem faltas justificadas aos exames, as seguintes:
a) Nojo, parto e casamento;
b) Impedimento provocado pela religião professada pelo aluno;
c) Afastamento das atividades escolares por motivo de doenças transmissíveis ou
devidamente comprovadas;
d) Participação em provas desportivas ou culturais, quando em representação oficial da
escola ou do país ou em provas internacionais de interesse público nacional, quer
durante as provas quer durante a sua preparação;
e) Acidente de trabalho e acidentes abrangidos pelo seguro escolar;
f) Comparência a inspeção médica para efeitos de serviço militar ou prestação deste;
g) Deslocação ao tribunal por convocatória expressa;
h) Atrasos de transportes escolares ou públicos;
i) Doença, desde que devidamente comprovada com atestado médico;
5. São consideradas injustificadas:
a) As faltas para as quais não for apresentada justificação;
b) As faltas cuja justificação for entregue fora de prazo;
c) As faltas cuja justificação não merecer a aceitação da entidade com competência na
matéria.
6. A falta injustificada obriga o aluno ao pagamento da inscrição do ou dos exames a que não
compareceu. Todas as faltas injustificadas aos exames serão comunicadas ao encarregado
de educação. Para além disso, serão aplicadas ao aluno outras penalizações a decidir pela
Direção Pedagógica.
7. As épocas de exame, cujas datas serão definidas pelo Conselho Pedagógico, são as
seguintes:
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- Semanalmente, duas horas;
-Nas interrupções letivas, de acordo com o seguinte:
- Interrupção letiva do Natal – dois dias na 1ª semana;
- Interrupção letiva da Páscoa – dois dias na 1ª semana.
- Após a conclusão das aulas do 3º Período, 5 dias.
Para cada época de exames, as datas serão afixadas atempadamente, nos locais habituais de
acesso aos alunos.
8. Regras para a realização de exames:
a) O aluno com módulos para fazer em exame é obrigado a aproveitar as sucessivas
épocas existentes, de acordo com a ordem apresentada no ponto anterior;
b) Semanalmente, o aluno com módulos em atraso, é obrigado a inscrever-se a um
exame;
c) Nas restantes épocas, o aluno é obrigado a inscrever-se no mínimo a 4 módulos que
tenha em atraso, podendo inscrever-se livremente em mais;
d) O aluno deve ser pontual e trazer todo o material necessário à realização do exame.
9. Os alunos com módulos em atraso, no final do 10º ou do 11º, terão que os concluir até ao final
do 2º Período desse mesmo ano letivo.
10. Para disciplinas terminais e caso o aluno não conclua todos os módulos no ano letivo a que
dizem respeito, o mesmo terá a possibilidade de os concluir, mediante pagamento de
propina mensal, nas épocas de exame do ano letivo seguinte, após o pagamento da
inscrição. O valor da propina será definido pela Direção da Escola.
11. Os alunos do 12º ano, com módulos em atraso, deverão realizá-los até ao final do mês de
Julho do ano letivo respeitante. Caso tal não se verifique, o aluno deverá, por escrito, solicitar
junto da Direção Pedagógica, a apreciação da sua situação, requerendo a possibilidade de
realização dos módulos em atraso. Cabe à Direção deferir ou não o pedido efetuado pelo
aluno.
CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
1- A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores.
2- A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples,
arredondada à unidade, das classificações obtidas em cada módulo.
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APROVAÇÃO E PROGRESSÃO
1- A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos
de uma classificação igual ou superior a 10 valores.
2- A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou
superior a 10 valores em cada uma delas.
3- No âmbito da sua autonomia, os órgãos competentes da escola definem os critérios e
modalidades de progressão, nomeadamente quando, por motivos não impotáveis à escola, o aluno
não cumpriu, nos prazos previamente definidos, os objetivos de aprendizagem previstos para os
módulos.
4- A progressão é registada nos momentos e nos termos previstos na lei geral e no
regulamento interno.
CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO

1- A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em
todas as disciplinas, na FCT e na PAP.
2- A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de:
a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso
concluído, respeita classificação final e o nível de qualificação no Quadro Nacional de Qualificações;
b) Um certificado de qualificações, que indique o nível de qualificação do Quadro Nacional
de Qualificações e a média final do curso e discrimine as disciplinas do plano de estudo e respetivas
classificações finais, os módulos das disciplinas da componente de formação técnica, a designação
do projeto e a classificação obtida na respetiva PAP, bem como a classificação da FCT.
3- Por requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer momento do
percurso escolar do aluno, os correspondentes documentos comprovativos da conclusão de
disciplinas, módulos e da FCT, bem como os respetivos resultados de avaliação.
4- A emissão do diploma, do certificado e dos documentos comprovativos referidos nos
números anteriores é da responsabilidade do órgão competente de direção ou gestão da
escola.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO
1-A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:
CF=[ 2MCD+(0,3 FCT+ 0,7 PAP)]/3
sendo:
CF= classificação final do curso, arredondada às unidades;
MDC= média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o
plano de estudo do curso, arredondada às décimas;
FCT= classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;
PAP= classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.
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2- Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 38º do Decreto- Lei nº139/2012, de 5 de julho,
a classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do curso,
mas não entra no apuramento da classificação final do mesmo, exceto quando o aluno pretende
prosseguir estudos nesta área.
CLASSIFICAÇÃO PARA EFEITOS DE PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS
1. Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no nº 2 do artigo 29º do Decreto- Lei
nº 139/2012, de 5 de julho, a classificação final de curso para efeitos de prosseguimento de estudos
no ensino superior ( CFCEPE) é o valor do resultante da expressão: (7CF+3M)/10, arredondado às
unidades, em que:
CF é a classificação final de curso, calculada até às décimas, sem arredondamento,
subsequentemente convertida para a escala de 0 a 200 pontos;
M é a média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações, na escala de 0
a 200 pontos, dos exames a que se refere o nº4 do artigo 29º do Decreto nº139/2012, de 5 de
julho.
2. Só podem ser certificados para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior os
alunos em que o valor de CFCEPE e a média das classificações obtidas nos exames a que se refere o
nº 4 do artigo 29º do Decreto-Lei nº139/2012, de 5 de julho, sejam iguais ou superiores a 95.
3. Para os alunos abrangidos pelo disposto na alínea c) no nº 2 do artigo 29º do Decreto-Lei
nº139/2012, de 5 de julho, que no ano letivo de 2012-2013 concluam um curso profissional, a
classificação final do curso para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino superior (CFCEPE)
é o valor resultante da expressão (8CF+2P)10,arredondado às unidades, em que:
CF é a classificação de curso, calculada até às décimas, sem arredondamento, subsequentemente
convertida para a escala de 0 a 200 pontos;
P é a classificação, na escala inteira de 0 a 200 pontos, obtida no exame a que se refere a alínea a)
do nº 4 do artigo 29º do Decreto- Lei nº139/2012, de 5 de julho, sejam iguais ou superiores a 95.

CAPÍTULO X
REGIME DE FALTAS
DEVER DE ASSIDUIDADE
FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE
1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos
são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade.
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2. Os pais e encarregados de educação são corresponsáveis pelo cumprimento desse dever.
3. O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno a presença e a pontualidade na
sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar munido do material
didático ou equipamento necessários de acordo com as orientações dos professores, bem
como uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de acordo com a
sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem.
4. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida no
número anterior, em todas as atividades escolares letivas e não letivas em que participem
ou devam participar.
FALTAS
1. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória,
com registo desse facto no livro de ponto pelo professor, ou noutros suportes
administrativos adequados;
2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de
ausência do aluno.
3. As faltas resultantes do facto de o aluno não se fazer acompanhar do material necessário às
atividades escolares são definidas pelo Regulamento Interno da escola.
5. Nos temos legais, todas as faltas de comparência às atividades escolares deverão ser
justificadas junto do Diretor de Turma;
6. As faltas são justificadas pelos pais e encarregados de educação, ou quando o aluno for
maior de idade, pelo próprio, ao diretor de turma.
7. A justificação de faltas é apresentada por escrito, com indicação do dia e da atividade letiva
em que a falta se verificou, referenciando os motivos da mesma.
NATUREZA DAS FALTAS
1. São previstas no presente Estatuto as faltas justificadas e injustificadas, bem como os seus
efeitos.
2. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas
disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.
3. O regulamento interno da escola pode qualificar como falta a comparência do aluno às
atividades escolares, sem se fazer acompanhar do material necessário.
4. Para os efeitos do número anterior, o regulamento interno da escola deve prever os efeitos,
a graduação e o procedimento tendente à respetiva justificação.
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS
1. A justificação da falta deverá:
a) Ser apresentada previamente, se o motivo for previsível;
b) Ser apresentada até ao terceiro dia útil subsequente à falta.
2. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:
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a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento
superior a cinco dias úteis;
b) Isolamento profilático, determinado por doença infecto-contagiosa que coabite com o
aluno, comprovada através de declaração de autoridade sanitária competente;
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por
falecimento de familiar, previsto no regime do contrato de trabalho dos
trabalhadores que exercem funções públicas;
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não
possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que,
comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa;
g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, tal como
definido na Lei nº 90/2001, de 20 de Agosto;
h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa
efetuar-se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática
comummente conhecida como própria dessa religião;
i) Preparação ou participação em competições desportivas de alunos integrados no
subsistema do alto rendimento, nos termos da legislação em vigor, bem como
daqueles que sejam determinados para integrar seleções ou outras representações
nacionais, nos períodos de preparação e participação competitiva, ou, ainda, a
participação dos demais alunos em atividades desportivas e culturais quando esta
seja considerada relevante pelas respetivas autoridades escolares;
j) Participação em atividades associativas, nos termos da lei;
k) Cumprimento de obrigações legais;
l) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não
seja imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerada, atendível pelo
diretor de turma.
3. As entidades que determinarem a falta do aluno devem elaborar declaração justificativa da
mesma, podendo o diretor de turma solicitar os comprovativos adicionais que entenda
necessários à justificação da falta.
4. Quando não for apresentada justificação da falta ou quando a mesma não for aceite, tal
facto deve ser comunicado, e devidamente justificado, aos pais e encarregados de
educação, no prazo de três dias úteis, pelo meio mais expedito.
5. Das faltas justificadas, designadamente por doença, não pode decorrer aplicação de
qualquer medida disciplinar corretiva ou sancionatória. Poderá, ainda assim, ser aplicada
uma prova de recuperação que tem como objetivo exclusivamente diagnosticar as
necessidades de apoio dos alunos, tendo em vista a recuperação de eventual défice das
aprendizagens.
6.
FALTAS INJUSTIFICADAS
1. As faltas são injustificadas quando:
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b) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do apresentado anteriormente
(justificação de faltas, ponto 1, alíneas a e b);
c) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;
d) A justificação não tenha sido aceite pelo diretor de turma;
e) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de
medida disciplinar sancionatória.
Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não-aceitação da justificação
apresentada deve ser fundamentada de forma sintética.
As faltas injustificadas devem ser comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou
ao aluno maior de idade, pelo diretor de turma no prazo máximo de 3 dias úteis, pelo meio
mais expedito.
O limite de faltas justificadas e injustificadas não pode exceder 10% do total da carga
horária anual para cada disciplina.
Quando atingido metade do limite total de faltas, o diretor de turma enviará comunicação
aos pais e encarregados de educação, com o objetivo de alertar para as consequências da
violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita
garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência.
Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à
escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de
proteção de crianças e jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim
como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola, procurando em
conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.
Para efeito do disposto no nº 1 deste artigo são também contabilizadas como faltas
injustificadas as decorrentes da aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala de
aula, bem como as ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória
de suspensão prevista por 1 dia.

EXCESSO GRAVE DE FALTAS
1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com
aproveitamento, devem estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
b) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada
disciplina;
c) A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista
2. Quando for atingido metade do limite de faltas referido no número anterior, os pais ou
encarregados de educação, ou o aluno quando maior de idade, são convocados à escola, pelo
meio mais expedito, pelo diretor de turma.
3. A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as consequências
da violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o
cumprimento efetivo do dever de assiduidade. No entanto, sempre que o aluno ultrapassar 5%
do limite de faltas, justificadas e injustificadas, relativamente ao total da carga horária anual,
ficará sujeito ao corte dos apoios escolares de que beneficia.
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4. Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não
imputáveis à escola, e sempre que a gravidade da situação o justifique, a respetiva Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor
de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos
encarregados de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de
assiduidade.
EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DO LIMITE FALTAS INJUSTIFICADAS
1. A ultrapassagem dos limites de faltas previstos no nº1 do artigo anterior constitui uma
violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de
medidas de recuperação e/ou corretivas específicas, de acordo com o estabelecido nos artigos
seguintes, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.
2. O previsto no nº anterior não exclui a responsabilização dos pais ou encarregados de
educação do aluno, designadamente nos termos dos artigos 44º e 45º do Estatuto do Aluno.
3. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no presente
artigo são obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao encarregado
de educação ou ao aluno, quando maior de idade, ao diretor de turma, e registadas no processo
individual do aluno.
4. A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no regulamento interno da escola
relativamente às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência
facultativa implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa.
MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E DE INTEGRAÇÃO
1. A violação dos limites de faltas previstos pode obrigar ao cumprimento de atividades, a
definir pela Escola, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ou a integração escolar
e comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os seus encarregados de educação são
corresponsáveis.
2. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas
pelo professor titular da turma/diretor de turma ou pelos professores das disciplinas em que foi
ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as regras aprovadas pelo Conselho Pedagógico e
previstas no Regulamento Interno da Escola, as quais privilegiarão a simplicidade e a eficácia.
3. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que podem revestir forma oral,
bem como as medidas corretivas previstas no presente artigo, ocorrem após verificação do
excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo.
4. O disposto no número anterior é aplicado independentemente do ano de escolaridade ou
do número de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do limite de faltas, cabendo à
escola definir no seu Regulamento Interno o momento em que as atividades de recuperação são
realizadas, bem como as matérias a trabalhar nas mesmas, as quais se confinarão às tratadas
nas aulas cuja ausência originou a situação de excesso de faltas.
5. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, são
desconsideradas as faltas em excesso.
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6. Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o presente artigo,
com as consequências daí decorrentes para o aluno de acordo com a sua concreta situação,
sempre que para o cômputo do número e limite de faltas nele previstos tenham sido
determinantes as faltas registadas na sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de
saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão.
7. Ao cumprimento das atividades de recuperação por parte do aluno é aplicável, com as
necessárias adaptações e em tudo o que não contrarie o estabelecido nos números anteriores, o
previsto no número 2 do subcapítulo – Atividades de Integração na Escola ou na Comunidade competindo ao Conselho Pedagógico definir, de forma genérica e simplificada, e dando especial
relevância e prioridade à respetiva eficácia, as regras a que deve obedecer a sua realização e
avaliação.
8. O incumprimento das medidas previstas nos números anteriores e a sua ineficácia ou
impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação
obrigatória do facto à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta desta,
ao Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores territorialmente competente, de
forma a procurar encontrar, com a colaboração da Escola e, sempre que possível, com a
autorização e corresponsabilização dos pais e encarregados de educação, uma solução
adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e socioprofissional,
considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente
percurso formativo.
9. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e/ou das atividades a que se refere o
número anterior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias
previstas no presente estatuto.
FALTAS DE MATERIAL
1. Ao aluno será marcada falta de material sempre que ele não se faça acompanhar do
material didático indispensável ao funcionamento das atividades escolares.
2. A falta de material deve ser marcada no livro de ponto, envolvida por um círculo, que
permita distingui-la da falta de presença.
3. A marcação de duas faltas de material dadas no mesmo mês, à mesma disciplina, determina
a ocorrência de uma falta de presença.
4. A falta prevista no número anterior é marcada pelo Diretor de Turma no registo de
assiduidade do aluno, insuscetível de justificação.

CAPÍTULO XI
MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES
APLICAÇÃO CONTEXTUAL
1. O comportamento do aluno que contrarie as normas de conduta e de convivência e se
traduza no incumprimento de um dever geral ou especial, revelando-se perturbador do
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regular funcionamento das atividades da escola ou das relações na comunidade educativa,
deve ser objeto de intervenção, sendo passível de aplicação de medida educativa disciplinar,
mediante processo disciplinar.
As medidas educativas disciplinares têm objetivo pedagógico e preventivo, visando, de
forma sustentada, a preservação da autoridade dos professores e dos demais funcionários, o
normal prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento
perturbador e o reforço da formação cívica e democrática do aluno, tendentes ao
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da capacidade de se relacionar com os
outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de
responsabilidade e das suas aprendizagens.
As medidas educativas disciplinares não podem ofender a integridade física, psíquica e
moral do aluno nem revestir natureza pecuniária, dependendo a respetiva aplicação do
apuramento da responsabilidade individual do aluno.
As medidas educativas disciplinares aplicam-se a comportamentos perturbadores ocorridos:
a) No interior do recinto escolar, em qualquer circunstância;
b) Fora do recinto escolar desde que se verifiquem no decurso de atividades escolares,
letivas ou não letivas, incluindo as visitas de estudo;
c) Fora do recinto escolar mas que estejam diretamente relacionadas com a vida da
escola e afetem membros da comunidade escolar;
As medidas educativas disciplinares são aplicadas sem prejuízo dos elementos ofendidos
poderem apresentar queixa a instâncias judiciais nos termos da legislação em vigor.

ADEQUAÇÃO
2. A medida disciplinar deve estar adequada aos objetivos de formação do aluno e, na sua
determinação, são ponderados os seguintes aspetos:
a) Gravidade do incumprimento do dever;
b) Circunstâncias atenuantes ou agravantes em que se verificou o incumprimento do
dever;
c) Grau de culpa;
d) Intencionalidade de conduta;
e) Condições pessoais, familiares e sociais.
3. Constituem atenuantes da responsabilidade do aluno:
a) O bom comportamento anterior;
b) O reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta.
3. Constituem agravantes da responsabilidade do aluno:
a) A premeditação;
b) O conluio;
c) A acumulação de infrações disciplinares;
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d) Reincidência no incumprimento dos deveres no decurso do mesmo ano letivo;
e) Desleixo no cumprimento de uma sanção dada anteriormente.
4. Constituem agravantes da responsabilidade do aluno na escola:
a) O dano ou ofensa causada a um aluno que seja novo na escola;
b) Qualquer ato que atente contra o direito à não discriminação em razão da raça, da
religião, ou de qualquer outra circunstância de natureza pessoal ou social.

MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS
1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração,
assumindo uma natureza eminentemente preventiva.
2. São medidas corretivas, sem prejuízo de outras que, obedecendo ao disposto no número
anterior, venham a estar contempladas no regulamento interno da escola.
TIPIFICAÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS
1. São medidas disciplinares corretivas e de integração:
a) A advertência;
b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho
escolar;
c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito,
ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na
escola;
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos
materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades
letivas;
e) A mudança de turma.
ADVERTÊNCIA
1. A advertência consiste numa chamada de atenção verbal, oral ou escrita, ao aluno perante
um comportamento perturbador, passível de ser considerada infração disciplinar, alertandoo para a natureza ilícita desse comportamento que, por isso, deve cessar e ser evitado no
futuro. Esta medida, visa promover a responsabilização do aluno no cumprimento dos seus
deveres na escola.
2. Têm competência para advertir, o professor (na sala de aula), qualquer professor ou
funcionário (fora da sala de aula), o diretor de turma e o diretor pedagógico.
3. A advertência deve ser comunicada ao encarregado de educação, tratando-se de aluno
menor de idade, por escrito, visando alertar os encarregados de educação para a
necessidade de, em articulação com a Escola, reforçar a responsabilização do seu educando
no cumprimento dos seus deveres escolares.
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PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA
1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de
comportamentos suscetíveis de constituírem infração disciplinar nos termos do artigo
anterior deve participá-los imediatamente ao diretor pedagógico.
2. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los
imediatamente ao diretor de turma, o qual, no caso de os considerar graves ou muito
graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao diretor pedagógico.
ORDEM DE SAÍDA DA SALA DE AULA
1. A medida educativa de ordem de saída da sala de aula é uma medida cautelar, aplicável ao
aluno que aí se comporte de modo que impeça o prosseguimento do processo de ensino e
aprendizagem dos restantes alunos, destina a prevenir essa situação.
2. Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva competência do professor, enquanto que, fora
dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem competência para
repreender o aluno.
3. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é da
exclusiva competência do professor respetivo e implica a permanência do aluno na escola,
competindo àquele determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve
permanecer fora da sala de aula, se a aplicação da medida corretiva acarreta ou não
marcação de falta e, se for caso disso, quais as atividades que o aluno deve desenvolver no
decurso desse período de tempo.
4. O professor, no desenvolvimento no seu plano de trabalho da turma e no âmbito da sua
autonomia pedagógica, tem competência para aplicar esta medida, devendo dela dar
conhecimento ao diretor de turma.
5. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de
ordem de saída da sala de aula pela 3ª vez, por parte do mesmo professor, ou pela 5ª vez,
independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da situação em Conselho
de Turma, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação
de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do Estatuto do
Aluno.
6. A aplicação das medidas corretivas das alíneas c), d) e e) previstas no ponto 1 da Tipificação
das Medidas Corretivas é da competência do Diretor Pedagógico, do Diretor de Turma ou da
Equipa Multidisciplinar, caso exista.
ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO NA ESCOLA
1. As atividades de integração na escola consistem no desenvolvimento, pelo aluno que
desenvolva comportamentos passíveis de serem qualificados como infração disciplinar
grave, de um programa de tarefas de caráter pedagógico que contribuam para o reforço da
formação cívica, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade
educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens.
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2. As atividades de integração na escola devem, se necessário e sempre que possível,
compreender a reparação do dano provocado pelo aluno e englobam tarefas no âmbito de:
a) Apresentação, por escrito, de pedido de desculpas às pessoas ofendidas;
b) A ajuda nas tarefas de limpeza, higiene e asseio das instalações;
c) A participação em atividades de conservação do património escolar;
d) A ajuda nas atividades que se processam na cozinha, no recreio e noutras
instalações;
e) Preservação e manutenção do espaço exterior;
f) Elaboração de trabalhos escritos.
3. A determinação das tarefas de integração a realizar pelo aluno é da competência do
Conselho de Turma, devendo as mesmas ser executadas em horário não coincidente com as
atividades letivas do aluno e por prazo a definir consoante a gravidade do comportamento,
mas nunca superior a quatro semanas.
4. As tarefas definidas no número anterior deverão ser do conhecimento do funcionário
responsável pelo setor (quando aplicável) que, por sua vez, informará o diretor de turma do
desempenho do aluno.
5. A execução das atividades de integração na escola deve ser acompanhada pelo diretor de
turma que verificará o seu cumprimento, dando deste conhecimento ao Conselho de Turma,
através da entrega de relatório.
6. A aplicação desta medida deve ser comunicada ao encarregado de educação por escrito,
solicitando a concordância da aplicação da medida proposta.
MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS
1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao
comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser
participada de imediato pelo professor ou funcionário que a presenciou ou dela ter conhecimento à
Direção da Escola com conhecimento ao diretor de turma e ao professor tutor ou à equipa de
integração e apoios ao aluno, caso existam.
2. São medidas disciplinares sancionatórias:
a) A repreensão registada
b) A suspensão da escola até 3 dias úteis;
c) A suspensão da escola entre 4 a 12 dias úteis;
d) A transferência de escola.
e) A expulsão da escola.
3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada quando a
infração for praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo, competindo ao
Diretor da Escola nas restantes situações, averbando-se no respetivo processo individual do aluno a
identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação de
facto e de direito de tal decisão.
4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida
fundamentação dos factos que a suportam, pelo Diretor da Escola, após o exercício dos direitos de
audiência e defesa do visado.
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5. Compete ao Diretor da Escola, ouvidos os pais ou Encarregados de Educação dos Alunos
quando menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar
sancionatória referida no número anterior executada, garantindo ao aluno um plano de atividades
pedagógicas a realizar, com corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se assim o
entender, estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades
públicas ou privadas.
6. Compete ao Diretor da Escola a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de
suspensão da Escola entre quatro e doze dias úteis após a realização do procedimento disciplinar
previsto no artigo 30º do novo estatuto do aluno, podendo previamente ouvir o Conselho de
Turma, para o qual deve ser convocado o Professor Tutor, quando exista e não seja professor da
turma.
7. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número anterior
pode dar lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, consideram-se a recusa
circunstância agravante, nos termos do número 3 do artigo 25º do novo estatuto do aluno.
8. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, com
possibilidade de delegação, ao diretor geral da educação, precedendo a conclusão do procedimento
disciplinar a que se refere o artigo 30º do novo estatuto do aluno, com fundamento na prática de
factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino dos restantes alunos da
escola ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa.
9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de
idade igual ou superior a 10 anos, e frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que
esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento situado na mesma localidade ou na
localidade mais próxima, desde que servida de transporte público ou escolar.
10. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de
delegação, ao diretor-geral da educação precedendo conclusão do procedimento disciplinar a que
se refere o disposto no subcapítulo “Medidas Disciplinares Sancionatórias/Procedimento
Disciplinar” consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade que frequenta quando a medida
é aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois
anos escolares imediatamente seguintes.
11. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de
delegação, ao diretor-geral da Educação precedendo conclusão do procedimento disciplinar a que
se refere o disposto no subcapítulo “Medidas Disciplinares Sancionatórias/Procedimento
Disciplinar” consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade que frequenta quando a medida
é aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois
anos escolares imediatamente seguintes.
12. Complementarmente às medidas previstas no nº 2, compete ao diretor do agrupamento de
escolas ou escola não agrupada decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens
lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo
aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação calculado ser reduzido, na proporção a
definir pelo diretor, tendo em conta o grau de responsabilidade do aluno e ou a sua situação
socioeconómica.

Mod.EPVDP30.0

REGULAMENTO INTERNO
Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

APROVADO
EM

Página

30.01.2018

56 de 67

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
1. A competência para a instauração de procedimento por comportamentos suscetíveis de
configurarem a aplicação de alguma ou algumas medidas disciplinares sancionatórias é do
diretor pedagógico, devendo o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, que deve
ser um professor da escola, ser proferido no prazo de um dia útil a contar do conhecimento
da situação.
2. No mesmo prazo, o diretor notifica os pais ou encarregados de educação do aluno, quando
este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente eletrónico, telefónico ou por via
postal simples para a morada constante no seu processo.
3. Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente.
4. O diretor pedagógico deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que
profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar.
5. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de quatro dias úteis,
contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento
disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências consideradas
necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno e, sendo este menor
de idade, do respetivo encarregado de educação.
6. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para audiência oral, não
constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, embora, se for apresentada
justificação da falta até ao momento fixado para audiência, esta possa ser adiada.
7. No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade
pode ser ouvido na presença de um docente que integre a comissão de proteção de crianças
e jovens com competência na área de residência do aluno ou, no caso de esta não se
encontrar instalada, na presença do diretor de turma.
8. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados.
9. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete ao diretor
pedagógico, um documento do qual constam, obrigatoriamente, em termos concretos e
precisos:
a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao
tempo, modo e lugar;
b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais
ou regulamentares;
c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou
agravantes nos termos previstos na regulamentação das medidas disciplinares
sancionatórias.
d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável.
10. Do documento referido no nº anterior é extraída cópia que, no prazo de um dia útil, é
entregue ao aluno, mediante notificação pessoal, sendo de tal facto, e durante esse mesmo
período de tempo, informados os pais ou o respetivo encarregado de educação, quando o
aluno for menor de idade.

Mod.EPVDP30.0

REGULAMENTO INTERNO
Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

APROVADO
EM

Página

30.01.2018

57 de 67

11. No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, a mesma é
comunicada para decisão do diretor regional de educação, no prazo de um dia útil.
12. A decisão é passível de recurso hierárquico, de acordo com o estipulado no artigo, Recurso
Hierárquico.
PARTICIPAÇÃO
1. O professor ou funcionário da escola que entenda que o comportamento presenciado é
passível de ser qualificado de grave ou de muito grave, participa-o ao diretor de turma, para
efeitos de procedimento disciplinar.
2. O diretor de turma que entenda que o comportamento presenciado ou participado é
passível de ser qualificado de grave ou de muito grave participa-o ao diretor pedagógico,
para efeitos de procedimento disciplinar.
SUSPENSÃO PREVENTIVA DO ALUNO
1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que
o instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, o diretor pode
decidir a suspensão preventiva do aluno mediante despacho fundamentado sempre que:
a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal
funcionamento das atividades escolares;
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na
escola; ou
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar.
2. A suspensão preventiva tem a duração que o diretor da escola considerar adequada na
situação em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser
prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em caso algum,
exceder dez dias úteis.
3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão
preventiva, no que respeita à avaliação das aprendizagens, são determinados em função da
decisão que vier a ser proferida no procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos no
regulamento interno da escola.
4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da
medida disciplinar sancionatória, de acordo com o estabelecido na tipificação das medidas
disciplinares, alínea d do nº 1 e ainda de acordo com o estabelecido na tramitação do
procedimento disciplinar.
5. O encarregado de educação é imediatamente informado da suspensão preventiva aplicada
ao seu educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, o
diretor pedagógico deve participar a ocorrência à respetiva comissão de proteção de
crianças e jovens.
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6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da
escola, o plano de atividades previsto no nº 6 do disposto nas (medidas disciplinares
sancionatórias).
7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo diretor pedagógico
ao Gabinete Coordenador de Segurança Escolar do Ministério da Educação e à direção
regional de educação respetiva, sendo identificados sumariamente os intervenientes, os
factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão.
DECISÃO FINAL DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no
prazo máximo de um dia útil, a contar do momento em que a entidade competente para o
decidir receber o relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto no nº 4.
2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a
execução da medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão
da execução da medida, nos termos do nº seguinte.
3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com excepção do disposto na alínea e do nº
2 das medidas disciplinares sancionatórias, pode ficar suspensa pelo período de tempo e nos
termos e condições em que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável,
cessando logo que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar sancionatória no decurso
dessa suspensão.
4. Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de
escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de 5 dias úteis, contados a partir da
receção do processo disciplinar na direção regional de educação respetiva.
5. Da decisão proferida pelo diretor regional de educação respetivo que aplique a medida
disciplinar sancionatória de transferência de escola deve igualmente constar a identificação
do estabelecimento de ensino para onde o aluno vai ser transferido, para cuja escolha se
procede previamente à audição do respetivo encarregado de educação, quando o aluno for
menor de idade.
6. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil
seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo
encarregado de educação nos dois dias úteis seguintes.
7. Sempre que a notificação prevista no nº anterior não seja possível, é realizada através de
carta registada com aviso de receção, considerando-se o aluno, ou, quando este for menor
de idade, os pais ou respetivo encarregado de educação, notificado na data da assinatura do
aviso de receção.
MEDIDAS CORRETIVAS OU DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS
1. Compete ao diretor de turma o acompanhamento do aluno na execução da medida
corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua
atuação com os pais e encarregados de educação e com os professores da turma, em função
das necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de
todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.

Mod.EPVDP30.0

REGULAMENTO INTERNO
Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

APROVADO
EM

Página

30.01.2018

59 de 67

2. A competência referida no nº anterior é especialmente relevante aquando da execução da
medida corretiva de atividades de integração na escola ou no momento do regresso à escola
do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola.
3. O disposto no nº anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na nova escola
para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar sancionatória.
4. Na prossecução das finalidades referidas no nº1, a escola conta com a colaboração dos
serviços especializados de apoio educativo e ou de equipas de integração a definir no
regulamento interno.
RECURSO HIERÁRQUICO
1. Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos termos gerais de
direito, a interpor no prazo de 5 dias úteis.
2. O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto de decisão de aplicação
das medidas disciplinares sancionatórias de suspensão da escola e de transferência de
escola.
3. O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido à escola, no prazo de 5 dias úteis,
cumprindo ao respetivo diretor a adequada notificação nos termos dos nºs 6 e 7 da decisão
final do procedimento disciplinar.
INTERVENÇÃO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1. Entre o momento da instauração do procedimento disciplinar ao seu educando e a sua
conclusão, os pais e encarregados de educação devem contribuir para o correto apuramento
dos factos e, sendo aplicada medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a
execução da mesma prossiga os objetivos de reforço da formação cívica do educando, com
vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se
relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido
de responsabilidade e das suas aprendizagens.
RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL
1. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, prevista na presente
lei, não isenta o aluno e o respetivo representante legal da responsabilidade civil a que, nos
termos gerais de direito, haja lugar, sem prejuízo do apuramento da eventual
responsabilidade criminal daí decorrente.
2. Sempre que haja situação de perigo para a segurança, saúde ou educação do aluno,
designadamente por ameaça à sua segurança física ou psicológica podem ser motivo para
rescisão do contrato as seguintes:
a) Abandono de estágio;
b) Comportamentos anormais do aluno;
c) Faltas não justificadas;
d) Desacatos e ameaças à integridade física por parte do aluno;
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e) Avaliação negativa pela Instituição de Acolhimento;
f) Recusa de local de estágio.

CAPÍTULO XII
ATIVIDADES PARALETIVAS
1. São consideradas atividades paraletivas as seguintes:
a) Ações de formação;
b) Seminários;
c) Visitas de estudo;
d) Colóquios;
e) Quaisquer outras atividades similares.
2. A participação ou realização de qualquer uma destas atividades deve ser submetida à
apreciação do Conselho Pedagógico e integrada no Plano Anual de Atividades, exceto
quando não haja possibilidade de uma planificação atempada.
3. A planificação destas atividades deve ser elaborada pelo professor responsável, o qual deve
acompanhar os alunos na realização das mesmas, e deve a planificação obedecer aos
seguintes pontos:
a) Definição de objetivos;
b) Identificação de alunos e turmas participantes;
c) Identificação do(s) professor(es) participantes, na proporção mínima de um adulto
por dez alunos, sendo que no mínimo dois professores acompanharão os alunos;
d) Identificação do Itinerário com data e hora prevista de partida e chegada.
4. O diretor de turma deve obter sempre o consentimento por escrito dos pais/encarregados
de educação através de normativos próprios da escola (Mod.EPV.DT09.0).
5. Os alunos devem:
a) Ser informados do material necessário que os deve acompanhar;
b) Apresentar-se dentro dos horários;
c) Cumprir rigorosamente as orientações dadas pelos professores antes e no decurso da
atividade.
6. Tratando-se de visita de estudo tem de ser elaborado pelo professor responsável o respetivo
relatório, a apresentar à Direção no prazo de três semanas (Mod.EPV.DC21.0).
7. O registo destas atividades, no livro de ponto, pelos intervenientes obedecerá às instruções
fornecidas pelo Diretor Pedagógico, após a análise de cada situação.
VISITAS DE ESTUDO
1. As visitas de estudo fazem parte dos projetos curriculares de turma e do Plano Anual de
Atividades, devendo ser consideradas como complemento das atividades letivas, e cabendo
a análise das propostas ao Conselho de Turma e a sua aprovação ao Conselho Pedagógico.
2. As visitas com duração superior a três dias ou visitas ao estrangeiro carecem de aprovação
por parte da DGEST- Delegação de Coimbra, devendo ser apresentadas ao Diretor
Pedagógico durante o primeiro período que enviará o pedido de autorização às entidades
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competentes com uma antecedência mínima de trinta dias a contar da data prevista para o
início da visita.
Nas visitas de estudo devem participar todos os alunos que frequentam a/as disciplina/s a
que a mesma diz respeito.
As visitas de estudo devem ser:
a) Orientadas, fundamentalmente, para proporcionar aos alunos experiências práticas
que complementem matérias lecionadas;
b) Planeadas de preferência no inicio do ano letivo, e de carácter interdisciplinar;
c) Planificadas através de um roteiro pormenorizado, destinado a alunos e professores;
d) Formalizadas através do ofício da escola, enviado às instituições a visitar, solicitando
a devida autorização;
Os Professores organizadores da visita devem entregar antecipadamente:
a) A lista dos alunos participantes, aos Diretores de Turma;
b) A lista dos professores e auxiliares de Ação Educativa acompanhantes e dos alunos
participantes, à Direção Pedagógica;
c) A lista dos alunos participantes aos serviços administrativos para efeitos do seguro
escolar;
Tem estatuto de professor acompanhante qualquer professor da turma, direto ou
indiretamente ligado ao objetivo da visita, devendo o seu número ser, no mínimo de dois
professores por turma.
Sendo as visitas de estudo consideradas como atividades letivas, para a contagem das aulas
dadas devem ser tomadas as seguintes medidas:
a) O professor que participa na visita de estudo deve numerar, sumariar e rubricar o
livro de ponto da turma que vai em visita de estudo, especificando, no sumário, o
tema da visita de estudo;
b) O professor que participa na vista de estudo deve rubricar o livro de ponto das
turmas que não participaram na visita de estudo, mas que iriam ter aulas no período
de tempo em que a visita se realizou, devendo numerar a lição, e no espaço dedicado
ao sumário deve registar “Professor acompanhante de visita de Estudo”.
Os professores não devem lecionar novos conteúdos sempre que não se verifique a
comparência de todos os alunos da turma devido à visita de estudo, devendo ocupar o
tempo normal da aula com outras atividades.
Durante a visita, o professor acompanhante deverá informar a escola de qualquer alteração
ao programa pré - estabelecido para que esta possa dar resposta às solicitações dos
Encarregados de Educação.

CAPÍTULO XIII
PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL/ PROVA DE APTIDÃO FINAL
ÂMBITO E DEFINIÇÃO
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1. Faz parte integrante da avaliação final de curso, a realização de uma Prova de Aptidão
Profissional, no caso dos cursos de nível IV, ou de uma Prova de Aptidão Final, no caso dos cursos de
nível II, designadas abreviadamente por P.A.P. e P.A.F, respetivamente, devendo estas possuir uma
natureza de projeto transdisciplinar integrador de todos os saberes e capacidades desenvolvidas ao
longo da formação.
2. A P.A.P./P.A.F reveste a forma de um projeto pessoal, a qual deve ser estruturante do
futuro profissional do jovem e centrado em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo
aluno e nela devem ser investidos saberes e competências adquiridas no quadro de formação.
Este trabalho realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores.
CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO
1- A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores.
2- A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples,
arredondada à unidade, das classificações obtidas em cada módulo.
APROVAÇÃO E PROGRESSÃO
1- A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos
módulos de uma classificação igual ou superior a 10 valores.
2- A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou
superior a 10 valores em cada uma delas.
3- No âmbito da sua autonomia, os órgãos competentes da escola definem os critérios e
modalidades de progressão, nomeadamente quando, por motivos não impotáveis à escola, o aluno
não cumpriu, nos prazos previamente definidos, os objetivos de aprendizagem previstos para os
módulos.
4- A progressão é registada nos momentos e nos termos previstos na lei geral e no
regulamento interno.

CAPÍTULO XV
FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
ÂMBITO, ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE
TRABALHO
1. A FCT integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e
acompanhamento da escola, que visa a aquisição ou o desenvolvimento de competências
técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil profissional visado pelo curso
frequentado pelo aluno.
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2. A FCT realiza-se em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências de
trabalho por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio
em etapas intermédias ou na fase de final do curso.
3. Por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, e mediante autorização
prévia do serviço responsável, a FCT pode realizar-se, parcialmente, através da simulação de
um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil profissional visado pelo
curso a desenvolver em condições similares à do contexto real de trabalho.
4. A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebrado entre a
escola e as entidades de acolhimento, as quais devem desenvolver atividades profissionais
compatíveis e adequadas ao perfil profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno.
5. A organização e desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho individual,
elaborado com a participação das partes envolvidas e assinado pelo órgão competente da
escola, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo encarregado de educação,
caso o mesmo seja menor de idade.
6. O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas partes é considerado
como parte integrante do contrato de formação subscrito entre a escola e o aluno e
identifica os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, horário e local de realização
das atividades, as formas de monitorização e acompanhamento do aluno, com a
identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes,
da escola e da entidade onde se realizam a FCT.
7. A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não
devendo a duração semanal ultrapassar as trinta e cinco horas, nem a duração diária as sete
horas.
8. A orientação e o acompanhamento do aluno durante a FCT, são partilhados, sob
coordenação da escola, entre esta e a entidade de acolhimento, cabendo à última designar o
respetivo tutor.
9. Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que
estiverem obrigados, bem como das atividades a desenvolver.
10. O contrato e o protocolo referidos nos anteriores números 4 e 6 não geram nem titulam,
respetivamente, relações de trabalho subordinado e caducam com a conclusão da formação
para que foram celebrados.
11. A aprendizagem visada pela FCT inclui, em todas as modalidades, a aquisição de
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades no âmbito da saúde e segurança no
trabalho.
12. O professor orientador da FCT é designado pelo órgão competente de direção ou gestão da
escola, ouvidao o diretor de curso de entre os professores que lecionam as disciplinas da
componente de formação técnica.
13. A FCT obedece ao um Regulamento próprio (Mod.EPV.DC02.0).

CAPÍTULO XVI
PRÉMIO MELHOR ALUNO E MENÇÃO HONROSA

Mod.EPVDP30.0

REGULAMENTO INTERNO
Tenha consciência Ambiental, evite a impressão
Documento Confidencial, Propriedade da Escola Profissional de Vouzela

APROVADO
EM

Página

30.01.2018

64 de 67

1. São passíveis de reconhecimento os comportamentos meritórios dos alunos que se
distingam quer pelo seu valor demonstrado nas superação das dificuldades, quer em
beneficio comunitário ou social de expressão, de solidariedade na escola ou fora dela.

MELHOR ALUNO
1. Visando o estímulo e promoção do empenho, dedicação e trabalho realizado pelos alunos,
é atribuído um prémio ao melhor aluno finalista de cada curso.
2. O melhor aluno é aquele que apresentar a melhor média de final de curso.
3. Em caso de igualdade de médias, ter-se-á em conta a assiduidade dos alunos.
MENÇÃO HONROSA
1. Será também atribuída anualmente uma menção honrosa por turma, de acordo com os
seguintes parâmetros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Motivação;
Comportamento;
Assiduidade;
Interesse;
Esforço;
Criatividade;
Participação nas atividades.

2. A eleição do aluno que obtém a menção honrosa fica a cargo do Conselho de Turma.
PRÉMIOS
1. Os prémios a atribuir para cada categoria, em cada ano, são definidos pela Direção
Técnico – Pedagógica.
PRÉMIOS DE MÉRITO
1. Para efeitos do disposto na alínea f) “ Poder usufruir de prémios que distingam o mérito”, do
Capítulo V- Responsabilidade dos Alunos- subcapítulo, Direitos dos Alunos, a escola institui o
Diploma de Mérito e o Diploma de Participação Relevante, de acordo com os princípios e
normas constantes do Capítulo XVII deste Regulamento Interno.
2. Poderá a escola, através dos seus órgãos próprios, decidir pela atribuição de outros prémios,
os quais, após aprovação, deverão merecer a devida publicitação interna.
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DIPLOMA DE MÉRITO

1. O Diploma de Mérito é instrumento de promoção do sucesso escolar e educativo, visando
incentivar os alunos para a realização das tarefas escolares, bem como reconhecer e
valorizar competências e atitudes reveladas ao nível cultural, desportivo, pessoal e social.
É atribuído o Diploma de Mérito aos alunos que, no final de cada ano letivo, se encontrem
numa das seguintes situações:
a) Tenham concluído todos os módulos nas diferentes disciplinas, respeitantes ao ano
letivo frequentado;
b) Tenham realizado os módulos nas datas previstas pelos professores, sem ter sido por
exame;
c) Alunos que o Conselho de Turma, fundamentalmente, considere enquadrados nas
alíneas: e), f), g) do Capítulo XVI.

2. Independentemente de o estabelecido no número anterior, não será atribuído o Diploma de
Mérito nem o Diploma de Participação Relevante aos alunos:
a) Que tenham sido objeto de medida disciplinar superior a advertência no decorrer do
ano letivo;
b) Que o Conselho de Turma, fundamentalmente, considere não terem revelado, ao
longo do ano letivo, atitudes e comportamentos adequados.
3. Após o termo do ano letivo e depois de afixados os resultados da avaliação externa, será
divulgado no portal da Escola o Quadro de Mérito, indicando os alunos aos quais são
atribuídos os Diplomas de Mérito.
4. Os Diplomas de Mérito são entregues em sessão pública, em data a estabelecer pela Direção
da Escola.

QUADRO DE HONRA

5. O “Quadro de Honra” tem como objetivo distinguir o melhor aluno de cada turma com base
na sua postura e nas classificações obtidas, afixado em cada período letivo. São admitidos no
Quadro de Honra os alunos que, no período letivo anterior, tenham reunido as seguintes
qualidades:
a) Aproveitamento – zero módulos em atraso (40%);
b) Comportamento – considerado BOM pelo Conselho de Turma (25%);
c) Assiduidade – ausência de faltas injustificadas (25%);
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d) Participação nas atividades – participar em todas as atividades desenvolvidas na
Escola de âmbito educativo ou formativo e noutras que requeiram a participação dos
alunos, designadamente ações de reconhecida relevância social (10%).
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NOTA FINAL

De acordo com o estipulado nos Estatutos da Escola Profissional de Vouzela, este documento foi
aprovado em 30 de janeiro de 2018 pela Direção Técnico - Pedagógica, incluindo as alterações
propostas pelo Conselho Pedagógico, entrando imediatamente em vigor.
Os casos omissos no presente Regulamento são resolvidos pela Direção Técnico – Pedagógica.

A Direção Técnico – Pedagógica
__________________________________________________
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