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Introdução 

Dando cumprimento ao estipulado na Lei de Bases do Sistema Educativo e nos Diplomas 

que aprovam o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de 

ensino da Região Autónoma da Madeira, o presente documento passa a instituir-se como o 

Regulamento Interno da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros, definindo assim o regime 

de funcionamento da instituição, bem como os direitos e deveres dos elementos que 

constituem a sua Comunidade Educativa, durante o quadriénio 2018-22. 

Entende-se por Comunidade Educativa os alunos, o pessoal docente e não docente, os 

pais e os encarregados de educação, ou seja, os ativos humanos que, concomitantemente, 

são o objeto e os atores principais da missão da Escola, plasmada no tema aglutinador 

―EDUCAR, FORMAR e INCLUIR‖. 

O Regulamento Interno (RI), em conjunto com o Projeto Educativo de Escola (PEE) e o 

Plano Anual de Escola (PAE), é um documento estruturante na organização da 

administração e funcionamento da instituição, promovendo o reforço da sua autonomia e 

capacidade de atuação, simultaneamente através do reconhecimento de potencialidades 

individuais e da dinamização de sinergias profícuas. 

O seu campo de ação está consubstanciado nos princípios de democraticidade, 

participação e intervenção comunitárias previstos na Constituição da República Portuguesa 

e na Lei de Bases do Sistema Educativo, embora sejam ainda considerados diversos 

normativos legais relevantes na vida escolar. 

Mais do que um conjunto de normas, este documento pretende garantir à Escola e aos 

seus intervenientes um espaço de partilha e de respeito, de crescimento e de parceria na 

construção de uma sociedade justa, tolerante e capaz de se unir em prol do bem-estar 

social. Deste modo, o Regulamento Interno é, fundamentalmente, o instrumento que garante 

os direitos de todos e de cada um, onde o exercício do ―EU‖ só fará sentido em dinâmicas do 

―NÓS‖, tendo como principal missão o desenvolvimento do ―ELES‖. 

Dado o seu impacto junto de toda Comunidade Educativa, o Regulamento Interno 

operacionaliza-se através do contributo dos seus membros, abrindo-se à crítica construtiva e 

às atualizações que vierem a ser sugeridas, com vista à qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. 

Este documento, após a sua aprovação e/ou revisão, será divulgado através da página 

da escola no endereço http://louros.webmadeira.net/eb23louros/ e em suporte de papel, 

disponível no Conselho Executivo e na Biblioteca, de modo a facilitar a consulta por todos os 

elementos da Comunidade Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Executivo 

 

________________________________ 

(Gilberta Camacho) 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º – Âmbito de Aplicação 

1. As disposições do presente Regulamento Interno (RI) dirigem-se a toda a Comunidade 

Educativa e ainda a quem utiliza as instalações da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos 

Louros. A saber: 

 Docentes; 

 Alunos; 

 Não Docentes; 

 Pais e Encarregados de Educação; 

 Órgãos de Direção, Gestão e Administração Escolar; 

 Estruturas Intermédias de Orientação Educativa e Serviços Especializados de Apoio 

Educativo e Animação Escolar; 

 Utentes dos espaços e instalações da Escola. 

 

2. A violação das normas previstas implica responsabilidade disciplinar, para quem a elas 

esteja sujeito, e proibição de utilização das instalações ou serviços, sem prejuízo também, se 

for caso disso, da aplicação da lei geral civil ou criminal no apuramento da correspondente 

responsabilidade. 

Artigo 2.º – Objetivos e Princípios Orientadores do Regulamento Interno 

1. Tendo como referência a legislação em vigor, o presente RI define e regula: 

a) O regime de organização e funcionamento da Escola; 

b) Os direitos e os deveres dos membros da Comunidade Educativa; 

c) O funcionamento e organização dos órgãos de Direção, Administração e Gestão, das 

estruturas de Gestão Intermédia e dos serviços Educativos; 

d) As regras de convivência e de resolução de conflitos na Comunidade Educativa; 

e)  A utilização dos diversos espaços e equipamentos; 

f) Critérios de reconhecimento e valorização do mérito, da dedicação e do esforço no 

trabalho escolar e em favor da comunidade. 

 

2. As normas previstas no presente RI têm como matriz os seguintes princípios orientadores: 

a) Estabelecer um ambiente escolar promotor de relações interpessoais harmoniosas e da 

integração social, onde todos se reconheçam como pessoas com direitos e deveres; 

b) Desenvolver hábitos de convivência e tolerância, pilar de qualquer educação 

democrática; 

c) Garantir o pleno desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos alunos; 

d)  Preservar a segurança dos membros da Comunidade Educativa e do património da 

Escola; 

e) Promover a realização profissional e pessoal dos docentes e não docentes. 

Artigo 3.º – Identidade, Visão e Missão da Escola 

1. Identidade. A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros foi oficialmente criada em 09 de 

outubro de 1989 (data instituída como o Dia da Escola), na freguesia de Santa Maria Maior, 

Funchal, Madeira.  

 

2. Visão. Assumem-se como dimensões estruturantes de uma gestão responsável e 

representativa, aberta à participação construtiva de toda a Comunidade Educativa, os 

seguintes vectores: 
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a) A interdisciplinaridade;  

b) O rigor; 

c) A capacidade de inovação;  

d) A qualidade. 

 

3. Missão. A instituição tem como missão prestar um serviço público de educação, formação, 

e inclusão de qualidade, assente na construção de uma identidade e de uma cultura de 

escola envolvendo toda a Comunidade Educativa. 

3.1. A Escola desenvolve as seguintes áreas de intervenção, de acordo com os vários 

públicos:  

a) Discentes – Ajudar os jovens a transformarem-se em cidadãos com conhecimentos, 

competências e saberes que, além de lhes permitir o prosseguimento de estudos e/ou a 

inserção no mercado de trabalho, promovam a sua inclusão e valorização enquanto 

seres humanos para o desempenho dos seus papéis na sociedade;  

b) Docentes – Desenvolver as dimensões profissional e social;  

c) Não Docentes – Desenvolver as dimensões profissional e social;  

d) Encarregados de Educação – Orientar o percurso educativo e formativo dos seus 

educandos; 

e) Parceiros – Reforçar o engrandecimento da atuação/gestão. 

Artigo 4.º – Símbolos Identificadores da Escola 

De maneira a promover a identidade da Escola e a reforçar o espírito de pertença na 

comunidade, a instituição possui os seguintes símbolos: 

 BANDEIRA – Apresentando-se em azul e amarelo, numa articulação às cores oficiais da 

Região Autónoma da Madeira, este símbolo inclui ainda um ramo de folhas e bagas de 

louro, numa referência ao nome da Escola. 

 HINO – O Hino da Escola é um trabalho que resultou do empenho coletivo de professores 

e alunos. A letra é fruto de vários contributos dos discentes, sendo a música da autoria da 

professora Cizaltina Gonçalves. 

 LOGÓTIPO – A vigorar desde 2012, o atual logótipo, da autoria do professor Paulo 

Pimenta, é utilizado nos documentos oficiais da instituição, incluindo todos os materiais 

pedagógicos em aplicação. 

 MASCOTE – Designado por ―Lourinho‖, a mascote surgiu da circunstância de a Escola 

estar situada no sítio dos Louros, freguesia de Santa Maria Maior, e de o loureiro ser uma 

espécie da Floresta Laurissilva, estando assim implícita a vontade de enaltecer, de igual 

modo, um dos mais emblemáticos patrimónios naturais da Região Autónoma da Madeira 

e da Humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bandeira Logótipo Mascote 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/hino-da-escola
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Artigo 5.º – Oferta Educativa 

1. Em conformidade com os artigos 7.º e 8.º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a 

oferta educativa da Escola abrange os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico Geral, assegurando 

igualmente as seguintes modalidades educativas e formativas: 

a) O ensino a distância;  

b) O ensino individual;  

c) O ensino doméstico. 

 

2. Sendo uma instituição de referência para a educação e ensino bilingue de alunos surdos, 

estatuto atribuído através do Despacho da SREC n.º 75/2008, a Escola disponibiliza docentes 

com formação especializada na área da surdez, além de docentes e intérpretes de Língua 

Gestual Portuguesa (LGP), assegurando o desenvolvimento desta como primeira língua (L1) e 

o desenvolvimento da língua portuguesa escrita, como segunda língua (L2). 

 

3. De maneira a operacionalizar o disposto nos diplomas em vigor relativos à Educação 

Inclusiva, a instituição garante intervenção técnica especializada através de docentes de 

Educação Especial e de docentes e intérpretes de Língua Gestual Portuguesa (LGP), estando 

prevista a integração dos alunos em turma reduzidas. 

 

4. A fim de garantir o acesso de todos os alunos à inclusão, ao currículo e ao sucesso 

educativo, promovendo aprendizagens de qualidade e desenvolvendo competências com 

vista a uma cidadania ativa e informada ao longo da vida, a Escola oferece ainda percursos 

curriculares diferenciados, envolvendo as dimensões vocacional, profissional e 

socioeducativa. 

 

5. A Escola proporciona acompanhamento psicossocial, através dos gabinetes de Psicologia 

e do Serviço Social, além da intervenção de um técnico superior de Ciências da Educação. 

Neste âmbito, os alunos beneficiam de apoio no desenvolvimento psicológico, orientação 

escolar e profissional, bem como apoio psicopedagógico às atividades educativas. 

 

6. Através da dinamização e participação em vários projetos, no âmbito do Eco-Escolas e do 

programa ERASMUS+, a instituição tem reforçado intercâmbios e partilhado experiências 

com parceiros oficiais, nacionais e estrangeiros, permitindo oportunidades de ensino-

aprendizagem inovadoras.  

 

7. Atenta às necessidades formativas resultantes dos movimentos migratórios, a Escola 

desenvolve ainda um trabalho diferenciado e integrador com alunos estrangeiros, 

disponibilizando aulas de Português Língua Não Materna (PLNM), nos vários níveis de 

proficiência linguística. 

 

8. A instituição disponibiliza ainda atividades de complemento curricular (clubes e projetos), 

de natureza eminentemente lúdica, cultural e formativa, com a finalidade de proporcionar e 

facilitar a formação integral e a realização pessoal do aluno. 

 

9. Os horários preveem igualmente atividades de apoio ao estudo, nas disciplinas de 

Português, Matemática, línguas estrangeiras e em Língua Portuguesa Não Materna (PLNM), 

neste último caso sempre que se justifique.  

 

10. É disponibilizado apoio, no âmbito da Ação Social Educativa (ASE). 
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CAPÍTULO II – REGIME DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 

SECÇÃ0 I – FUNCIONAMENTO GERAL 

 

Artigo 6.º – Cartão Eletrónico 

Os alunos, o pessoal docente e pessoal não docente, assim como os membros dos órgãos da 

Escola, incluindo os membros do Conselho Executivo, são portadores de um cartão 

eletrónico, cujo uso é obrigatório nas seguintes circunstâncias: 

a) No registo de entrada e saída das instalações da Escola, designadamente no portão 

principal e na garagem; 

b) No pagamento de refeições, fotocópias de caráter particular ou outros serviços; 

c) Na marcação de refeições. 

Artigo 7.º – Acesso à Escola 

1. O acesso à Escola é feito pelo portão principal do edifício, à Avenida Santiago Menor, 

exceto em situações devidamente autorizadas. 

1.1. O acesso pela garagem é permitido apenas ao pessoal docente e não docente, 

mediante a utilização do cartão eletrónico. 

 

2. Têm acesso ao edifício alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de 

educação, ou qualquer outra pessoa que, por motivo justificado, nela tenha assuntos do seu 

interesse a tratar. 

2.1. Qualquer pessoa que queira entrar nas instalações escolares deverá identificar-se, no 

exterior, junto do funcionário da portaria e fazer-se anunciar na receção, à entrada do 

edifício. 

2.2. Os pais e encarregados de educação não podem ir às salas de aula, a não ser em casos 

excecionais e autorizados pelo Conselho Executivo, ou quando há reunião de pais e 

encarregados de educação com o Diretor de Turma. 

2.3. O acesso ao Gabinete da Direção de Turma, pelos pais e encarregados de educação, 

poderá ser feito por iniciativa própria ou com marcação antecipada, sempre que possível 

junto do respetivo Diretor de Turma. Em qualquer uma das situações, é obrigatório fazer-se 

anunciar na portaria e na receção. 

 

3. As entradas e saídas dos alunos são efetuadas através do portão principal, à Avenida 

Santiago Menor, e devem ser controladas pelo funcionário de serviço na portaria, que será 

instruído e responsabilizado pela identificação documental dos utentes. 

 

4. Em casos de força maior, o aluno poderá sair da Escola, mediante autorização do Diretor 

de Turma ou, na sua ausência, de um membro do Conselho Executivo, depois de 

contactado o pai ou encarregado de educação ou um familiar próximo. 

 

5. É expressamente proibida a entrada de pessoas que, pela sua atitude e comportamento, 

possam perturbar o normal funcionamento das atividades escolares. 
 

Artigo 8.º – Horário de Funcionamento e Organização das Atividades 

1. A Escola funciona em regime duplo: 

Manhã – Entre as 08h00 e as 13h00; 

Tarde – Entre as 13h15 e as 18h15. 
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1.1. A abertura do portão principal efetua-se às 07h00. 

 

2. As atividades letivas estão organizadas em unidades de 45 minutos e blocos de 90 minutos, 

de acordo com a(s) matriz(es) curricular(es) vigente(s).  

2.1. Há toque de campainha apenas no início e no final de cada bloco de 90 minutos. 

2.2. Os intervalos dos turnos da manhã e da tarde têm a duração de 15 minutos cada e 

ocorrem às 09h30, 11h15; 14h45 e 16h30. 

 

3. O horário de cada turma funciona, maioritariamente, num dos turnos, de acordo com a 

seguinte organização: 

a) Turno da manhã – Turmas de 5.º, 6.º, 7.º e 9.º anos (Ensino Básico geral); Cursos de 

Educação e Formação (CEF). 

b) Turno da tarde – Turmas de 8.º ano (Ensino Básico Geral). 

 

4. Os horários dos alunos e dos professores são elaborados em rigorosa observância dos 

critérios legalmente definidos, sob orientação do Conselho Executivo e mediante o parecer 

do Conselho Pedagógico. 

 

5. O calendário escolar (período letivo e interrupções) é dado a conhecer no início de cada 

ano letivo aos alunos, aos encarregados de educação e a todos os restantes elementos da 

Comunidade Educativa, com divulgação na página eletrónica da Escola. 

 

6. Não são permitidas a publicitação, exposição ou venda de bens ou serviços de natureza 

comercial, dentro da Escola, sem a autorização expressa do Conselho Executivo. 

Artigo 9.º – Horários dos Diferentes Serviços da Escola 

1. São os seguintes os horários de funcionamento/atendimento dos serviços escolares: 

 

SERVIÇO HORÁRIO DE EXPEDIENTE / FUNCIONAMENTO 

Conselho Executivo Das 08h00 às 18h00 

Secretaria  
Das 09h30 às 16h00 

 (À quarta-feira encerra às 13h00) 

Ação Social 
Das 09h30 às 16h00 

 (À quarta-feira encerra às 13h30) 

Reprografia Das 07h45 às 16h45 

Biblioteca Das 08h30 às 17h30 

Bares 

Alunos e Funcionários Das 09h00 às 13h00/Das 14h00 às 16h35 

Professores Das 08h00 às 16:h45 

 
2. Os Mapas com os horários de funcionamento devem ser devidamente afixados de forma 

visível, junto ao respetivo local.  
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Artigo 10º – Dispositivos Eletrónicos, Cacifos e Manuais Escolares 

1. Dispositivos eletrónicos  

Não é permitido utilizar ou manter operativos dispositivos eletrónicos dentro das salas de aula 

e nos demais locais onde decorrem atividades letivas, de estudo, ou similares, salvo 

indicação de possibilidade de utilização por parte do docente/responsável. Entende-se por 

dispositivos eletrónicos telemóveis/smartphones, tablets, câmaras fotográficas/vídeo, colunas 

de som, entre outros equipamentos eletrónicos de comunicação ou entretenimento. 

1.1. É obrigação do portador dos equipamentos desativá-los antes de entrar para um espaço 

de trabalho ou de estudo, e mantê-los nessas condições até à sua saída. 

1.2. Quando ocorra incumprimento desse dever por parte dos alunos, os dispositivos 

eletrónicos serão confiscados e entregues, mediante identificação do estado de 

conservação do equipamento, ao Diretor de Turma ou ao Conselho de Executivo, que deles 

ficarão fiéis depositários até à entrega pessoal aos pais/encarregados de educação.  

1.2.1. O processo de apreensão do(s) equipamento(s) é acompanhado de 

participação de ocorrência, prevendo sanções gradativas em caso de reincidência no 

incumprimento: 

a) Primeira vez: os equipamentos são apreendidos durante uma semana;  

b) Segunda vez: os equipamentos são apreendidos durante um mês; 

c) Terceira vez: os equipamentos são apreendidos até ao final do ano letivo. 

1.3. Sempre que ocorra captação, gravação e divulgação de imagem e/ou som, em 

qualquer espaço da Escola, sem a devida autorização pelo docente ou elemento do 

Conselho Executivo, os alunos responsáveis serão alvo de procedimento disciplinar, nos 

termos do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho, sem prejuízo das 

responsabilidades civis e criminais que também possam ocorrer. 

1.3.1. Aos demais elementos da Comunidade Educativa é igualmente proibida a 

situação descrita no ponto anterior, a qual poderá igualmente constituir crime e, como 

tal, passível de responsabilização civil e criminal. 

1.4. O disposto no ponto 1 aplica-se a todo pessoal docente e não docente; 

 

2. Cacifos  

Aos alunos é permitido dispor de um cacifo pessoal para guardar material e/ou equipamento 

exclusivamente de uso escolar, sendo da sua responsabilidade a aquisição e manutenção 

do sistema de fecho (cadeado). 

2.1. O encarregado de educação do aluno é responsável pelo pagamento dos prejuízos 

causados aos cacifos.  

2.2. A Escola não se responsabiliza pelo furto, extravio ou quaisquer outros danos provocados 

por terceiros em objetos dos alunos depositados no cacifo que lhes foi atribuído. 

2.3. A atribuição dos cacifos é da exclusiva responsabilidade do Conselho Executivo, 

mediante os requerimentos entregues pelo Diretor de Turma. Caso o número de 

requerimentos ultrapasse os cacifos disponíveis, será dada prioridade aos alunos que, 

comprovadamente, demonstrem incapacidade física passível de ser agravada pelo 

transporte dos materiais escolares;   

2.3.1. Esgotados os cacifos disponíveis, é criada uma lista de espera dos alunos que não 

foram contemplados.  

2.4. A atribuição e utilização do cacifo são intransmissíveis e válidas apenas por um ano 

letivo, não sendo renováveis automaticamente. 

2.5. O aluno perderá o direito ao cacifo em caso de uso irregular ou dano severo. 
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2.6. No final do ano letivo, o cacifo deverá ser devolvido, vago e limpo, com conhecimento 

ao Conselho Executivo que, em caso de incumprimento na sua devolução, se reserva ao 

direito de abrir e confiscar o seu conteúdo. 

 

3. Manuais Escolares  

Findo o ano letivo, os manuais escolares e outros livros, cuja reutilização esteja prevista, 

deverão ser devolvidos à Escola, em bom estado, completos, sem rasuras nem 

apontamentos. Os beneficiários que não devolvam o material ou que o façam sem cumprir 

as regras de zelo, conservação e asseio terão de indemnizar o estabelecimento de ensino 

dos prejuízos, nos termos estabelecidos pelo Conselho Executivo. 

Artigo 11.º – Segurança / Procedimentos em Casos de Acidente 

1. Plano de Prevenção e Emergência 

A Escola dispõe de um Plano de Prevenção e Emergência, que é dado a conhecer à 

Comunidade Educativa, através de ações de sensibilização e da realização de 

exercícios/simulacros, ao longo de cada ano letivo, sobretudo em matéria de incêndio e 

terramotos. 

1.1. A coordenação, implementação e avaliação deste plano é da responsabilidade de um 

ou mais Delegados de Segurança, nomeados pelo Conselho Executivo. 

1.2. Cabe ao(s) Delegado(s) de Segurança, com o apoio dos assistentes operacionais, 

aplicar os procedimentos relacionados com o Plano de Prevenção e Emergência da Escola, 

tais como: sinais de alarme, de abrigo e de evacuação, percursos de evacuação, pontos de 

encontro, abertura de portas, cortes de energia, primeiros socorros, além das respetivas 

missões e funções. 

 

2. Em situação de acidente com um ou mais alunos, a ocorrência deve ser imediatamente 

comunicada ao Conselho Executivo, que acionará os procedimentos mais adequados. 

 

3. Os alunos serão encaminhados para o Gabinete 1, nos seguintes casos: 

a) Indisposição ou lesão ligeira; 

b) Aplicação de procedimentos terapêuticos. 

 

4. É dever de toda a comunidade escolar alertar, a quem de direito, para a presença de 

estranhos no recinto escolar, bem como da passagem/permanência de alunos em locais 

diferentes dos convencionados. 

 

5. No recinto escolar e imediações, não são permitidos quaisquer atos de violência ou 

utilização de equipamentos, objetos, substâncias ou engenhos, suscetíveis de provocar 

perturbação e/ou acidentes. 

 

6. No recinto escolar e nas suas imediações, são expressamente proibidos a posse e/ou 

consumo de substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, não 

sendo permitida qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas. Caso sejam 

detetadas, estas situações serão objeto de imediata participação disciplinar e criminal junto 

da PSP. 

 

7. De maneira a garantir a segurança e integridade física dos membros da Comunidade 

Educativa, não é permitido aos alunos: 

a) Trepar muros, vedações e árvores;  
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b) Pisar ou sujar as superfícies ajardinadas; 

c) Correr nos corredores e brincar juntos às escadarias; 

d) Utilizar o elevador sem permissão de um elemento do Conselho Executivo ou de um 

elemento do pessoal não docente; 

e) Permanecer ou utilizar a garagem da Escola. 

Artigo 12.º – Agendamento e Marcação de Testes 

1. Na primeira reunião do Conselho de Turma, no início do ano letivo, os docentes devem 

agendar os testes, por consenso, e registá-los posteriormente na plataforma Place, dando 

prioridade às disciplinas com carga horária semanal de 90 minutos.  

 

2. Os alunos só podem realizar um teste por dia e, preferencialmente, três por semana. 

Artigo 13.º – Atividades Não Letivas 

1. Para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos, a última semana de aulas deve ser utilizada, 

preferencialmente, para atividades extracurriculares e/ou outros projetos. 

 

2. As atividades dos departamentos, constantes no Plano Anual de Escola, não deverão 

coincidir com a Festa do Desporto Escolar. 

Artigo 14.º – Visitas de Estudo 

1. As visitas de estudo constituem estratégias pedagógico-didáticas para a valorização dos 

saberes e, consequentemente, formação integral do aluno. 

 

2. Devem constar do Plano Anual de Escola e ser aprovadas no Conselho de Turma. 

 

3. A aprovação das visitas de estudo segue ainda os seguintes critérios: 

a) A disponibilidade da verba correspondente ao orçamento previsto; 

c) O caráter interdisciplinar, sempre que possível; 

d)O cumprimento da atividade letiva, devendo ocorrer, preferencialmente, no turno 

contrário. Excecionalmente, se ocorrer em período letivo, deverão os docentes das 

disciplinas abrangidas pelo agendamento da visita participar na organização, 

realização e avaliação da mesma. 

 

4. As visitas de estudo de caráter mais alargado e dispendioso serão alvo de parecer do 

Conselho Pedagógico e deverão ser aprovadas pelo Conselho Administrativo. 

 

5. Cabe ao responsável pela visita de estudo todo o trabalho de preparação e realização 

da mesma, nomeadamente: 

a) Relembrar, com o mínimo de oito dias de antecedência, ao Conselho Executivo para 

providenciar o transporte, quando necessário; 

b) Dar a conhecer, com a devida antecedência, a planificação da visita a todos os pais/ 

encarregados de educação, solicitando-lhes a respetiva autorização, através de 

documento próprio; 

c) Informar, com antecedência, os docentes da turma cujas aulas coincidam com a visita. 

 



    Página 14 de 91 

 

6. As visitas de estudo que, por razões devidamente justificadas, não constarem do Plano 

Anual de Escola, poderão realizar-se mediante a aprovação do Conselho Pedagógico ou do 

Presidente do Conselho Executivo. 

 

7. As visitas de estudo deverão ser preparadas atempadamente, registadas e avaliadas, 

através do link: http://louros.webmadeira.net/vestudo/ 

Artigo 15.º – Aulas de Substituição 

1. Em caso de ausência de um docente à atividade letiva prevista, o Conselho Executivo 

procede à sua substituição por um colega da mesma área disciplinar ou de outra, de acordo 

com os recursos disponíveis. 

 

2. A substituição pode ocorrer de forma pontual ou temporária, atendendo à natureza da 

ausência do docente titular da turma. 

 

3. Cabe ao Conselho Executivo aprovar o docente de substituição temporária, de entre os 

recursos disponíveis, por sugestão dos Delegados de Grupo/Representante de Disciplina ou 

em resultado de um processo de permuta. 

 

4. Na circunstância de a substituição ser imprevista, o docente destacado para a aula pode: 

a) Dinamizar atividades de caráter lúdico-didático e de apoio pedagógico; 

b) Realizar fichas lúdico-pedagógicas existentes nos dossiês que deverão ser atualizadas 

pelos docentes das várias disciplinas sob a coordenação do Delegado de Grupo; 

c) Estabelecer um diálogo com os alunos sobre assuntos do seu interesse; 

d) Realizar os trabalhos de casa; 

e) Realizar atividades de pesquisa; 

f) Outras que o docente considere pertinentes, de acordo com os interesses dos alunos. 

 

5. Se a substituição pontual for programada, o docente em falta providenciará 

antecipadamente tarefas e materiais a implementar pelo colega que o irá substituir. 

 

6. Em situação de ausência temporária e previsível, o docente deverá preencher o 

documento respeitante à substituição de aulas, de maneira a assegurar a articulação com 

os colegas da mesma área que poderão vir a substitui-lo, garantindo assim a continuidade 

do processo de ensino-aprendizagem. 

6.1. O documento, a entregar ao respetivo Delegado de Grupo/Representante de Disciplina 

ou ao Conselho Executivo, em suporte digital, deverá indicar quais as unidades/tópicos e 

conteúdos a trabalhar, assim como definir os materiais didáticos necessários. 

6.2. No regresso às funções, o docente deverá solicitar o documento de volta, de maneira a 

inteirar-se da atividade letiva promovida na sua ausência, assim como do desempenho dos 

alunos, já que a avaliação formativa é um dos pilares do processo de monitorização das 

aprendizagens. 

 

7. As aulas de Educação Física poderão ser asseguradas por professores de outras disciplinas, 

desde que haja sala disponível. Quando não for possível, os alunos poderão ser 

encaminhados para a cantina e aí desenvolver atividades lúdicas com o docente de 

substituição. 

7.1. Nos restantes casos, as aulas de substituição decorrem na sala onde os alunos teriam a 

aula com o docente titular da disciplina, devendo a turma adotar um comportamento 

http://louros.webmadeira.net/vestudo/
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adequado às normas de funcionamento das atividades letivas. 

 

8. Os docentes substitutos deverão sumariar as atividades realizadas e assinalar os alunos que 

faltaram à aula. A situação de falta deverá ser reportada ao docente da disciplina e ao 

Diretor de Turma. 

 

9. No que compete aos alunos, as aulas de substituição têm caráter obrigatório e a sua 

frequência rege-se pelas normas gerais do Regulamento Interno, no que diz respeito ao 

regime de faltas e presenças e a comportamentos passíveis de procedimento disciplinar. 

9.1. Não se verificarão aulas de substituição nos últimos tempos letivos de cada turno. 

9.2. Os alunos que não têm autorização para sair, nos últimos tempos letivos, deverão 

permanecer na Escola. 

Artigo 16.º – Instalações 

1. O edifício sede da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros tem como endereço oficial a 

Rua dos Louros, n.º 5, 9060-019, Funchal, funcionando num único edifício de quatro pisos.  

A fim de cumprir a sua missão, o estabelecimento de ensino dispõe de vários serviços, 

acessíveis à Comunidade Educativa, mediante a observância das regras de funcionamento 

e da boa conduta: 

 No piso -1, situa-se a garagem; 

 No piso 0, existe uma sala de convívio para o pessoal não docente, uma sala de Ténis de 

Mesa destinada a aulas de Educação Física e Desporto Escolar e duas arrecadações de 

material, os balneários femininos e um campo polidesportivo; 

 No piso 1, funcionam seis salas de aula, quatro delas de Educação Visual/Educação 

Tecnológica e uma de Educação Musical. Existem ainda três arrecadações de material, 

os balneários masculinos, um pátio coberto e um espaço ao ar livre; 

 No piso 2, funcionam dez salas de aula, o Gabinete de Mediação, uma sala de Música e 

o Gabinete do Departamento de Expressões, o ginásio, o Gabinete de Audiovisuais, o 

Gabinete 6 e um pátio coberto;   

 No piso 3, localizam-se a Receção/Central Telefónica (PBX), a Biblioteca, o Conselho 

Executivo, a Sala de Diretores de Turma e do Departamento Organizacional, de 

Comunicação, Exames, Formação, Autoavaliação e Projetos (CEFAP), o Gabinete 

Técnico-Pedagógico, o Gabinete do Técnico de Informática, a Reprografia, a 

Cantina/Bar dos alunos (área de 210 m2), os Serviços Administrativos e os Serviços de 

Ação Social/Papelaria.  

Neste piso, funcionam ainda os Gabinetes 1, 2 e 3, de utilização polivalente para 

receção aos pais e encarregados de educação, realização de reuniões e dinamização 

de atividades de caráter psicossocial e pedagógico; 

 No piso 4, situam-se três salas de aula, dois laboratórios de Ciências e de Físico-Química, 

três salas de informática, a Sala dos Professores e respetivo Bar, os Gabinetes de Letras, 

de Ciências e Matemática, e o Gabinete 4, afeto à técnica superior de Ciências da 

Educação e Terapia da Fala. 

 Em todos os pisos existem casas de banho, para uso exclusivo dos membros da 

Comunidade Educativa; 

 Existem ainda arrecadações de apoio ao asseio e limpeza; 

 A Escola possui um elevador, que possibilita a deslocação entre os pisos 0 e 4. 

 

2. A cedência de instalações a terceiros é possível, sendo a decisão da competência do 

Conselho Executivo. 
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2.1. São condições prévias para a cedência de instalações: 

a) Não estarem a ser utilizadas pela comunidade escolar; 

b) Haver um contrato de cedência onde se especifiquem as contrapartidas, se definam 

recursos materiais/humanos necessários e se assumam eventuais prejuízos; 

c) Informar os utilizadores sobre as normas de funcionamento das instalações. 

Artigo 17.º – Afixação e Divulgação de Informações 

1. Todos os elementos da Comunidade Educativa têm direito à informação atualizada de 

tudo o que lhes diz respeito. 

 

2. A informação relativa a todas as atividades que impliquem a não comparência dos alunos 

às aulas deverá ser veiculada com um mínimo de 48 horas de antecedência. 

 

3. A informação será afixada nos locais indicados para o efeito, de acordo com a sua 

natureza e destinatário: 

a) Sala dos professores; 

b) Placares da entrada principal; 

c) Placares junto à sala dos professores; 

d) Espaço de convívio dos alunos (cantina); 

e) Salas de pessoal não docente; 

f) Biblioteca, Serviços Administrativos, Gabinete da Ação Social Educativa (ASE), 

Gabinete de Gestão, Laboratório de informática, Clubes, Papelaria e Reprografia. 

 

4. Informação de caráter geral poderá ser consultada na página digital da Escola:  

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/ 

 

5. A informação pontual/específica deverá ser fornecida diretamente aos interessados. 

 

6. Todas as informações e documentos relativos ao pessoal docente e ao processo 

educativo são afixados na Sala dos Professores e encaminhados por correio eletrónico.  

6.1. Os docentes têm de confirmar, no início de cada ano letivo, o seu endereço de correio 

eletrónico e consultá-lo regularmente, com uma periodicidade máxima de dois a três dias. 

6.2. Os docentes devem usar o endereço de correio eletrónico institucional. 

 

7. As informações e documentos específicos do pessoal não docente seguem os seguintes 

critérios: 

a) Serviços Administrativos — Entrega direta à Chefe de Departamento com pedido de 

divulgação ou conhecimento individual; 

b) Serviço de Ação Social Educativa — Entrega direta aos técnicos responsáveis; 

c) Assistentes operacionais — Entrega direta ao encarregado com pedido de 

divulgação ou conhecimento individual. 

 

8. As informações respeitantes aos alunos e encarregados de educação são veiculadas 

através da caderneta e por contacto postal/telefónico, efetuado pelo Diretor de Turma ou 

Conselho Executivo, a quem caberá também a entrega de documentos. 

 

9. A informação referente a legislação, após ter sido retirada do placar da Sala dos 

Professores, deverá ser arquivada em dossiê, que ficará à disposição dos interessados. 

 

10. Sempre que o Conselho Executivo considerar relevante, haverá lugar a reuniões/plenários. 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/
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Artigo 18.º – Convocatórias 

1. A realização de qualquer reunião obriga a convocatória, com pelo menos 48 horas de 

antecedência.  

 

2. No caso dos órgãos de Direção, Gestão e de Gestão Intermédia, para além do 

agendamento da reunião em grelha-síntese, afixada na Sala de Professores, é obrigatória a 

convocatória específica, conforme estabelecido nos respetivos regimentos. 

 

3. Em casos excecionais e com caráter de urgência, poderá haver necessidade de 

convocar reuniões não previstas, recorrendo-se ao meio mais expedito para o efeito. 

Artigo 19.º – Comunicação e imagem 

1. A publicação de trabalhos e a divulgação de atividades e eventos dinamizados pela 

Comunidade Educativa, nas várias plataformas digitais de comunicação da Escola 

(Facebook e página institucional), carecem sempre autorização prévia do Conselho 

Executivo. 

 

2. O material a publicar deverá ser encaminhado ao elemento responsável pela 

administração das diferentes plataformas digitais, com o conhecimento do Conselho 

Executivo. 

 

3. Os textos e as imagens (fotos e vídeos) devem ser devidamente editados pelos autores, de 

acordo com as normas deste RI. 

SECÇÃ0 II - ESTRUTURAS, SERVIÇOS E GESTÃO DE ESPAÇOS 

 

Artigo 20.º – Receção / Central Telefónica 

1. A receção e a central telefónica funcionam no piso 3, em espaço devidamente 

identificado junto à porta principal de acesso ao interior do edifício. 

 

2. A receção funciona das 08h00 às 18h30 com a presença permanente de um assistente 

operacional, que tem como função receber correspondência e encomendas, além de 

identificar, anunciar e encaminhar os visitantes aos serviços pretendidos.  

2.1. É ainda função do elemento do pessoal não docente, a desempenhar as funções de 

rececionista, gerir a central telefónica de acordo com as necessidades de comunicação da 

Escola, cabendo-lhe também contactar de imediato as autoridades competentes em caso 

de emergência. 

 

3. O contacto telefónico para a Escola faz-se através dos números 291 206340 / 963022588 / 

963021758. 

Artigo 21.º – Serviços de Ação Social Educativa (ASE) 

1. Têm acesso a este serviço alunos, professores e funcionários da Escola, sendo o 

atendimento efetuado de acordo com a ordem de chegada ou regime prioritário. 

 

2. O balcão da Ação Social tem como finalidades: 

a) Gerir e fornecer aos alunos os manuais escolares; 

b) Proceder ao carregamento de valores monetários nos cartões eletrónicos dos alunos, 

dos docentes e não docentes; 
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c) Efetuar o carregamento dos passes de transporte público dos alunos com escalão ASE; 

d) Apoiar os alunos na marcação de refeições; 

e) Dar entrada aos documentos relativos ao abono familiar, aos transportes públicos e à 

ocorrência de acidentes no espaço escolar.  

Artigo 22.º – Reprografia 

1. A reprografia destina-se a reproduzir material para apoio pedagógico-didático, mediante 

requisição efetuada pelos docentes e técnicos superiores. 

 

2. As requisições devem, preferencialmente, ser entregues até 48 horas de antecedência. 

 

3. Todo o material considerado indispensável à prática letiva é gratuito, mediante a 

atribuição de um crédito de fotocópias atribuído a cada utilizador pelo Conselho Executivo. 

A definição da natureza deste material é da responsabilidade do Conselho Pedagógico. 

 

4. É possível ao pessoal docente e não docente obter a reprodução de material de caráter 

particular, mediante o pagamento devido. 

 

5. Todas as fotocópias a cores carecem de autorização prévia do CE. 

 

6. Os alunos também poderão adquirir fotocópias, conforme o preçário estipulado. 

Artigo 23.º – Cantina / Bar e Sala de Convívio dos Alunos 

1. Têm acesso ao bar/cantina alunos, docentes e pessoal não docente da Escola. 

 

2. O preçário dos produtos para consumo deve ser afixado em local visível. 

 

3. O atendimento no bar e na cantina deve ser feito segundo a ordem de chegada, 

devendo os alunos e demais utilizadores aguardarem em fila, no estrito respeito pelas regras 

de civismo. No entanto, é possível, por motivos de cumprimento de horário escolar, e 

mediante autorização do responsável, ser concedida prioridade. 

 

4. A ementa semanal das refeições será afixada, no final da semana anterior, junto à 

cantina, bem como no balcão da ASE e no Bar dos Professores. 

 

5. Os utilizadores da cantina devem transportar os tabuleiros no início e final da refeição, 

entregando pratos e talheres na respetiva zona de receção da cozinha, observando regras 

de limpeza. 

5.1. Durante as refeições não é permitido falar alto, empurrar e por qualquer forma 

incomodar os outros utilizadores. 

 

6. Neste espaço, funcionam áreas lúdico-didáticas para uso dos alunos, com acesso à 

internet e a equipamentos de entretenimento, cujas regras de utilização devem ser 

cumpridas por todos os elementos da comunidade escolar, designadamente, o estipulado 

no ponto 1, do artigo 10.º deste RI. 

 

6.1. Material Lúdico 

A Escola pode decidir disponibilizar material lúdico, como mesas de bilhar, matraquilhos ou 

mesas de pingue-pongue, cuja utilização obedece a regulamentação específica (Anexo 1). 
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Artigo 24.º – Bar e Sala dos Professores 

1. Têm acesso a este espaço o pessoal docente e não docente e eventuais convidados, 

sempre na presença de um elemento responsável pela Escola. 

 

2. Assistentes operacionais asseguram o serviço de cafetaria. 

 

3. O pessoal docente e não docente pode utilizar a zona de bar como refeitório, observando 

regras de boa convivência, asseio e arrumação. 

Artigo 25.º – Gabinete da Direção de Turma 

1. O Gabinete de Direção de Turma funciona no 3.º piso, das 8:00 às 18:15, sendo o espaço 

privilegiado da ação do Diretor de Turma e onde se encontram os documentos necessários à 

sua função, nomeadamente, os dossiês de cada turma. 

1.1. A consulta aos dossiês de turma está reservada aos docentes, pessoal técnico 

especializado e elementos do Conselho Executivo. 

 

2. Poderão ter acesso ao Gabinete de Direção de Turma os demais elementos do pessoal 

docente e não docente da Escola. 

 

3. Os pais e encarregados de educação têm acesso ao gabinete dos Diretores de Turma, 

após identificação na receção e encaminhamento pelo assistente operacional. 

 

4. De forma a garantir privacidade e sigilo, os pais e encarregados de educação podem 

reunir particularmente com os Diretores de Turma, nos Gabinetes 2 e 3, a funcionar também 

no piso 3. 

Artigo 26.º – Gabinete Técnico-Pedagógico 

1. O Gabinete Técnico-Pedagógico está instalado no 3.º piso e é constituído por psicólogos, 

assistente social e técnico superior de Ciências da Educação. Funciona em articulação com 

o Conselho Executivo, através da Equipa Interdisciplinar.  

 

2. O seu horário de funcionamento está de acordo com o horário individual de cada 

técnico, que varia, em cada ano letivo, de acordo com as necessidades dos alunos. 

Artigo 27.º – Gabinetes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

1. A Escola dispõe de espaços de trabalho e de reuniões, que serão utilizados de acordo 

com as necessidades da vida escolar. De maneira a garantir a funcionalidade operacional, 

existem seis gabinetes destinados, preferencialmente, às seguintes modalidades: 

Piso 2: 

 Gabinete 6 – Gabinete de Psicologia 

 Gabinete 5 – Gabinete de Mediação 

 

Piso 3: 

 Gabinete 1 – Sala de reuniões / Secretariado de Exames/ Provas de Aferição 

 Gabinete 2 – Sala de reuniões / Atendimento aos EE 

 Gabinete 3 – Atendimento aos EE / Gabinete de Psicologia/ PEF 
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Piso 4: 

 Gabinete 4 – Sala de intervenção com alunos (Educação Especial / Serviço Técnico 

Superior de Ciências da Educação / Psicologia) 

 

2. A requisição das salas é feita através do seguinte link: 

 http://louros.webmadeira.net/reservasala/index.php/login 

Artigo 28.º – Biblioteca 

1. A biblioteca permite, aos vários membros da comunidade escolar, beneficiar das seguintes 

atividades: 

a) Leitura e requisição de livros; 

b) Leitura e requisição de manuais escolares; 

c) Leitura e consulta de manuais escolares online; 

d) Consulta de enciclopédias, dicionários e atlas; 

e) Leitura de periódicos e revistas; 

f) Utilização de equipamento informático para consulta e trabalhos escolares; 

g) Atividades lúdico-didáticas de acordo com o Plano Anual de Escola. 

 

2. O horário de funcionamento deverá, sempre que possível, abranger os dois turnos. 

 

3. As regras específicas de utilização e funcionamento da biblioteca encontram-se 

discriminadas em regulamento próprio (Anexo 2). 

 

4. O funcionamento é assegurado por técnicos superiores e assistentes técnicos de Biblioteca 

e Documentação.  

Artigo 29.º – Laboratórios de Ciências Naturais e Físico-Química 

1. Os laboratórios de Ciências Naturais e Físico-Química deverão ser prioritariamente 

ocupados para aulas daquelas disciplinas. 

 

2. O material de laboratório utilizado deve ser lavado e arrumado no final da aula pela 

técnica de laboratório, cabendo, no entanto, ao docente da respetiva aula garantir que o 

mesmo é devidamente acondicionado. 

 

3. A limpeza dos expositores e armários ficará a cargo da técnica responsável pelo 

laboratório. 

 

4. As regras básicas de funcionamento, segurança e utilização do espaço pelos alunos, 

definidas no início do ano pelos Grupos responsáveis, devem ser divulgadas às turmas e estar 

afixadas em lugar visível. 

Artigo 30.º – Salas de Informática 

1. As salas de informática permitem aos alunos, docentes e não docentes da Escola o acesso 

à utilização de meios informáticos, com vista à realização das suas atividades académicas e 

profissionais. 

 

2. A utilização das salas de informática para atividades curriculares deverá ser feita de 

acordo com os horários previamente estabelecidos e respetivo regulamento. 

http://louros.webmadeira.net/reservasala/index.php/login


    Página 21 de 91 

 

Artigo 31.º – Gabinete Técnico de Informática 

1. Este serviço funciona no piso 3, das 09h30 às 17h00 horas, e tem como finalidade 

implementar, gerir e manter os sistemas informáticos e equipamentos, assim como prestar 

apoio aos vários membros da Comunidade Educativa nesta área. 

 

2. A estrutura fica na dependência do Conselho Executivo e integra um técnico especialista 

nesta área. 

Artigo 32.º – Salas de Aula 

1. Todos os docentes são responsáveis pela boa gestão das instalações, do equipamento e 

dos materiais existentes. 

 

2. A cada docente cabe a responsabilidade de verificar o equipamento da sala de aula, 

zelar pela sua correta utilização, proceder à sua limpeza e acondicionamento correto. 

 

3. O docente deve ser sempre o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, 

garantindo que nenhum discente permanece no espaço. 

Artigo 33.º – Instalações desportivas 

1. O edifício dispõe de instalações desportivas diversas. Estes espaços estão sob a 

responsabilidade do Diretor de Instalações, um docente de Quadro de Escola eleito de entre 

os elementos que constituem o Grupo Disciplinar de Educação Física, conforme estipulado 

no artigo 52.º deste RI. 

 

2. As instalações desportivas em funcionamento são as seguintes: 

 Um recinto polidesportivo (Piso 0); 

 Um ginásio (Piso 2); 

 Uma sala de Ténis de Mesa (Piso 0); 

 Três balneários para alunos (um feminino e dois masculinos) (Pisos 0 e 1); 

 Duas arrecadações para material desportivo (uma no ginásio e uma junto ao 

polidesportivo).  

 

3. As regras de utilização das instalações desportivas são as seguintes: 

a) Os recintos desportivos são para uso prioritário das aulas de Educação Física; 

b) No ginásio, é interdita a prática de jogos com bola à exceção de bolas de ginástica 

rítmica e de bolas de voleibol indoor;  

c) Não é permitida a entrada sem o equipamento apropriado; 

d) Os balneários são unicamente utilizados pelos alunos que irão iniciar ou finalizar a aula 

de Educação Física. Durante as aulas, os balneários devem permanecer encerrados, 

ficando as respetivas chaves na posse do elemento do pessoal não docente afeto a 

este setor; 

e) A arrecadação do material desportivo é para uso exclusivo do Grupo de Educação 

Física; 

f) Apenas assistente operacional responsável pelo setor possui as chaves de acesso a estas 

instalações. 

g) A utilização das instalações desportivas deve ser requerida com 48 horas de 

antecedência ao Conselho Executivo, que dará conhecimento ao docente 

responsável pelas Instalações Desportivas.  
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Artigo 34.º – Gabinete de Audiovisuais 

1. O Gabinete de Audiovisuais tem como objetivo apoiar o processo de ensino-

aprendizagem, disponibilizando equipamentos e materiais didáticos diversos, 

concretamente, retroprojetores e ecrãs, leitores de CD, televisor e leitor de vídeo, 

computadores portáteis e projetores multimédia. 

 

2. Esta estrutura depende do Conselho Executivo e funciona no piso 2.  

 

3. A requisição do equipamento é efetuada, de acordo com a disponibilidade, através do 

seguinte link: http://louros.webmadeira.net/material/ 

CAPITULO III – ORGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

  

SECÇÃO I – ÓRGÃO DE DIREÇÃO 
 

Subsecção I – artigo 35.º – Conselho da Comunidade Educativa 

1. Constitui o órgão de Direção responsável pela definição da política educativa da Escola e 

de participação e representação da Comunidade Educativa, de acordo com o artigo 6.º, 

do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, e cuja atuação se norteia pelo respeito 

dos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, na Lei de Bases do 

Sistema Educativo e no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. 

 

2. O Conselho da Comunidade Educativa é composto por catorze elementos: 

a) Cinco representantes dos docentes; 

b) Um representante do pessoal não docente; 

c) Um representante dos pais e encarregados de educação; 

d) Dois representantes dos alunos 

e) Um representante das modalidades especiais de educação; 

f) Um representante da autarquia; 

g) Um representante da área social; 

h) O Presidente do Conselho Executivo e o Presidente do Conselho Pedagógico participam 

nas reuniões sem direito a voto. 

 

3. Compete ao Conselho da Comunidade Educativa: 

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

b) Aprovar o Projeto Educativo de Escola, acompanhar e avaliar a sua execução; 

c) Aprovar o Regulamento Interno (RI) da escola; 

d) Dar parecer sobre o Plano Anual de Escola, verificando da sua conformidade com 

o Projeto Educativo; 

e) Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do Plano Anual de Escola; 

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

g) Dar parecer sobre as contas de gerência; 

h) Apreciar os resultados do processo de avaliação interna e externa da Escola, propondo e 

promovendo as medidas tendentes à melhoria da qualidade do serviço público de 

educação; 

i) Promover e incentivar o relacionamento cordial e profícuo no seio da Comunidade 

Educativa; 

http://louros.webmadeira.net/material/
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j) Propor aos órgãos competentes e colaborar ativamente em atividades necessárias 

à formação para a participação e para a responsabilização dos diversos setores 

da Comunidade Educativa, designadamente na definição e prestação de 

apoio socioeducativo; 

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

seus representantes; 

l) Nomear e dar posse aos membros do Conselho Executivo; 

m) Participar, nos termos previstos nos respetivos diplomas, nos processos de avaliação do 

desempenho do pessoal docente e de avaliação do desempenho dos titulares dos 

órgãos de gestão; 

n) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e neste Regulamento.  

3.1. No desempenho das suas funções e competências, o Conselho da Comunidade 

Educativa tem a faculdade de requerer aos restantes órgãos as informações necessárias 

para a realização eficaz do acompanhamento e a avaliação relativa a todo o 

funcionamento da instituição educativa, bem como de lhes dirigir recomendações, com 

vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de Escola. 

 

4. As matérias relativas às reuniões e mandato constam do Decreto Legislativo Regional n.º 

21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de 

janeiro (Capítulo II, secção I, artigos 9.º e 12.º). 

 

5. O Presidente do Conselho da Comunidade Educativa tem, ainda, como atribuição a 

nomeação dos elementos das mesas eleitorais para o Conselho da Comunidade Educativa 

e do Conselho Executivo, uma para o pessoal docente e uma para o pessoal não docente. 

Esta atribuição foi aprovada, por unanimidade, em Assembleia Geral de Professores, 

realizada em dezasseis de maio de dois mil e dezoito. 

5.1. Cada mesa eleitoral é constituída por um presidente e dois secretários. 

 

6. A eleição dos representantes faz-se em conformidade com os artigos 10.º e 11.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo 

Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro.  

6.1. Cada lista de representantes deve indicar os respetivos suplentes, em número não inferior 

a metade dos membros efetivos. Será entregue ao Presidente do Conselho da Comunidade 

Educativa, conforme prazo estipulado, no horário compreendido entre as 09h00 e as 18h00. 

 

7. Sempre que houver lugar a eleições, a Associação de Pais fica responsável pela 

designação de dois representantes (efetivo e suplente) dos pais e encarregados de 

educação, que podem sair dos órgãos da própria associação ou serem designados por esta 

associação, a partir do universo de representantes de cada turma. 

 

8. Os dois representantes dos alunos são eleitos de entre os delegados de turma do 3.º Ciclo. 

O processo de eleição é presidido pelo Presidente do Conselho da Comunidade Educativa. 

 

9.O representante das modalidades especiais de educação é designado pelo 

Departamento de Educação Especial. 

 

10. O representante autárquico é designado pela Câmara Municipal do Funchal, podendo 

esta delegar tal competência à Junta de Freguesia à qual a Escola está adstrita. 

 

11. O representante da Área Social é cooptado pelos restantes membros do conselho, junto 

do Gabinete de Serviço Social da Escola. 
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12. As demais questões relacionadas com o funcionamento, substituição temporária, 

reuniões, convocatórias e atas encontram-se definidas no respetivo regimento. 

SECÇÃO II – ÓRGÃOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

Subsecção I – artigo 36.º – Conselho Executivo 

1. O Conselho Executivo (CE) é o órgão de Gestão da Escola nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa e financeira. 

 

2. O Conselho Executivo, enquanto órgão colegial, é constituído por um presidente e dois 

vice-presidentes, contando ainda com assessorias nas áreas técnico-pedagógica. 

 

3. Os membros do Conselho Executivo ficam dispensados, na totalidade, da componente 

letiva, podendo lecionar uma turma por opção pessoal, sem que daqui resulte acréscimo 

remuneratório. 

 

4. Entre as várias competências consagradas nos artigos 15.º e 16.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 

4/2000/M, de 31 de janeiro, é da responsabilidade do CE, ouvido o Conselho Pedagógico: 

a) Submeter à aprovação do Conselho da Comunidade Educativa o Projeto Educativo da 

Escola, mediante a constituição de equipa por si designada para o efeito; 

b)Elaborar e submeter à aprovação do Conselho da Comunidade Educativa o 

Regulamento Interno da Escola. 

 

5. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, 

compete ao Conselho Executivo em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento da Escola; 

b) Elaborar o projeto de Orçamento, ouvido o Conselho da Comunidade Educativa; 

c) Elaborar o Plano Anual de Escola e aprovar o respetivo documento final, ouvidos os 

Conselhos Pedagógico e da Comunidade Educativa; 

d) Elaborar os relatórios periódicos e final de execução do Plano Anual de Escola; 

e) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

f) Distribuir o serviço docente e não docente; 

g) Designar os diretores de turma; 

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

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

educativos; 

j) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com 

outras escolas e instituições de formação, autarquias, coletividades e outras entidades; 

k) Proceder à seleção e recrutamento de pessoal docente e não docente, 

salvaguardando o regime legal de concursos; 

l) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no Regulamento 

Interno. 

 

6. Presidente do Conselho Executivo 

Compete em especial ao presidente do Conselho Executivo, nos termos da legislação em 

vigor,: 

a) Representar a Escola; 

b) Coordenar as atividades decorrentes das competências próprias do Conselho 

Executivo; 
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c) Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação ao 

pessoal docente e não docente; 

d) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;  

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

f) Apreciar o pedido de justificação de faltas de pessoal docente e não docente, de 

acordo com as disposições legais; 

g) Supervisionar o Departamento Organizacional e as estruturas intermédias de apoio 

técnico-pedagógico. 

6.1. O presidente do Conselho Executivo pode delegar algumas das suas competências nos 

dois vice-presidentes, nos termos estabelecidos no ponto 2, do artigo 16.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional 

n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, e em conformidade com o estipulado no artigo 97.º deste RI. 

6.2. Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do Conselho Executivo é substituído pelo 

vice-presidente por si designado. 

 

7. Vice-presidentes 

Os vice-presidentes têm como atribuições: 

a) Integrar o Conselho Administrativo da Escola; 

b) Planear e assegurar a execução das atividades do domínio da ação social educativa; 

c) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal não docente, salvaguardando a 

legislação em vigor; 

d) Desenvolver ações no âmbito de atividades de desenvolvimento curricular (biblioteca, 

apoio a projetos da escola); 

e) Elaborar os relatórios pedagógicos e de final de exercício do Plano Anual de 

Atividades; 

f) Garantir a divulgação dos critérios de avaliação dos alunos; 

g) Mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes na Escola, com vista a 

desencadear as respostas adequadas, no que concerne ao desenvolvimento das 

aprendizagens; 

h) Desenvolver ações no âmbito de apoio a projetos da Escola. 
 

8. O recrutamento e eleição dos membros do Conselho Executivo estão definidos nos artigos 

17.º e 18.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

8.1. Os membros do Conselho Executivo são eleitos em assembleia eleitoral, a constituir para 

o efeito, integrada pela totalidade do pessoal docente e não docente em exercício efetivo 

de funções na Escola, bem como por representantes dos pais e encarregados de educação, 

apurados, por eleição, entre o total dos representantes de cada Conselho de Turma. 

8.2. As listas são entregues ao Presidente do Conselho Executivo, conforme prazo estipulado, 

no horário compreendido entre as 09h00 e as 18h00 horas. 

8.3. O Presidente do Conselho da Comunidade Educativa designa os elementos das mesas 

eleitorais para o Conselho Executivo, uma para o pessoal docente e uma para o pessoal não 

docente. Esta atribuição foi aprovada, por unanimidade, em Assembleia Geral de 

Professores, realizada em dezasseis de maio de dois mil e dezoito. 

8.3.1. A mesa eleitoral é constituída por um presidente e dois secretários. 

 

9. A homologação e recurso decorrentes do ato eleitoral, bem como o mandato dos 

membros do Conselho Executivo estão definidos nos artigos 19.º e 20.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 

4/2000/M, de 31 de janeiro. 
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Artigo 37.º – Assessorias Técnico-Pedagógicas 

1. Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º deste RI, e com vista a apoiar a sua atividade, o 

Conselho Executivo pode constituir assessorias técnico-pedagógicas, para as quais serão 

designados docentes em exercício de funções na Escola. 

 

2. As assessorias técnico-pedagógicas, para apoio ao desenvolvimento do Projeto Educativo, 

são atribuídas de acordo com o seguinte perfil:  

a) Dedicação à Escola; 

b) Capacidade de trabalho; 

c) Domínio das novas tecnologias da comunicação e informação; 

d) Elevada preparação técnico-pedagógica. 

 

3. As assessorias técnico-pedagógicas têm as seguintes atribuições e funções: 

a) Apoiar o Conselho Executivo nas áreas da comunicação e exames;  

b) Coordenar a área da informática e proteção de dados; 

c) Apoiar os membros do Conselho Executivo na área da formação, da autoavaliação e 

de projetos;   

d) Apoiar na elaboração dos relatórios do Plano Anual de Escola e de Atividades. 
 

4. Os assessores reúnem periodicamente com os membros do Conselho Executivo e sempre 

que solicitados. 
 

5. As assessorias técnico-pedagógicas têm a duração de um ano letivo. 

Subsecção II – artigo 38.º – Conselho Pedagógico 

1. É o órgão de coordenação e orientação educativa da Escola, nomeadamente nos 

domínios pedagógico-didático, de orientação e acompanhamento dos alunos e da 

formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

 

2. Têm assento no Conselho Pedagógico os seguintes elementos, num total de dez: 

a) Presidente do Conselho Pedagógico e coordenador do Departamento Organizacional - 

Comunicação, Exames, Formação de Escola, Autoavaliação de Escola e 

Projetos/Clubes (CEFAP); 

b) Presidente do Conselho Executivo; 

c) Presidente do Conselho da Comunidade Educativa; 

d) Quatro coordenadores dos Departamentos Curriculares (Línguas, Ciências Humanas e 

Sociais, Ciências Exatas da Natureza e Tecnologias e Expressões); 

e) Um coordenador do Departamento da Educação Especial; 

f) Um coordenador de Ciclo (Ensino Regular, CEF, PCA, PEF, Ensino Doméstico e Ensino a 

Distância); 

g) Um representante da Equipa Interdisciplinar. 

2.1. O Presidente do Conselho Executivo e o Presidente do Conselho da Comunidade 

Educativa são membros do Conselho Pedagógico sem direito a voto, nos termos do artigo 

22.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto 

Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

2.2. Quando solicitado, o representante do Gabinete de Psicologia da Escola tem assento no 

Conselho Pedagógico.  

2.3. O número de elementos do Conselho Pedagógico não pode exceder os vinte membros. 
 

3. Ao Conselho Pedagógico compete: 

a) Eleger o respetivo presidente de entre os seus membros; 
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b) Dar parecer sobre o Projeto Educativo; 

c) Dar parecer sobre o Regulamento Interno; 

d) Dar parecer sobre o Plano Anual de Escola; 

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

docente e acompanhar a respetiva execução;  

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

do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;  

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

disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como as estruturas 

programáticas, e a sua integração no respetivo departamento curricular;  

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

e as modalidades especiais de educação escolar;  

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

j) Aprovar o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no 

âmbito da Escola e em articulação com as instituições ou estabelecimentos do ensino 

superior vocacionados para a formação e a investigação;  

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

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

m) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo 

com o disposto na legislação aplicável;  

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

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

recomendações;  

p) Incentivar as iniciativas dos alunos na Comunidade Escolar e garantir o apoio às mesmas.  

 

4. A designação dos representantes e coordenadores do Conselho Pedagógico obedece 

aos seguintes critérios: 

4.1. De acordo com o ponto 3 do artigo 45.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, 

de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, o 

presidente do Conselho Executivo designa, no início do quadriénio, um coordenador para 

ambos os ciclos, de entre os diretores de turma profissionalizados. 

4.2. Os coordenadores dos departamentos curriculares e da Educação Especial são eleitos 

para o quadriénio de vigência do RI, de entre os delegados das disciplinas ou professores 

que compõem os respetivos Departamentos, até 15 de julho do ano letivo anterior ao início 

do novo quadriénio. 

4.3. Os demais elementos com assento no Conselho Pedagógico são designados pelo 

Presidente do Conselho Executivo, no início do primeiro ano letivo do quadriénio, mediante a 

análise das habilitações académico-profissionais, experiência e competência pedagógica e 

científica. 

 

5. O Presidente do Conselho Pedagógico é eleito de entre os seus membros, de acordo com 

a alínea a) do artigo 23.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que 

altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

 

6. As matérias relativas ao funcionamento e mandato do Conselho Pedagógico estão 

consagradas nos artigos 24.º e 25.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de 

junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 
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7. As demais questões relacionadas com o funcionamento, substituição temporária, reuniões, 

convocatórias e atas encontram-se definidas no respetivo regimento. 

Subsecção III – artigo 39.º – Conselho Administrativo 

1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da 

Escola nos termos da legislação em vigor. 

 

2. A composição, competências, funcionamento e mandato do Conselho Administrativo 

encontram-se regulamentados nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 

21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro (artigos 

27.º ao 30.º).  

SECÇÃO III – FUNDO ESCOLAR 
 

Subsecção I – artigo 40.º – Fundo Escolar 

O Fundo Escolar é dotado de autonomia administrativa e financeira, encontrando-se os seus 

objetivos, constituição de receitas e gestão consignados nos artigos 32.º, 33.º e 34.º, do 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo 

Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

SECÇÃO IV – ESTRUTURAS DE GESTÃO INTERMÉDIA 
 

Subsecção I – artigo 41.º – Definição e âmbito de atuação 

1. As Estruturas de Gestão Intermédia estão previstas no Decreto Legislativo Regional n.º 

21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de 

janeiro, designadamente do artigo n.º 35 ao artigo n.º 51. 

1.1. Colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Conselho Executivo, no sentido de 

assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, na perspetiva da 

promoção da qualidade educativa. 

 

2. As estruturas de gestão intermédia são: 

a) O Departamento; 

b) O Conselho de Disciplina/Representante de Disciplina;  

c) A Coordenação de Ciclo; 

d) A Direção de Turma; 

e) O Conselho de Turma; 

f) O Professor Coordenador de Curso;  

g) O Professor Tutor; 

h) O Orientador de Estágio; 

i) A Coordenação das Atividades de Complemento Curricular; 

j) A Coordenação do Desporto Escolar; 

k) O Gabinete Técnico-Pedagógico 

l) A Comissão de Formação. 

Subsecção II – artigo 42.º – Departamento 

1. Departamento Curricular  

1.1. Tem como objetivo o reforço da articulação curricular na aplicação dos planos de 

estudo definidos a nível nacional e regional, bem como o desenvolvimento de componentes 

curriculares por iniciativa da escola. Constitui a estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico, 
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a quem incumbe especialmente o desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação 

interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo. 

1.2. O Departamento Curricular é constituído pelos professores das disciplinas e áreas 

disciplinares afins, depois de ouvido o Conselho Pedagógico e homologado pela Secretaria 

Regional de Educação.  

1.3. Os Departamentos Curriculares estão constituídos de acordo com a seguinte estrutura: 

DEPARTAMENTO DISCIPLINAS GRUPOS 

Línguas 

Português (2.º e 3.º Ciclos) 220/300 

Inglês (2.º e 3.º Ciclos) 220/ 330 

Francês (3.º Ciclo) 320 

 

Ciências Humanas e Sociais 

História e Geografia de Portugal (2.º Ciclo) 200 

História (3.º Ciclo) 400 

Geografia (3.º Ciclo) 420 

E.M.R.C. (2.º e 3.º Ciclos) 290 

Economia (CEF) 430 

Cidadania e Desenvolvimento *definido pelo 

CP 

Ciências Exatas, da Natureza e 

Tecnologias 

 

Matemática (2.º e 3.º Ciclos) 500 

Físico-Química (3.º Ciclo) 510 

Ciências da Natureza (2.º Ciclo) 230 

Ciências Naturais (3.º Ciclo) 520 

TIC (2.º e 3.º Ciclos) 550 

Expressões 

Educação Visual (2.º e 3.º Ciclos) 240/600 

Educação Tecnológica (2.º e 3.º Ciclos) 240/530 

Educação Musical (2.º Ciclo) 250 

Música (3.º Ciclo) 610 

Educação Física (2.º e 3.º Ciclos) 290/620 

 

1.4. As competências dos Departamentos Curriculares são as definidas no artigo 38.º, do 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo 

Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

1.5. Para além das competências previstas na lei, cabe ao Departamento Curricular:  

a) Apresentar propostas de atividades de caráter pedagógico, científico, recreativo e 

cultural, a incluir no Plano Anual de Escola; 

b) Colaborar com a equipa responsável pela Avaliação do Projeto Educativo de Escola. 

1.6. Coordenador de Departamento Curricular 

1.6.1. É o representante do respetivo Departamento e tem assento no Conselho 

Pedagógico.  

1.6.2. A eleição, mandato e competências do Coordenador de Departamento regem-se 

pelo disposto nos artigos 39.º e 40.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 

de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

1.6.3. Cabe-lhe ainda submeter ao Conselho Pedagógico, no final de cada período, um 

relatório de análise aos resultados e atividades desenvolvidas. 

1.7. As demais questões relacionadas com o funcionamento, substituição temporária, 

reuniões, convocatórias e atas encontram-se definidas nos respetivos regimentos de cada 

Departamento. 

 

2. Departamento de Educação Especial 

2.1. O Departamento de Educação Especial tem como principais objetivos os previstos no 

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro, designadamente, promover 
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a inclusão como direito inalienável e universal e estabelecer sinergias capazes de transformar 

as recomendações em práticas colaborativas, profícuas e efetivas, ao nível da educação, 

habilitação e reabilitação de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, em 

meios o menos restritivo possível. 

2.2. A sua constituição está fundamentada do n.º 3, do artigo 36.º, Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 

4/2000/M, de 31 de janeiro. 

2.3. O Departamento de Educação Especial é constituído por todos os docentes 

especializados em exercício na Escola, docentes de Língua Gestual Portuguesa e intérpretes 

de Língua Gestual Portuguesa. 

2.4. Compete ao Departamento de Educação Especial: 

a) Conjugar a sua atividade com as outras estruturas de Orientação Educativa, com vista 

a contribuir para a implementação dos princípios da Escola Inclusiva (igualdade de 

oportunidades de escolaridade para todos os alunos); 

b) Aplicar todas as normas previstas no Decreto-Lei Regional n.º 33/2009/M, de 31 de 

dezembro, relativas a alunos com necessidades educativas especiais; 

c) Desenvolver a sua atividade de acordo com um plano anual elaborado pelo 

Departamento Curricular de Educação Especial, integrado no Plano Anual de 

Atividades da escola e aprovado em Conselho Pedagógico; 

d) Assegurar a participação no Conselho Pedagógico. 

2.5. Coordenador do Departamento de Educação Especial 

2.5.1. É o representante do respetivo Departamento e tem assento no Conselho 

Pedagógico. 

2.5.2. O Coordenador do Departamento de Educação Especial é eleito de entre os 

docentes de Educação Especial em exercício de funções na Escola. 

2.5.3. O mandato do Coordenador do Departamento de Educação Especial tem a 

duração de quatro anos, podendo cessar com os fundamentos definidos por lei.  

2.5.4. Cabe-lhe ainda submeter ao Conselho Pedagógico, no final de cada período, um 

relatório de análise aos resultados e atividades desenvolvidas. 

2.6. As demais questões relacionadas com atribuições, funcionamento, reuniões, 

convocatórias e atas encontram-se definidas no respetivo regimento. 

 

3. Departamento Organizacional (CEFAP) 

3.1. O Departamento de Comunicação, Exames, Formação de Escola, Autoavaliação de 

Escola, Projetos e Atividades de Enriquecimento do Currículo (CEFAP) é formado pelos 

respetivos núcleos e tem como objetivos: 

a) Apoiar o conselho executivo e as demais estruturas da Escola;  

b) Desenvolver medidas que reforcem a articulação interdisciplinar na aplicação da 

comunicação, formação e investigação, autoavaliação de escola, projetos, e 

atividades extracurriculares;  

c) Desenvolver, em articulação com outros serviços e estruturas pedagógicas, medidas 

nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, visando 

contribuir para o seu sucesso educativo;  

d) Colaborar com o Conselho Pedagógico na conceção e apreciação de projetos;  

e) Propor medidas no domínio da formação dos docentes do departamento, quer no 

âmbito da formação contínua, quer no apoio aos que se encontram em formação 

inicial;  

f) Promover parcerias. 
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3.2. A sua constituição assenta no n.º 3, do artigo 36.º, Decreto Legislativo Regional n.º 

21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de 

janeiro. 

3.3. O coordenador do Departamento CEFAP  

3.3.1. É o representante do respetivo Departamento e tem assento no Conselho 

Pedagógico. 

3.3.2. É um docente profissionalizado designado pelo Presidente do Conselho Executivo, 

considerando a sua competência pedagógica e científica.  

3.3.3. O mandato do coordenador do departamento CEFAP tem a duração de quatro 

anos, podendo cessar com os fundamentos definidos por lei.  

3.3.4. Cabe-lhe ainda submeter ao Conselho Pedagógico, no final de cada período, um 

relatório de análise aos resultados e atividades desenvolvidas. 

3.4. As demais questões relacionadas com atribuições, funcionamento, reuniões, 

convocatórias e atas encontram-se definidas no respetivo regimento. 

Subsecção III – artigo 43.º – Conselho de Grupo ou de Disciplina 

1. É constituído pelos docentes das respetivas disciplinas e presidido pelo Delegado de 

Grupo/Representante de Disciplina, tendo as seguintes atribuições: 

a) Colaborar na elaboração e avaliação do Projeto Educativo de Escola, do Plano Anual 

de Escola e do Regulamento Interno; 

b) Colaborar com o Conselho Pedagógico, através do respetivo Departamento, na 

elaboração e execução do Plano de Formação dos docentes da Escola; 

c) Planificar atividades letivas e não letivas; 

d) Elaborar pareceres/projetos no âmbito dos programas, matas, metodologias, 

organização curricular, processos e critérios de avaliação; 

e) Participar na inventariação das necessidades em equipamento e material didático, 

bem como na conservação do património escolar; 

f) Promover a interdisciplinaridade e a partilha de experiências e estratégias com vista ao 

sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

 

2. Delegado de Grupo/Representante de Disciplina 

É o docente responsável pela coordenação. Representa os professores da mesma disciplina 

e dá apoio ao coordenador do Departamento Curricular em todas as questões específicas 

da respetiva disciplina, nos termos artigo 41.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, 

de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

2.1. Tem como atribuições: 

a) Representar os professores do Grupo/Disciplina no Departamento Curricular; 

b) Garantir a eficácia do circuito de comunicação entre o Departamento Curricular e o 

Conselho de Grupo/Disciplina; 

c) Apoiar e esclarecer os docentes em início de carreira; 

d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os membros; 

e) Participar na eleição do coordenador de Departamento Curricular; 

f) Orientar e coordenar a ação pedagógica de todos os professores do seu grupo 

disciplinar em matéria de: 

 Permanente atualização científica e pedagógica; 

 Análise crítica dos programas; 

 Planificação das atividades escolares; 

 Estudo e aplicação dos processos e critérios de avaliação; 
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 Inventariação e organização do material didático e documentação pertencente ao 

Grupo Disciplinar;  

 Racionalização do trabalho docente, procedendo, conjuntamente com os outros 

professores, à escolha e classificação do material didático e à organização de dossiês 

de documentação da disciplina. 

2.2. Cabe ainda ao Delegado de Grupo/Representante de Disciplina submeter ao respetivo 

Departamento, no final de cada período, um relatório de análise aos resultados e atividades 

desenvolvidas. 

 

3. As demais questões relacionadas com atribuições, funcionamento, reuniões, 

convocatórias e atas encontram-se definidas nos respetivos regimentos. 

Subsecção IV – artigo 44.º – Orientador de Estágio 

1. Sempre que existam núcleos de estágio pedagógico, o Conselho Executivo nomeará, sob 

proposta do Conselho Pedagógico, um orientador para cada uma das disciplinas. 

 

2. As competências do orientador estão consagradas no Decreto Legislativo Regional n.º 

26/98/M, de 18 de dezembro, e no Regulamento de Estágio das instituições de ensino 

superior, conforme o artigo 48.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de 

junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro. 

Subsecção V – artigo 45.º – Coordenação de Ciclo 

1. Esta estrutura tem como objetivo coordenar e articular as diferentes atividades 

pedagógicas das turmas, sendo assegurada pelos Conselhos de Turma dos 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico Geral, PCA, CEF e PEF através dos diretores de turma e coordenadores de 

Curso, com supervisão do respetivo coordenador. 

 

2. As matérias relativas às reuniões, convocatórias e atas estão consagradas no respetivo 

Regimento. 

 

3. Coordenador de Ciclo 

3.1. Para coordenar esta estrutura é designado pelo Conselho Executivo um Coordenador de 

Ciclo, de entre os professores profissionalizados, competindo-lhe, para além do estabelecido 

no artigo 46.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, as seguintes atribuições: 

a) Articular as atividades das turmas de cada ciclo/curso; 

b) Definir as estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular de 

cada ciclo; 

c) Colaborar com os Diretores de Turma na definição da estrutura do processo individual 

do aluno e eventual reformulação/atualização; 

d) Submeter ao Conselho Pedagógico, no final de cada período, um relatório de análise 

aos resultados e atividades desenvolvidas. 

Subsecção VI – artigo 46.º – Conselho de Turma 

1. O Conselho de Turma tem como objetivo a organização, o acompanhamento e a 

avaliação das atividades da turma ou de um grupo de alunos. 

 

2. É composto pelos professores titulares das diferentes disciplinas, pelo docente 

especializado da Educação Especial, no caso de haver alunos com necessidades 
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educativas, e pelo professor representante de instituições de ensino artístico, na circunstância 

de haver discentes integrados no modelo de ensino articulado. Integram, ainda, esta 

estrutura, os representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos. 

 

3. São competências do Conselho de Turma: 

a) A organização, planificação e avaliação de atividades pedagógicas; 

b) A promoção da melhoria das condições de aprendizagem; 

c) A proposta de medidas especiais ou de acompanhamento especializado, sempre 

que se verifiquem problemas de âmbito psicológico, familiar ou social; 

d) A definição e a elaboração de estratégias de diferenciação pedagógica e de 

adequação curricular; 

e) A análise e proposta de medidas disciplinares; 

f) A avaliação qualitativa e quantitativa das aprendizagens dos alunos da turma. 

 

4. O Conselho de Turma reunirá no início de cada ano letivo, para aferição de critérios de 

atuação, avaliação e deliberações sobre o Projeto de Turma.  

4.1. O Conselho de Turma reunirá ainda: 

     a) Nos momentos destinados à avaliação (intercalar e sumativa); 

b) Nas reuniões de caráter disciplinar; 

c) Sempre que motivos imprevistos o justifiquem. 

4.2. Nas reuniões de Conselho de Turma destinadas à avaliação dos alunos, apenas 

participam os membros docentes. 

 

5. O presidente do Conselho Executivo pode ainda designar professores tutores que 

acompanharão, de modo especial, o processo educativo de um grupo de alunos. 

Subsecção VII – artigo 47.º – Diretor de Turma 

1. O Diretor de Turma coordena as atividades pedagógicas, através do acompanhamento e 

gestão do plano de trabalho da turma, da implementação das estratégias de diferenciação, 

de adequação curricular e da dinamização de uma reflexão regular sobre a eficácia e 

adequação das metodologias, tendo em vista a melhoria da qualidade das aprendizagens 

e o sucesso educativo dos alunos. É ainda o responsável pela articulação com a família, 

facilitando e apoiando os alunos no estudo, na sua integração na turma e na Escola, no 

cumprimento das regras escolares e no projeto de vida escolar. 

 

2. O Diretor de Turma é designado pelo Conselho Executivo, atendendo à sua competência 

pedagógica e capacidade de relacionamento. 

 

3. Para além das competências consignadas no artigo 43.º do Decreto Legislativo Regional 

n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 

de janeiro, e no Despacho n.º 240/2018, de 24 de julho, cabe ao Diretor de Turma: 

a) Dar a conhecer aos pais e encarregados de educação, no início do ano letivo, os 

critérios específicos de avaliação das disciplinas, garantindo que estes ratificam o 

respetivo documento. 

Subsecção VIII – artigo 48.º – Tutoria 

As competências do professor tutor estão consignadas no artigo 44.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional n.º 

4/2000/M, de 31 de janeiro. 
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Subsecção IX – artigo 49.º – Coordenação do Desporto Escolar 

1. As competências, eleição e mandato do coordenador do Desporto Escolar estão 

definidas no Despacho n.º 109/2005, de 26 de outubro. 

 

2. Em cada ano letivo, é designado pelo Grupo Disciplinar de Educação Física um 

coordenador do Desporto Escolar, que será apoiado por um coordenador de Atividade 

Interna, indicado pelo Conselho Executivo. 

Subsecção X – artigo 50.º – Comissão de Formação 

1. Esta estrutura é constituída por elementos do corpo docente, designados pelo Conselho 

Executivo, no início do ano letivo, com base em critérios académico-profissionais, experiência 

e competência pedagógica. 

 

2. Cabe à Comissão de Formação implementar, gerir e monitorizar ações de formação 

destinadas aos diversos membros da Comunidade Educativa, mediante um Plano de 

Formação definido de acordo com as necessidades e sugestões apresentadas.  

2.1. O Plano de Formação deve ser aprovado anualmente no Conselho Pedagógico, sendo 

posteriormente divulgado no endereço eletrónico da Escola e afixado na Sala dos 

Professores e publicado na página eletrónica da Escola. 

 

3. No final de cada período letivo, é apresentado ao Conselho Pedagógico um balanço da 

atividade, nele constando parâmetros relacionados com a execução, frequência e 

avaliação das ações implementadas. 

SECÇÃO V – ESTRUTURAS INTERMÉDIAS DE APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
 

Subsecção I – artigo 51.º – Serviços Especializados de Apoio Educativo 

1. Para além de apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de promover a 

existência de condições que assegurem a plena integração escolar (artigo 51.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, que altera o Decreto Legislativo Regional 

n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro), estes serviços, em articulação com as demais estruturas 

educativas da Escola, têm ainda como missão detetar alunos com necessidades educativas 

especiais, supervisionando a avaliação e o processo de acompanhamento destes casos. 

É também sua atribuição promover atividades específicas de informação/formação escolar 

e profissional, ajudando os alunos a situarem-se perante as oportunidades possíveis, quer ao 

nível do prosseguimento de estudos, quer no das atividades profissionais. 

 

2. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

2.1. É assegurado por técnicos superiores de Psicologia, que têm as seguintes atribuições: 

a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua 

identidade pessoal; 

b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem; 

c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e 

encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o 

sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação de respostas 

educativas; 

d) Assegurar, em colaboração com outros serviços, a deteção de alunos com 

necessidades educativas especiais, a avaliação da sua situação e o estudo das 

intervenções adequadas; 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/documentos/Plano_Anual_de_Formacao.pdf
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e) Promover atividades específicas de informação/formação escolar e profissional, 

ajudando os alunos a situarem-se perante as oportunidades possíveis, quer ao nível do 

prosseguimento de estudos, quer no das atividades profissionais; 

f) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando 

o processo de escolha e o planeamento de carreiras;  

g) Colaborar em experiências pedagógicas. 

2.2. Conforme o Referencial Técnico para os Psicólogos Escolares, de 2016, da Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, o psicólogo escolar avalia, planifica intervenções e colabora com os 

diversos intervenientes da comunidade educativa com base na evidência científica e 

técnica. Recorre a três níveis distintos de intervenção, nomeadamente, medidas de carácter 

universal, seletivo e adicional com o intuito de prevenir. São eles: 

a) Apoio Psicológico e Psicopedagógico; 

b) Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas de Relações da Comunidade Educativa; 

c) Orientação de Carreira. 

2.3. No âmbito das suas competências/perfil, os psicólogos escolares devem observar o 

preconizado no Código Deontológico dos Psicólogos Portugueses. 

 

3. Apoio Pedagógico Especializado em Educação 

3.1. Estes Serviços são assegurados por docentes e técnicos especializados, que têm como 

função trabalhar com alunos, docentes e Conselho Executivo, de acordo com o 

discriminado no quadro que se segue: 

Funções do docente de Educação Especial 

Órgãos de gestão Docentes  Alunos 

 Colaborar na sensibilização e 

dinamização da Comunidade 

Educativa; 

 Participar na elaboração do 

PEE; 

 Colaborar na organização de 

estruturas como apoio às 

aprendizagens; 

 Colaborar na organização de 

turmas/inclusão e apoio a 

alunos com NEE; 

 Identificar soluções e recursos 

humanos e técnicos 

necessários à humanização 

do contexto escolar; 

 Colaborar na identificação 

das necessidades de 

formação dos docentes para 

a promoção duma 

pedagogia diferenciada; 

 Colaborar com todos os 

serviços que intervêm no 

processo de apoio aos alunos. 

 Apoiar os docentes na 

diversificação das práticas 

pedagógicas; 

 Colaborar com os docentes 

na elaboração do Programa 

Educativo Individual (PEI); 

 Colaborar com os docentes 

na 

programação/planificação 

do trabalho a realizar com o 

grupo-turma; 

 Colaborar na organização 

do currículo; 

 Participar no trabalho com 

pais e encarregados de 

educação; 

 Promover ações de 

sensibilização e formação 

sobre necessidades 

educativas especiais; 

 Sensibilizar os docentes para 

as necessidades específicas 

do aluno portador de 

deficiência. 

 Observar/diagnosticar 

as dificuldades e 

competências dos 

alunos com NEE; 

 Apoiar o aluno sempre 

que este necessite de 

técnicas ou linguagens 

alternativas; 

 Apoiar alunos com 

dificuldades transitórias 

nas aprendizagens 

instrumentais de leitura, 

escrita e cálculo; 

 Os apoios fora da sala 

de aula são sempre de 

caráter excecional, 

devendo apenas ser 

utilizados quando 

esgotadas todas as 

outras soluções. 

 

4. Serviço de Ciências da Educação  

4.1. Tem como principal missão: 

a) Contribuir para o sucesso pessoal, social e escolar dos alunos; 
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b) Apoiar alunos ao nível das competências pessoais e sociais, incluindo a comunicação, 

oral e escrita, e aspetos cognitivos da comunicação; 

c) Apoiar alunos ao nível de métodos e estratégias de estudo; 

d) Promover e desenvolver ações educativas/de formação dirigidas aos alunos, 

encarregados de educação, pessoal docente e não docente no âmbito da 

comunicação, da saúde, dos métodos e estratégias de estudo, entre outros; 

e) Promover e desenvolver ações solidárias, nomeadamente no âmbito do projeto ‗Baú 

Solidário‘, com o objetivo de apoiar famílias carenciadas; 

f) Desenvolver ações/formação dirigida aos alunos, encarregados de educação, 

docentes e não docentes; 

g) Contribuir para a diminuição da indisciplina e do abandono escolar. 

 

5. Gabinete Técnico Superior de Serviço Social 

5.1. As suas atribuições e competências são: 

a) Intervir junto dos alunos e famílias, investigando quais as problemáticas existentes no 

agregado familiar e, sempre que se justifique, realizando visitas domiciliárias à casa dos 

alunos;  

b) Promover a autonomia dos alunos no meio escolar e familiar, como responsabilidade e 

aspetos de higiene; 

c) Intervir com as instituições: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Tribunal de 

Família e Menores, Instituto de Reinserção Social, Instituto de Segurança Social, 

Instituições de Solidariedade Social, Autarquias (Câmaras e Juntas de Freguesia), entre 

outras;  

d) Reunir com as comissões (CPCJ) para assinatura de Acordo de Promoção e Proteção 

(Acordo entre escola, aluno e progenitores ou tutores); 

e) Encaminhar relatórios dos alunos às respetivas instituições quando sinalizados;  

f) Articular estratégias com os Diretores de Turma ao nível do comportamento e da 

assiduidade dos alunos, de modo a reduzir eventuais situações de indisciplina, de 

abandono escolar e exclusão social; 

g) Capacitar os Pais e encarregados de educação e familiares para a continuação dos 

estudos; 

h) Prevenir a indisciplina e o abandono escolar, intervindo diretamente com os alunos e 

suas famílias; 

i) Promover de ações solidárias com o objetivo de ajudar as famílias mais carenciadas. 

Subsecção II – artigo 52.º – Diretor de Instalações Desportivas 

1. O Diretor de Instalações Desportivas é um professor de Quadro de Escola, eleito entre os 

membros do Grupo Disciplinar de Educação Física (2.º e 3.º Ciclos), por um período de quatro 

anos, nos termos do Despacho n.º 42/2010, de 28 de julho. 

 

2. As suas competências constam do Despacho n.º 42/2010, de 28 de julho.  

Subsecção III – artigo 53.º – Avaliador Interno 

1. A designação e as competências do Avaliador Interno são as previstas no artigo 14.º do 

Decreto Regulamentar Regional n.º 26/2012/M, de 8 de outubro, alterado pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 13/2018/M, de 15 de novembro. 

 

2. As atribuições, competências, perfil e material de apoio respeitantes a este cargo constam, 

ainda, do ―Manual de Procedimentos da Avaliação Interna‖ da Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos dos Louros. 
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Subsecção IV – artigo 54.º – Equipa Interdisciplinar / Gabinete de Mediação 

1. A Equipa Interdisciplinar tem como principal objetivo delinear estratégias conjuntas, de 

forma a promover o sucesso escolar, dando resposta às necessidades dos alunos e dos 

encarregados de educação. 

 

2. A Equipa Interdisciplinar é composta pelas seguintes estruturas e profissionais: 

2.1. Serviços Especializados de Apoio Educativo 

a) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); 

b) Apoio Pedagógico Especializado em Educação; 

c) Serviço de Ciências de Educação; 

d) Gabinete Técnico Superior de Serviço Social. 

2.1.1. No artigo 51.º deste Regulamento, estão elencadas as competências dos referidos 

serviços. 

2.2. Gabinete de Mediação  

O Gabinete de Mediação é uma estrutura da responsabilidade do Conselho Executivo. 

2.2.1. O local e horário de funcionamento são os que constam no Plano Anual de Escola, 

em cada ano letivo. 

2.2.2. Os alunos e os docentes mediadores estão obrigados ao cumprimento do disposto 

neste RI, assim como às regras específicas do Gabinete de Mediação (Anexo 3).  

2.3. Técnico Superior de Biblioteca e Documentação 

As competências e atribuições deste elemento são as definidas no artigo 77.º deste 

Regulamento. 

2.4. Assistente Operacional na área do apoio Educativo 

As competências e atribuições deste elemento são as definidas no artigo 77.º deste 

Regulamento. 

2.5. Elemento do Conselho Executivo 

Tem como função coordenar a equipa e monitorizar o funcionamento e a eficácia das 

medidas implementadas. 

Subsecção V – artigo 55.º – Organização e Avaliação dos Documentos Orientadores 

1. A operacionalização dos princípios consagrados no regime de Autonomia da Escola 

pressupõe a atualização, implementação e monitorização atempada e rigorosa dos 

documentos estruturantes da missão e funcionamento escolar, como sejam o Projeto 

Educativo, o Plano Anual e o Regulamento Interno, compaginados com o processo de 

Autoavaliação de Escola. 

 

2. O Conselho Executivo garante a implementação, execução e avaliação destes 

documentos estruturantes, através de equipas específicas, formadas por docentes, cujo 

mandato tem a duração do período de vigência dos mesmos. 

 

3. Para além deste RI, os seguintes documentos podem ser consultados no endereço 

eletrónico da Escola. 

3.1. Projeto Educativo 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/documentos/projeto%20educativo/Prj_Ed_18-

22__02_11_18.pdf 

3.2. Plano Anual de Escola 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/documentos-orientadores/plano-

anual-de-escola 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/documentos/projeto%20educativo/Prj_Ed_18-22__02_11_18.pdf
http://louros.webmadeira.net/eb23louros/documentos/projeto%20educativo/Prj_Ed_18-22__02_11_18.pdf
http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/documentos-orientadores/plano-anual-de-escola
http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/documentos-orientadores/plano-anual-de-escola
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3.3. Plano Anual de Atividades 

http://louros.webmadeira.net/Paa/ 

3.4 Plano de Formação de Escola 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/documentos/Plano_Anual_de_Formacao.pdf 

Subsecção VI – artigo 56.º – Núcleo de Atividades de Complemento Curricular 

1. O núcleo de Atividades de Complemento Curricular (extracurriculares) é formado pelos 

docentes e técnicos responsáveis pelos projetos de complemento educativo.  

 

2. É coordenado pelo Coordenador do Departamento Organizacional (CEFAP), o qual tem 

assento no Conselho Pedagógico. 

 

3. Este núcleo reúne uma vez por período letivo ou sempre que outros motivos o justifiquem. 

 

4. Coordenador 

4.1. Para além do estipulado no ponto 3 do artigo 42.º deste RI, compete ao Coordenador 

responsável pelas Atividades de Complemento Curricular: 

a) Elaborar o plano geral das atividades extracurriculares da iniciativa da Escola; 

b) Promover a interligação entre os vários Projetos existentes; 

c) Garantir a eficácia de comunicação entre os membros responsáveis pelo 

desenvolvimento de Projetos de complemento educativo; 

d) Assegurar a divulgação das atividades desenvolvidas e/ou a desenvolver; 

e) Incrementar a divulgação de manifestações culturais interescolares com outras 

entidades e associações locais e regionais; 

f) Propor ao Conselho Executivo os recursos humanos e físicos necessários ao 

desenvolvimento das atividades não curriculares; 

g) Convocar e presidir as reuniões; 

h) Submeter ao Conselho Pedagógico, no final de cada período, um relatório de análise 

aos resultados e atividades desenvolvidas. 

CAPITULO IV – ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS 
 

SECÇÃO I – artigo 57.º – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

1. Têm acesso aos Serviços Administrativos da Escola docentes, alunos, não docentes, pais e 

encarregados de educação, assim como o público em geral. 

 

2. As normas para preenchimento de documentos devem estar expostas em local 

apropriado. 

 

3. Os Serviços Administrativos devem atuar em conformidade com o Código de 

Procedimento Administrativo e com as regras de conduta definidas no Decreto-Lei n.º 135/99, 

de 22 de abril, destacando-se as seguintes atribuições: 

a) Atender e informar corretamente todos os utentes; 

b) Receber e dar o devido encaminhamento à correspondência e às justificações de 

faltas de pessoal docente e não docente; 

c) Manter atualizados e organizados os processos individuais dos alunos, do pessoal 

docente e não docente; 

d) Fornecer os materiais requisitados pelos diversos setores da Escola; 

http://louros.webmadeira.net/Paa/
http://louros.webmadeira.net/eb23louros/documentos/Plano_Anual_de_Formacao.pdf
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e) Manter os dossiês atualizados com a legislação relativa ao processo educativo e seus 

agentes, de modo a serem facilmente consultados. 

 

4. Organograma dos Serviços Administrativos 

 

 

 

 

 

 

SECÇÃO II – artigo 58.º – AÇÃO SOCIAL EDUCATIVA 

1. São desenvolvidos, no âmbito da educação escolar, apoios de Ação Social Educativa 

(ASE), concretizados através da aplicação de critérios de discriminação positiva que visam a 

compensação social e educativa dos alunos economicamente carenciados. 

 

2. A Ação Social Educativa garante um conjunto de serviços de apoio ao aluno e famílias, 

como a comparticipação, total ou parcial, de refeições, serviços de cantina, de transporte 

escolar, manuais e material escolar. 

2.1. Estes apoios diretos são atribuídos mediante a entrega dos comprovativos que venham a 

ser solicitados pelos serviços da Escola. 

 

3. Todos os alunos matriculados e a frequentar a Escola estão abrangidos pelo Seguro 

Escolar, que cobre acidentes no recinto escolar, no percurso casa/escola/casa e em todas 

as atividades educativas. 

3.1. Aos alunos fora da escolaridade obrigatória é exigido o pagamento do Seguro Escolar. 

CAPITULO V – COMPLEMENTO E DESENVOLVMENTO EDUCATIVO 
 

SECÇÃO I – artigo 59.º – APOIO PEDAGÓGICO ACRESCIDO (APA) / AE / FPS 

1. Apoio Pedagógico Acrescido (APA) 

Destina-se a alunos com dificuldades de aprendizagem ou de integração escolar, 

decorrentes de carências impeditivas de um desenvolvimento adequado ao processo de 

ensino-aprendizagem e que necessitam de um acompanhamento mais eficaz fora da sala 

de aula. 

1.1. Estas aulas são lecionadas de acordo com um programa específico, dando prioridade 

ao Português, Matemática e Língua Estrangeira. 

1.2. Para o efeito, é preenchido, pelo professor responsável, um relatório sucinto sobre a 

participação, o empenho e o progresso revelado pelos alunos envolvidos. O relatório será 

apresentado ao Conselho de Turma nas reuniões trimestrais de avaliação.  

1.3. O processo de encaminhamento dos alunos para Apoio Pedagógico Acrescido (APA) 

deverá fazer-se acompanhar, no início de cada ano letivo, de um relatório sucinto com as 

principais dificuldades apresentadas pelo aluno, de forma a definir planos e áreas de 

trabalho prioritárias. 

CHEFE DE 

DEPARTAMENTO 

 

CONTABILIDADE 

E 

VENCIMENTOS 

 

 

PESSOAL 

DOCENTE 

PESSOAL 

NÃO 

DOCENTE 

 NÃO  

AÇÃO 

SOCIAL 

EDUCATIVA 

 

ALUNOS 

 

EXPEDIENTE 

GERAL 
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1.3.1. O processo de encaminhamento para APA terá de ser objeto de confirmação, por 

escrito, pelos pais e encarregados de educação. A não autorização deve ser 

devidamente registada em ata de Conselho de Turma e na medida de Promoção do 

Sucesso Escolar do Aluno. 

1.4. O APA é objeto de uma monotorização contínua, refletindo-se na avaliação final da 

respetiva disciplina, no âmbito da componente metodológica inscrita na dimensão 

cognitiva.  

1.5. O professor responsável poderá propor a exclusão do aluno quando este exceder o limite 

de faltas injustificadas (três faltas) ou ainda quando demonstrar falta de interesse pelas 

atividades propostas. Esta proposta deverá ser ratificada pelo Conselho de Turma. 

1.5.1. O Diretor de Turma deverá informar o Presidente do Conselho Executivo e o 

Encarregado de Educação sempre que se verifique a situação referida em 1.5. 

1.5.2. O docente que leciona o apoio deverá informar o Diretor de Turma sobre o 

incumprimento dos alunos em matéria de assiduidade. 

1.5.3. As faltas dadas às aulas de apoio devem ser justificadas junto do Diretor de Turma. 

 

2. Apoio ao Estudo (AE) / Formação Pessoal e Social (FPS) 

2.1. São espaços de consolidação das aprendizagens nas áreas do Português, PLNM, 

Matemática e Língua Estrangeira. 

2.2. São Oferta da Escola, de frequência facultativa para os 2.º e 3.º Ciclos, de acordo com 

a(s) matriz(es) curricular(es) vigente)s). 

2.3. São preferencialmente lecionadas pelos docentes do Conselho de Turma, da respetiva 

disciplina. 

2.4. São objeto de uma monotorização contínua, refletindo-se na avaliação final da 

respetiva disciplina, no âmbito da componente metodológica inscrita na dimensão 

cognitiva.  

2.5. No final de cada período letivo, é preenchido um documento sobre o desempenho dos 

alunos nesta área, incidindo sobre a assiduidade, participação e avaliação, a enviar por 

correio eletrónico aos respetivos Diretores de Turma. 

2.6. Aplica-se o mesmo regime de assiduidade e faltas das restantes disciplinas curriculares. 

SECÇÃO II – artigo 60.º – PLANO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (PEF) 

1. O Plano de Educação e Formação (PEF) é uma medida socioeducativa e formativa de 

inclusão, de caráter temporário e excecional, a aplicar a jovens até aos 18 anos que se 

encontram em risco e/ou perigo de exclusão escolar e social depois de esgotadas todas as 

outras medidas de integração escolar.  

 

2. Subdivide-se em duas vertentes de atuação: 

a) O PEF A para aplicação de medidas seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

(DL n.º 55/2018, de 6 de julho);  

b) O PEF B para aplicação de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

(DL n.º 55/2018, de 6 de julho). 

SECÇÃO III – artigo 61.º – ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 

1. Clubes e Projetos da Escola 

1.1. Os alunos dispõem de atividades de enriquecimento curricular, no âmbito dos chamados 

clubes e projetos escolares, predominantemente dinamizados por docentes e técnicos 

especializados. São de frequência facultativa e desenvolvem-se fora do tempo letivo. 
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1.2. As atividades de complemento curricular têm uma natureza eminentemente lúdica, 

cultural e formativa, com a finalidade de proporcionar e facilitar a formação integral e a 

realização pessoal do aluno. 

1.3. O clube/projeto pode integrar alunos, docentes, não docentes, pais e encarregados de 

educação e outros membros da comunidade. 

1.4. A proposta de cada clube/projeto é apresentada ao Conselho Pedagógico no início de 

cada ano letivo e dela deve constar: 

a) Indicação do responsável; 

b) Descrição da sua natureza; 

c) Objetivos; 

d) Atividades a serem desenvolvidas; 

e) Tempo semanal necessário; 

f) Número de participantes; 

g) Recursos materiais e humanos necessários; 

h) Formas e momentos de avaliação das atividades. 

1.5. Após a sua aprovação, cada clube/projeto deve elaborar o seu próprio Regimento. 

1.6. A planificação das atividades deverá ser feita, tendo em conta os recursos humanos, os 

materiais disponíveis e os horários dos alunos. 

1.7. O conjunto de projetos/clubes será parte integrante do Plano Anual da Escola. 

1.8. A participação nas atividades dos clubes é feita por inscrição, em impresso próprio, 

ratificado pelo pai/encarregado de educação, no caso de aluno menor de idade. 

1.9. A avaliação dos alunos será sempre qualitativa, atendendo ao caráter eminentemente 

lúdico-formativo das atividades a desenvolver. 

1.10. O docente responsável pelo clube/projeto: 

a) Informará o pai ou encarregado de educação sobre o horário de funcionamento, 

através da caderneta do aluno ou outro documento criado para o efeito; 

b) Organizará o dossiê do clube; 

c) Fará constar no projeto do clube uma lista com os alunos inscritos, fornecendo-a ao 

Diretor de Turma; 

d) Registará as atividades desenvolvidas no dossiê do clube;  

e) Marcará regularmente as faltas de assiduidade dos membros do clube, avisando o 

Diretor de Turma quando as mesmas ponham em causa a continuidade de alunos no 

clube (três faltas consecutivas ou quatro interpoladas). 

1.11. Cada clube dará a conhecer à comunidade escolar o trabalho desenvolvido ao longo 

do ano letivo, conforme o previsto no PAA. 

1.12. A inscrição num clube obriga à sua frequência, pelo menos, durante um período letivo, 

não podendo no decurso do mesmo trocar por outro. No final do período letivo, poderão os 

alunos renovar a inscrição ou mudar de clube. Esta situação não invalida que o aluno 

frequente vários clubes, desde que estes não coincidam no horário. 

1.13. A avaliação do desempenho dos alunos no clube/projeto faz-se através do link: 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/inicio/59-avaliacao-intercalar 

1.14. A avaliação dos alunos nos clubes não deverá refletir-se na sua avaliação final, nas 

disciplinas que estão na origem desses clubes. 

1.15. O Coordenador das Atividades Enriquecimento Curricular apreciará e avaliará os 

relatórios dos clubes/projetos, submetendo ao Conselho Pedagógico um parecer global 

sobre os mesmos. 

1.16. A continuidade do clube/projeto, no ano letivo seguinte, está condicionada à 

apresentação de proposta e aprovação do Conselho Pedagógico, no final de cada ano. 

 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/inicio/59-avaliacao-intercalar
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2. Projetos da Direção Regional de Educação 

2.1. Dentro das suas competências e prioridades, o estabelecimento dinamiza projetos de 

âmbito regional, com a colaboração da Direção Regional de Educação e dos demais 

parceiros nas áreas da Saúde, da Proteção Civil e Autarquia, abrangendo os alunos dos 

diversos níveis de ensino. 

2.2. Os projetos são ministrados durante o tempo afeto à Formação Pessoal e Social (FPS). 

2.3. É da competência do Conselho Executivo a indicação dos docentes responsáveis pela 

coordenação e dinamização dos projetos, sendo a seleção feita com base em critérios 

ético-profissionais. 

 

3. Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos 

3.1. Trata-se de um projeto que visa implementar as medidas de autoproteção presentes na 

Lei de Segurança contra Risco de Incêndio em edifícios, bem como promover 

comportamentos de segurança, informando e sensibilizando a Comunidade Educativa para 

os procedimentos que figuram no Plano de Prevenção e Emergência da Escola. 

3.2. Este projeto é assegurado a todas as turmas, preferencialmente, pelos docentes da 

disciplina de Geografia. 

 

4. ERASMUS+ / eTWINNING 

Ao nível das mobilidades e intercâmbios comunitários, as propostas de projetos devem ser 

previamente apresentadas ao Conselho Executivo e aprovadas em sede de Conselho 

Pedagógico. 

SECÇÃO IV – artigo 62.º – DESPORTO ESCOLAR 

1. O projeto do Desporto Escolar, bem como as atribuições inerentes aos seus dinamizadores 

estão consagrados no Despacho n.º 109/2005, de 26 de outubro. 

 

2. A Escola proporciona anualmente a possibilidade de os seus alunos participarem no 

Desporto Escolar, projeto desenvolvido pela Secretaria Regional de Educação que visa a 

promoção da prática desportiva nas faixas etárias abrangidas pela escolaridade obrigatória, 

mediante a aprovação de um projeto de atividades pelo Conselho da Comunidade 

Educativa. 

 

3. Em cada ano letivo, são dinamizados núcleos de modalidades desportivas, sob a 

supervisão e acompanhamento técnico de um docente de Educação Física. 

3.1. A participação dos alunos nas atividades do Desporto Escolar está condicionada à 

autorização do pai/encarregado de educação. 

CAPITULO VI – PROTOCOLOS E PARCERIAS 
 

SECÇÃO I – artigo 63.º – ENTIDADES E INSTITUIÇÕES 

1. A Escola orienta-se no sentido de estabelecer parcerias com organismos e instituições 

locais, regionais, nacionais e estrangeiras, com vista a desenvolver os princípios consignados 

no seu Projeto Educativo e que promovam intercâmbios e mobilidades com vista à melhoria 

do processo ensino-aprendizagem. 

 

2. As propostas de projetos e/ou parcerias devem ser previamente submetidas ao Conselho 

Executivo e aprovadas em sede de Conselho Pedagógico, constando do Plano Anual de 

Escola. 



    Página 43 de 91 

 

CAPITULO VII – DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

SECÇÃO I – ALUNOS 
 

Subsecção I – artigo 64.º – Escolaridade Obrigatória e Matrícula 

1. O regime de escolaridade obrigatória, dos 6 aos 18 anos de idade, está consagrado na Lei 

n.º 85/2009, de 27 de agosto. 

1.1. Estão sujeitos ao novo regime de escolaridade obrigatória os alunos que se tenham 

matriculado no ano letivo de 2009/2010, antes de completarem quinze anos de idade, em 

qualquer dos anos de escolaridade do 2.º ciclo ou no 7.º ano de escolaridade. 

 

2. A matrícula é obrigatória e confere o estatuto de aluno. 

2.1. Os procedimentos de matrícula e sua renovação estão definidos na Portaria n.º 265/2016, 

de 13 de julho. 

Subsecção II – artigo 65.º – Direitos 

1. São direitos do aluno os que estão consignados nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2013, de 25 de junho, dos quais se destacam os seguintes: 

a) Usufruir de uma educação de qualidade, assente em valores de cidadania, respeito e 

responsabilidade; 

b) Ter acesso a um ambiente harmonioso, potenciador das suas aprendizagens e 

qualidades; 

c) Ser tratado com respeito e correção por todos os elementos da Comunidade 

Educativa; 

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

desempenho escolar; 

e) Beneficiar de apoios, no âmbito da Ação Social Educativa; 

f) Ver salvaguardada a sua segurança e respeitada a sua integridade física e moral; 

g) Beneficiar de apoios específicos adequados às suas necessidades de aprendizagem e 

de medidas de recuperação. 

 

2. Além destes direitos consagrados no seu estatuto, a Escola reconhece ainda ao aluno o 

direito a: 

a) Beneficiar de uma alimentação equilibrada, respeitando todas as normas de higiene; 

b) Aceder a locais de estudo e de convívio; 

c) Ser dispensado de aulas, sem marcação de falta, para representar a Escola em eventos 

de caráter pedagógico, cultural e desportivo; 

d) Utilizar o elevador em caso de necessidade física devidamente comprovada; 

e) Participar nas atividades de enriquecimento curricular, sem prejuízo da componente 

letiva; 

f) Ser informado, em placares existentes na Escola ou através do Diretor de Turma, sobre 

todos os elementos importantes da sua vida escolar (matrículas, Ação Social, cartão 

eletrónico e caderneta, calendário de testes, apoios educativos, atividades de tempos 

livres e de enriquecimento curricular, faltas, períodos de férias, Regulamento Interno da 

Escola); 

g) Ser ouvido ou atendido pelos docentes, pelo Diretor de Turma ou por qualquer 

elemento do Conselho Executivo; 

h) Ser informado pelos seus docentes dos objetivos e critérios específicos de avaliação de 

cada disciplina, no início do ano letivo; 

i) Realizar, no máximo, um teste por dia, preferencialmente três por semana; 
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j) Receber os testes no prazo máximo de 10 dias úteis, salvo casos devidamente 

justificados, não devendo, em caso algum, transitar a sua entrega para o período 

seguinte; 

k) Usufruir de atividades e medidas de apoio específicas, inclusivamente no âmbito dos 

serviços de psicologia, da terapia da fala, da intérprete de Língua Gestual Portuguesa e 

da orientação escolar e vocacional; 

l) Usufruir de atividades de discriminação positiva, a serem regulamentadas em Conselho 

Pedagógico, tais como: 

 Atribuição de prémios em material escolar, livros, entradas em espetáculos culturais, 

ou outros; 

 Atribuição de diplomas que reconheçam a assiduidade, a pontualidade, o empenho 

no estudo, a capacidade de cooperação, a participação e o espírito solidário, além 

de comportamentos meritórios; 

 Registo em Quadro Excelência, de Mérito, de Assiduidade e de Valor, conforme 

estipulado nos respetivos regulamentos. 

m) Ser representado no Conselho da Comunidade Educativa e nos Conselhos de 

Turma de natureza disciplinar, pelos elementos representantes dos discentes, conforme 

o artigo 7.º, alínea n), do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho; 

n) Ser eleito para representar os discentes nas reuniões do Conselho da Comunidade 

Educativa e nos Conselhos de Turma de natureza disciplinar, pelos elementos 

representantes dos discentes, conforme o artigo 7.º, alínea n), do Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho; 

o) Beneficiar do Seguro Escolar, em situações de acidente nos espaços escolares, no 

percurso casa-escola-casa, em visitas de estudo e nas demais atividades dinamizadas 

pela Escola; 

p) Ter acesso ao seu Processo Individual do Aluno (PIA), quando for maior de idade, 

mediante pedido feito nos Serviços Administrativos, ao abrigo do ponto 4, do artigo 11.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho. A consulta será feita nos 

próprios Serviços Administrativos, no horário de atendimento ao público, desde que 

garantida a confidencialidade dos dados e na presença de um funcionário.  

Subsecção III – artigo 66.º – Delegado e Subdelegado de Turma 

1. O perfil do Delegado e Subdelegado deve estar de acordo com os seguintes critérios de 

elegibilidade:  

a) Maturidade; 

b) Capacidade de diálogo/liderança; 

c) Coerência; 

d)  Lealdade; 

e) Espírito de justiça; 

f)  Sinceridade. 

 

2. O Delegado de Turma tem como funções: 

a) Eleger, entre si, dois representantes para participarem no Conselho da Comunidade 

Educativa; 

b)  Representar a turma junto do Diretor de Turma e do Conselho Executivo; 

c) Representar a turma nas reuniões de caráter disciplinar ou outras (quando o Delegado 

ou Subdelegado forem os presumíveis infratores, serão substituídos por outros alunos nas 

reuniões de caráter disciplinar); 

d) Promover a boa relação entre os restantes alunos; 
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e) Representar a turma participando nos Conselhos de Turma, exceto quando se tratar de 

assuntos relacionados com a avaliação sumativa. 

 

3. É de considerar a substituição dos alunos eleitos no caso de: 

a) Eles próprios manifestarem esse desejo com fundamento lógico; 

b) De proposta fundamentada da maioria dos alunos da turma; 

c) De proposta fundamentada do Diretor de Turma; 

d) De proposta da maioria dos professores, consultando sempre o Diretor de Turma. 

 

4. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da 

Escola aqueles a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida 

disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou tenham sido, nos últimos dois 

anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano 

de escolaridade por excesso grave de faltas. 

 

5. Os demais direitos dos representantes dos alunos estão consagrados no artigo 8.º, do 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013, de 25 de junho. 

Subsecção IV – artigo 67.º – Deveres 

1. São deveres gerais do aluno os que estão consignados no artigo 10.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2013, de 25 de junho, dos quais se destacam os seguintes: 

a) Estudar, empenhar-se e participar; 

b) Ser assíduo e pontual; 

c) Tratar com respeito e correção todas as pessoas; 

d) Respeitar a autoridade dos professores e funcionários; 

e) Ser responsável, tolerante e cooperante; 

f) Ser honesto e guardar lealdade para com todos os elementos da Comunidade 

Educativa. 

 

2. Na sala de aula, os alunos estão obrigados a: 

a) Seguir as orientações dadas pelos docentes; 

b) Comportar-se corretamente, de forma a permitir o normal funcionamento das aulas, 

respeitando o direito dos outros alunos à aprendizagem. Designadamente: 

 Não interromper as atividades com conversas paralelas; 

  Saber escutar e aguardar a sua vez para intervir; 

 Não chamar nomes nem fazer troça de colegas; 

 Permanecer no seu lugar, salvo indicação em contrário por parte do docente; 

 Não brincar com compassos, tesouras e outros materiais que possam causar 

acidentes; 

 Não mascar pastilha elástica nem comer na sala de aula; 

 Não usar o material dos colegas sem permissão. 

c) Apresentar o material necessário a cada disciplina. Em caso de incumprimento, será 

penalizado na dimensão ―Atitudes e Valores‖. 

d) Nos termos previstos no artigo 10.º deste RI, manter desligados telemóveis, tablets e 

outros dispositivos eletrónicos, salvo em caso de autorização pelo professor; 

e) Conservar o equipamento escolar, não danificando nem escrevendo nas mesas, 

cadeiras e paredes. 

f) Manter o seu espaço de trabalho limpo e organizado, procedendo à recolha de papéis 

e à arrumação das mesas e cadeiras, antes de sair da sala de aula; 
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g) Aguardar pela ordem do professor para abandonar a sala, no final da aula. 

 

3. Nas aulas de Educação Física, os alunos devem: 

a) Equipar-se rapidamente, apresentando-se no recinto da aula num espaço de cinco 

minutos. Após este tempo, o balneário será encerrado; 

b) Apresentar-se com o respetivo equipamento (calção, camisola, podendo optar pelo 

fato de treino, leggins de malha (meninas), sapatilhas com meias) limpo, adequado e 

completo. Em caso de incumprimento, o aluno será penalizado nas ―Atitudes e 

Valores‖; 

c) Usar sabrinas ou meias antiderrapantes para realizar a aula de ginástica no ginásio; 

d) Entregar um atestado médico a comprovar a necessidade de utilização de óculos 

durante a aula; 

e) Retirar qualquer aparelho auditivo durante as aulas de Educação Física; 

f) Entrar apenas nas instalações desportivas acompanhados pelo docente e 

devidamente equipados; 

g) Tomar duche após as aulas de Educação Física, se tiver condições no balneário para 

tal.  

h) Utilizar um elástico para prender os cabelos compridos, para evitar o contacto com os 

olhos e também por razões de segurança e higiene; 

i) Manter os balneários limpos, pois serão utilizados por outros alunos; 

j) Utilizar chinelos nos balneários; 

k) Abandonar apenas o recinto da aula com autorização do docente; 

l) Zelar pelo material desportivo e didático; 

m) Retirar qualquer objeto ou adorno que possam ser perigosos, colocando em risco a 

sua integridade física e a dos colegas; 

n) Usar apenas desodorizante roll-on. É proibido o uso de desodorizantes em spray. 

3.1. O aluno pode usar boné no polidesportivo, nos dias de sol, e fazer-se acompanhar de 

garrafa de água ficando a sua utilização sob responsabilidade do docente. 

3.2. O aluno deve comparecer devidamente equipado às aulas de Educação Física ou 

Desporto Escolar, mesmo que dispensado das atividades por razões de saúde. A dispensa 

temporária da frequência de atividade física está regulamentada no artigo 15.º do Decreto 

Legislativo Regional, n.º 21/2013/M, de 25 de junho.  

 

4. Na biblioteca, devem ser observadas as seguintes regras: 

a) Falar em tom baixo e com correção; 

b) Não fazer ruído ou usar dispositivos com som; 

c) Zelar pelo equipamento e material bibliográfico; 

d) Não retirar os livros das estantes. O pedido de consulta será sempre feito ao elemento 

não docente; 

e) Requisitar os computadores apenas para trabalhos escolares, procedendo à inscrição 

antecipada junto do elemento não docente; 

f) Não consumir comida e bebidas nesta área; 

g) Conhecer e cumprir o Regulamento da Biblioteca (Anexo 2). 

 

5. No quotidiano escolar, o aluno deve: 

a) Tratar, com delicadeza e respeito, os colegas, docentes e não docentes; 

b) Acatar as instruções dos elementos não docentes da Escola; 

c) Fazer-se acompanhar, sempre, do respetivo cartão de estudante, sendo obrigatória a 

sua passagem no controlo eletrónico, existente na portaria. Em caso de extravio, é da 

responsabilidade do aluno a aquisição de uma segunda via; 
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d) Efetuar a reserva e pagamento das refeições (lanches e almoços) até às dez horas do 

dia em que se regista o consumo das mesmas; 

e) Fazer-se acompanhar, sempre, da caderneta escolar devidamente preenchida, de 

acordo com as instruções dadas pelo Diretor de Turma; 

f) Apresentar a caderneta do aluno, sempre que solicitada pelos docentes ou elementos 

do Conselho Executivo, 

g) Dar conhecimento, ao pai/encarregado de educação, dos registos de ocorrência 

contidos na caderneta e solicitar a respetiva assinatura; 

h) Solicitar ao encarregado de educação para que assine os critérios e fichas de 

avaliação; 

i) Dirigir-se logo para a sala de aula, após o toque de entrada, aguardando 

ordeiramente a chegada do docente;  

j) Permanecer fora da sala de aula durante os intervalos e os feriados, apenas sendo 

autorizada entrada pontual pelo elemento não docente ou docente; 

k) Levar consigo objetos de valor e dinheiro durante os intervalos; 

l) Apresentar-se asseado e trajado adequadamente ao contexto escolar, evitando 

calções e minissaias muito curtos, camisolas de alças, roupas transparentes e vestuário 

estragado e/ou sujo; 

m) Colaborar na limpeza e asseio dos espaços escolares, utilizando os recipientes 

apropriados a cada tipo de lixo; 

n) Zelar pela conservação da Escola, dos equipamentos e demais material, 

responsabilizando-se individual ou coletivamente pelos danos causados, quer 

inadvertidamente ou propositadamente; 

o) Respeitar os bens/pertencentes de toda a Comunidade Educativa; 

p) Respeitar a sua vez nas filas da cantina, bar, papelaria, reprografia, ação social e 

serviços administrativos; 

q) Entregar a justificação de faltas ao Diretor de Turma, assinada pelo pai/encarregado 

de educação, no prazo de 3 (três) dias úteis, após o primeiro dia de ausência às aulas; 

r) Cuidar do seu material e pertences, evitando trazer objetos de valor ou grandes 

quantias de dinheiro para a Escola; 

s) Marcar as refeições com antecedência ou, excecionalmente, até às 10 horas do dia 

em que pretende usufruir da mesma, sob pena de pagar multa 

t) Consumir a refeição registada. Em caso de desistência, avisar o Serviço de Ação Social 

até às 10 horas do mesmo dia, sob pena de não lhe ser reembolsado o valor da 

mesma. 

 

6. O aluno não deve: 

a) Trazer, vender, nem consumir bebidas alcoólicas, tabaco e outras substâncias aditivas; 

b) Promover jogos a dinheiro; 

c) Utilizar linguagem grosseira ou ofensiva; 

d) Permanecer nas salas de aulas e laboratórios, sem a presença ou autorização do 

docente ou elemento não docente. 

 

7. Sempre que os alunos tenham de permanecer na Escola, sem aulas, não podem circular 

na área das salas de aula, nem perturbar o normal funcionamento das atividades letivas 

com comportamentos inadequados. 
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Subsecção V – artigo 68.º – Faltas 

1. Toda a matéria respeitante a faltas dos alunos e consequentes medidas de recuperação 

e integração está regulamentada pelo Decreto Legislativo Regional nº21/2013/M, de 25 de 

junho (artigos 13º a 21º), e pela Portaria n.º 72/2011, de 30 junho.  

1.1. A Escola disponibiliza um documento de uniformização do regime de faltas (Anexo 4). 

 

2. Sem prejuízo da legislação referida, há ainda a considerar as seguintes circunstâncias: 

a) É obrigatória a marcação de faltas aos alunos em todas as atividades escolares 

quando incluídas nos respetivos horários; 

b) As faltas são registadas pelo professor na plataforma Place, bem como os sumários, 

até 72 horas após o final da aula. 

 

3. Há lugar a marcação de falta, nas seguintes situações: 

a) A não comparência a uma aula ou atividade escolar de frequência obrigatória – FP 

(Falta de Presença); 

b) Comportamento inadequado na aula – FD (Falta Disciplinar).  

 

4. Não há lugar a marcação de falta no Place nas situações em que ocorra: 

a) Falta de material. Neste caso, deverá ser garantida a permanência do aluno na sala 

de aula, bem como as suas aprendizagens, ficando ao critério do docente a melhor 

estratégia para esse fim; 

b) Falta de assinatura do encarregado de educação nas fichas de avaliação; 

c) Participação dos alunos em visitas de estudo aprovadas em Conselho de Turma e 

previstas no Plano Anual de Escola, em eventos em representação da Escola e em 

atividades culturais, associativas ou desportivas reconhecidas como de interesse 

público ou consideradas relevantes pela Escola, de acordo com os critérios e 

autorização do Conselho Executivo.  

4.1. No caso das disciplinas não envolvidas na visita de estudo, os respetivos docentes 

devem: 

a) Sumariar o evento que está na origem da ausência da turma; 

b) Marcar as respetivas faltas aos alunos da turma. 

4.1.1. Cabe ao docente organizador da atividade informar o(s) Diretor(es) de Turma(s) da 

lista de presenças dos alunos, de modo a que a falta seja retirada aos discentes que 

efetivamente participaram na visita de estudo. 

 

5. No caso da falta referida na alínea b), do ponto 3, se a mesma implicar ordem de saída 

da sala de aula, os alunos são obrigatoriamente encaminhados para o Gabinete de 

Mediação, com o respetivo registo de ocorrência.  

5.1. A saída da sala de aula, por motivos disciplinares, acompanhada da respetiva 

marcação de FD, será analisada à luz das medidas disciplinares previstas no Estatuto do 

Aluno e neste Regulamento Interno. 

 

6. Três participações por FD, na mesma disciplina, ou cinco em várias outras disciplinas, 

implicam uma Medida Disciplinar Corretiva a deliberar pelo Conselho Executivo, com a 

salvaguarda da gravidade das ocorrências, podendo a medida ser imputada à primeira 

infração. 

 

7. Tanto no caso FP como em FD, o Diretor de Turma deverá ser informado atempadamente, 

de forma a comunicar a situação ao pai/encarregado de educação. 
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8. O limite de faltas injustificadas a considerar em qualquer disciplina é o dobro do número 

de tempos semanais.  

8.1 Os Cursos de Educação e Formação regem-se por legislação própria. 

 

9. Num bloco de 90 minutos, a cada tempo letivo de 45 minutos corresponde uma falta de 

presença. 

 

10. Nas disciplinas semestrais (oferta educativa da escola), as faltas injustificadas regulam-se 

pelo princípio previsto no número anterior. 

 

11. Sempre que o aluno atinja o número de faltas igual a um terço do limite determinado 

para cada disciplina, o Diretor de Turma ou professor-tutor convocará o pai/encarregado de 

educação ou o aluno, quando maior de idade, para uma reunião. A cópia da convocatória 

e o registo de presença do pai/encarregado de educação ou do aluno ficarão arquivados 

no dossiê de turma. 

 

12. As faltas interpoladas, as faltas verificadas com regularidade numa disciplina ou no 

mesmo tempo letivo e todas as faltas de caráter disciplinar serão objeto de procedimento 

idêntico ao referido no ponto 2. 

 

13. São consideradas justificadas as faltas dadas ao abrigo do artigo 16.º, do Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho, das quais destacamos algumas situações: 

a) Doença do aluno; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infectocontagiosa de pessoa que 

resida com o aluno; 

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

d) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que 

não possa efetuar -se fora do período das atividades letivas; 

e) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição; 

f) Cumprimento de obrigações legais; 

g) Outro facto impeditivo da presença na Escola ou em qualquer atividade escolar, 

desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível 

pelo Presidente do Conselho Executivo ou pelo Diretor de Turma; 

h) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento 

disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar 

sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em que 

ultrapassem a medida efetivamente aplicada 

13.1. Relativamente às alíneas i) e n) do respetivo Diploma (participação em visitas de 

estudos e em eventos em representação da Escola), passa a vigorar o disposto no ponto 4.  
 

14. A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou encarregados 

de educação ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao Diretor de Turma, com indicação 

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

mesma na caderneta escolar. 

14.1. O Diretor de Turma pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, ou ao aluno 

maior de idade, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, 

devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir 

para o correto apuramento dos factos. 
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14.2. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, 

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

 

15. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a 

apresentar os trabalhos solicitados e a realizar as fichas de avaliação em falta, em data a 

agendar com o respetivo docente da disciplina. 

15.1. Em caso de ausência prolongada, o aluno terá direito a apontamentos das aulas em 

falta, podendo ainda beneficiar de atividades de recuperação/compensatórias definidas 

pelo Conselho Executivo. 

15.2. Está prevista a fixação de medidas pedagógicas compensatórias aos alunos que se 

integrem no conceito de atletas de alto rendimento, nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei 

n.º 272/2009, de 1 de outubro, e do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2007/M, 

de 11 de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2008/M, de 12 de agosto, 

assim como aos praticantes de elevado potencial, cuja participação em competições 

desportivas internacionais se revista de especial interesse público, nos termos do artigo 3.º do 

referido Diploma nacional.   

15.3. A fixação de soluções de apoio pedagógico destinado aos alunos que, não estando 

integrados no ponto anterior, participam em provas de alta competição enquadradas nos 

quadros competitivos nacionais ou regionais e que, no âmbito dessas atividades, têm 

necessidade de faltar à componente letiva, realiza-se conforme os documentos a cargo da 

Coordenação de Ciclo, aprovados e arquivados nos documentos deste conselho. 

 

16. A dispensa temporária da frequência das atividades de Educação Física ou Desporto 

Escolar está regulamentada no artigo 15.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 

25 de junho.  

 

17. As faltas são injustificadas quando: 

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

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

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

medida disciplinar sancionatória. 

17.1. Na situação prevista na alínea c), do número anterior, a recusa da justificação 

apresentada deve ser fundamentada de forma sintética. 

 

18. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao 

aluno maior de idade, pelo Diretor de Turma, no prazo máximo de três dias úteis. 

18.1. Quando for atingido metade do limite de faltas, os pais ou encarregados de educação 

são convocados à Escola. 

 

19. Em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de 

tempos letivos semanais, sendo essa situação considerada excesso grave de faltas. 

19.1. Em outras ofertas formativas, que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva 

carga horária, o aluno encontra-se na situação de excesso de faltas quando ultrapassa os 

limites de faltas justificadas e ou injustificadas daí decorrentes, relativamente a cada 

disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos termos previstos na regulamentação 

própria. 
 

20. Sem prejuízo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho, o 

aluno fora da escolaridade obrigatória, que ultrapasse o limite de faltas, será sujeito a 

deliberação do Conselho de Turma sobre a sua exclusão ou manutenção de frequência. 
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21. Sempre que um aluno na escolaridade obrigatória apresente fraca assiduidade, sem 

motivos devidamente justificados, caberá ao Diretor de Turma informar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco sobre a referida situação de absentismo. 

 

22. Sempre que o aluno retome o dever de assiduidade, poderão ser desconsideradas as 

faltas em excesso, após o cumprimento do Plano de Recuperação, por proposta do Diretor 

de Turma apresentada ao Conselho Executivo, que decidirá em função da análise do 

comportamento e do grau de empenhamento revelados pelo aluno em causa. 

 

23. A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres de 

frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de 

recuperação, podendo ainda a violação reiterada do dever de assiduidade conduzir à 

aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, nos termos do Estatuto do Aluno. 

23.1. A implementação de atividades de recuperação ou das medidas corretivas ocorrem 

após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma única vez no 

decurso do ano letivo. 

 

24. A ultrapassagem do limite de faltas nas atividades de apoio ou de frequência facultativa 

implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa. 

 

25. Independentemente da modalidade de ensino, os alunos que se apresentem na situação 

descrita no ponto 23 serão alvo de um Plano Individual de Recuperação, com vista a 

recuperar atrasos na aprendizagem e/ou a integração escolar e comunitária. Tanto os 

alunos como os seus encarregados de educação são corresponsáveis pelo cumprimento do 

plano. 

25.1. O Plano Individual de Recuperação é definido pelos professores das disciplinas em que 

foi ultrapassado o limite de faltas, em documento próprio criado pela Escola, dele constando 

os tópicos/unidades, metodologias, atividades e tipo de avaliação relativos às matérias 

tratadas nas aulas cuja ausência originou a situação de excesso de faltas. 

25.2. As medidas de recuperação são realizadas logo após a verificação da violação do 

limite de faltas. 

25.3. Com vista 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 n.º 2 do artigo 27.º do Estatuto do Aluno, 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. 

 

26. O incumprimento ou ineficácia das medidas previstas no número anterior obrigam à 

aplicação do disposto no artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de 

junho. 

26.1. Os alunos ficam retidos por faltas, quando as medidas a que se referem os n.os 1 e 2 

daquele artigo não forem possíveis por causa não imputável à Escola, ou quando o aluno, 

encaminhado para oferta formativa diferente da que frequenta após 31 de janeiro, não 

cumprir as atividades/medidas previstas. A retenção no ano de escolaridade em curso 

ocorre sem prejuízo da obrigação de frequência da Escola até final do ano letivo e até 

perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento para o novo percurso 

formativo, se ocorrer antes.  
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26.2. Nos cursos profissionais ou noutras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de 

cumprimento da respetiva carga horária, o incumprimento ou a ineficácia das medidas 

previstas no artigo 20.º implicam, independentemente da idade do aluno, a exclusão dos 

módulos ou unidades de formação das disciplinas ou componentes de formação em curso 

no momento em que se verifica o excesso de faltas, com as consequências previstas na 

regulamentação específica. 

26.3. As atividades a desenvolver pelo aluno, decorrentes do dever de frequência 

estabelecido, no horário da turma, são definidas pelo Conselho de Turma. 

26.4. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades implicam também restrições 

à realização de provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal se 

encontre previsto em regulamentação específica de qualquer modalidade de ensino ou 

oferta formativa. 

Subsecção VI – artigo 69.º – Medidas Educativas Disciplinares 

1. A definição, caraterização, bem como a competência e os procedimentos para a 

aplicação das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias estão previstos nos artigos 

26.º e 27.º e nos artigos 28.º a 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de 

junho. 

 

2. A aplicação de medidas educativas disciplinares deverá ter em conta o estipulado no 

documento ―Uniformização de Critérios de Atuação‖. (Anexo 5). 

 

3. Nos casos em que o presente regulamento for omisso, consultar o Capítulo IV do Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho – Estatuto do Aluno e Ética Escolar da 

RAM. 

Subsecção VII – artigo 70.º – Atividades de Integração na Comunidade Educativa 

1. No âmbito da aplicação de medida disciplinar corretiva correspondente à realização de 

tarefas e atividades de integração na Escola ou na Comunidade, o presidente do Conselho 

Executivo, depois de ouvir o Diretor de Turma, atribui ao aluno uma das seguintes tarefas, a 

cumprir preferencialmente na Escola, consoante o perfil de indisciplina em que se enquadra 

o discente, visando a sua integração e melhoria do ambiente escolar: 

a) Realizar trabalhos escolares, previamente definidos pelos docentes das disciplinas em 

que ocorreram as infrações, na biblioteca; 

b) Colaborar na manutenção da horta e jardins, sob a supervisão dos docentes do 

Projeto Eco-Escolas; 

c) Colaborar na limpeza dos espaços escolares – cantina, corredores, salas e pátios. 

1.1. Deve para tal observar-se: 

a) A audição do encarregado de educação do aluno; 

b) A reparação do dano provocado pelo aluno, se necessário e sempre que possível; 

c) A realização das tarefas, sempre que possível, fora do horário letivo do aluno; 

d) No caso de a medida disciplinar acima referida ser coincidente com as datas dos 

testes de avaliação, estes realizar-se-ão posteriormente em data a agendar com o 

docente da referida disciplina; 

e) No caso de a medida realizar-se fora da Escola, deve o aluno ser acompanhado pelos 

encarregados de educação ou elementos de instituição local idónea, mediante 

celebração de protocolo, onde conste o tipo de atividade, o local onde decorre, o 

número de horas previstas e a pessoal responsável pelo acompanhamento do aluno. 
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Subsecção VIII – artigo 71.º – Prémios de Mérito e Reconhecimento 

1. Os Quadros de Valor, de Mérito, de Excelência e de Assiduidade não visam apenas 

premiar os bons resultados ou os comportamentos exemplares, mas, acima de tudo, 

reconhecer e valorizar o esforço e o exercício de uma cidadania responsável e ativa, assim 

como estimular o gosto por aprender e a busca pela excelência. 

1.1. Esta matéria rege-se pelo artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 

de junho. 

 

2. Como forma de homenagear publicamente, premiar e estimular o desempenho escolar, 

as aprendizagens e as atitudes e valores, a Escola instituiu os seguintes prémios: 

2.1. Quadro de Valor. Reconhece os alunos que desenvolvam iniciativas ou ações 

exemplares, de benefício social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na Escola 

ou fora dela, e, igualmente, os alunos que se destaquem em atividades de enriquecimento 

curricular designadamente no âmbito do desporto escolar. 

2.2. Quadro de Mérito. Reconhece os alunos que revelem muito bons resultados escolares na 

avaliação ou que produzam trabalhos de muito boa qualidade no domínio curricular. 

2.3. Quadro de Excelência. Reconhece os alunos que revelem excelentes resultados 

escolares na avaliação ao longo do ano letivo. 

2.4. Quadro de Assiduidade. Reconhece os alunos que não apresentem qualquer falta 

registada, durante o ano letivo. 

 

3. Os critérios específicos que permitem aceder aos Quadros de Valor, de Mérito, de 

Excelência e de Assiduidade encontram-se em anexo neste RI (Anexo 6). 

3.1. É critério determinante, para cada um dos prémios, o aluno não ter sido alvo de qualquer 

medida disciplinar registada ao longo do ano letivo. 

3.2. O aproveitamento escolar é igualmente um critério determinante para aceder aos 

Quadros de Mérito e de Excelência, sendo para tal contabilizada a média de todas 

disciplinas curriculares, em que o aluno estiver inscrito. 

3.2.1. Estas menções são organizadas no final de cada ano letivo, por ano de 

escolaridade e por ciclo de ensino, tendo como base os resultados da avaliação interna 

e externa, no caso dos anos de escolaridade e das disciplinas sujeitas a Prova Nacional 

de Ciclo, obtida no final de cada ano escolar. 
 

 QUADRO DE MÉRITO QUADRO DE EXCELÊNCIA 

C
R

IT
É
R

IO
S
 

Obtenção de média igual ou superior a 

quatro vírgula zero (4,0) nas disciplinas 

curriculares; 

Obtenção de média de cinco, após os 

arredondamentos respetivos no conjunto 

das várias disciplinas (≥ 4,5); 

Avaliação de, pelo menos, Suficiente 

em Formação Cívica/Formação 

Pessoal e Social; 

Avaliação Bom ou Muito Bom em 

Formação Cívica/Formação Pessoal e 

Social; 

Nenhum nível inferior a três; Nenhum nível inferior a três; 

Comportamento global Bom ou Muito 

Bom. 

Comportamento global Bom ou Muito 

Bom. 

3.3. A atribuição de menção de Valor pode ser cumulativa com a menção de Mérito e/ou 

Excelência e/ou Assiduidade. 

 

4. Atribuição das menções de Valor, de Mérito, de Excelência e de Assiduidade 

4.1. Aos alunos que integrem no final de cada ano letivo os Quadros de Valor, de Mérito, de 

Excelência ou de Assiduidade será atribuída a menção respetiva que será registada no 

respetivo processo individual. 
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4.2. A atribuição das menções pode corresponder também a um prémio simbólico de 

natureza eminentemente educativa, dependendo das possibilidades da Escola e da 

dinâmica que a interação com o meio possibilitar. 

4.3. Os alunos premiados receberão um diploma, a ser entregue em cerimónia preparada 

para efeito, para a qual são convidados os alunos destacados e respetivos encarregados de 

educação, os elementos dos Conselhos de Turma a que os alunos pertenciam e outros 

elementos da Comunidade Educativa.   

SECÇÃO II – DOCENTES 
 

Subsecção I – artigo 72.º – Perfil 

Considerando que cabe ao docente o papel de orientador de todo o processo de ensino-

aprendizagem, este deve ter o seguinte perfil: 

a) Competência científica e pedagógica; 

b) Capacidade de liderança e espírito de grupo; 

c) Respeito pela profissão e promoção da sua dignificação; 

d) Disponibilidade para a interdisciplinaridade e trabalho interpares. 

Subsecção II – artigo 73.º – Direitos 

1. São garantidos aos docentes todos os direitos estabelecidos para os Trabalhadores com 

vínculo público, bem como os direitos específicos do pessoal docente, designadamente, os 

previstos no Estatuto da Carreira Docente da RAM, aprovado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º 

17/2010/M, de 18 de agosto, n.º 20/2012/M, de 29 de agosto, e n.º 7/2018/M, de 17 de abril.  

 

2. Nos termos do ponto 2, do artigo 4.º, do Estatuto da Carreira Docente da RAM, são direitos 

profissionais do pessoal docente: 

a) A participação no processo educativo; 

b) A formação e informação para o exercício da função educativa; 

c) O apoio técnico, material e documental; 

d) A segurança na atividade profissional; 

e) A consideração e o reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e 

demais membros da Comunidade Educativa; 

f) A colaboração das famílias e demais membros da Comunidade Educativa no processo 

de educação dos alunos; 

g) A negociação coletiva; 

h) A dignificação da carreira e da profissão docente; 

i) A estabilidade profissional; 

j) A não discriminação. 

 

3. Para além dos direitos consagrados na lei, o professor tem ainda direito a: 

a) Ser respeitado pelos colegas, pelos alunos e pelo restante pessoal da Escola; 

b) Exercer o seu trabalho docente com autonomia, respeitando as disposições legais, este 

Regulamento e as diretrizes emanadas superiormente; 

c) Ter um ambiente de trabalho agradável e confortável, dentro das possibilidades que a 

Escola tenha para oferecer; 

d) Participar no processo educativo e na vida escolar, expressando a sua opinião 

individualmente ou a através das estruturas que o representam; 

e) Exercer uma cidadania participada, elegendo e sendo eleito para os órgãos 
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representativos; 

f) Ser informado de toda a legislação que diga respeito à sua atividade profissional. Esta 

deverá ser afixada, durante quinze dias, no placar da sala de professores e organizada 

por índice de chegada e assunto; 

g) Não ser perturbado durante o funcionamento das aulas ou outras sessões de trabalho, 

a não ser em casos de notória importância; 

h) Ter acesso a apoio pedagógico, técnico e material, em boas condições de utilização; 

i) Beneficiar de critérios pedagógicos na distribuição de serviços letivos, como sejam a 

continuidade pedagógica, a lecionação máxima de três níveis de escolaridade; a 

ordenação no quadro da Escola por ordem de chegada no primeiro ano e por 

habilitação profissional (habilitação académica e tempo de serviço), enquanto 

permanecer nesse quadro. 

j) Obter dos órgãos de gestão a necessária colaboração nas atividades escolares, assim 

como a ser representado em todos os órgãos docentes eleitos para o efeito e de 

acordo com a legislação em vigor; 

k) Participar na definição de programas de atividades escolares e extracurriculares e 

tomar nelas parte ativa;  

l) Ter acesso à sala de Informática, sempre que possível; 

m) Usufruir de tolerância de 10 minutos ao primeiro tempo de cada turno;  

n) Usufruir dos serviços de reprografia para material particular mediante o pagamento da 

despesa efetuada; 

o) Beneficiar das regalias previstas na lei; 

p) Ter acesso aos documentos estruturantes de autonomia da Escola e participar na 

elaboração dos mesmos, através dos órgãos representativos. 

Subsecção III – artigo 74.º – Deveres 

1. Os docentes estão obrigados ao cumprimento dos deveres gerais estabelecidos para os 

Trabalhadores com vinculo público (artigo 73.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova 

o Regime Geral do Trabalho em Funções Públicas) e, designadamente, as demais 

obrigações previstas no Estatuto da Carreira Docente da RAM, aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro, alterado pelos Decretos Legislativos 

Regionais n.º 17/2010/M, de 18 de agosto, n.º 20/2012/M, de 29 de agosto, e n.º 7/2018/M, de 

17 de abril. 

 

2. O pessoal docente, no exercício das funções que lhe estão atribuídas nos termos do seu 

Estatuto, está ainda obrigado ao cumprimento dos seguintes deveres profissionais: 

a) Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça e 

da equidade; 

b) Orientar o exercício das suas funções por critérios de qualidade, procurando o seu 

permanente aperfeiçoamento e tendo como objetivo a excelência; 

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação 

de laços de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e 

reconhecimento mútuo, em especial entre docentes, alunos, pais e encarregados de 

educação e pessoal não docente; 

d) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e 

profissional e de aperfeiçoamento do seu desempenho; 

e) Participar de forma empenhada nas várias modalidades de formação que frequente e 

usar as competências adquiridas na sua prática profissional; 
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f) Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos 

utilizados, numa perspetiva de abertura à inovação; 

g) Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagógica, proceder à autoavaliação e 

participar nas atividades de avaliação da Escola; 

h) Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre Educação, cooperando 

com a Administração Educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da política 

educativa, no interesse dos alunos e da sociedade; 

i) Aceitar os cargos de natureza pedagógica-administrativa para que tenha sido eleito ou 

designado; 

j) Aceitar o exercício das funções de acompanhamento e apoio à realização do período 

probatório; 

k) Intervir no processo de avaliação nos termos da lei; 

l) Promover a liberdade, a democracia e os direitos humanos através da Educação; 

m) Pugnar pela dignidade profissional e pelo estrito cumprimento do conteúdo funcional 

da profissão. 

 

3. De forma a cumprir integralmente as suas funções, os docentes devem dedicar especial 

atenção aos seus deveres para com os alunos, com a Escola, com os demais docentes e 

com os pais e encarregados de educação, designadamente, de acordo com o previsto nos 

artigos 15.º, 16.º e 17.º do Estatuto da Carreira Docente da RAM. 

 

4. Outros deveres 

4.1. Como elemento determinante no processo educativo, o docente tem o dever de 

participar, de forma ativa, nos acontecimentos da vida escolar, designadamente: 

a) Observar as instruções do Conselho Executivo e as diretrizes emanadas do Conselho da 

Comunidade Educativa da Escola; 

b) Não emitir junto dos alunos, e não permitir por parte destes, seja sob que pretexto for, 

comentários sobre a atuação pedagógico-didática de outros colegas, dado o risco de 

desautorização que tal pode implicar e pelo que tem de contrário às normas 

deontológicas, exceto quando tiver de atuar na qualidade de Diretor de Turma; 

c) Fazer da pontualidade e da assiduidade bases do seu prestígio como profissional; 

d) Registar o sumário na plataforma Place, numerando a lição e procedendo à marcação 

de faltas, até 72 horas após o fim da aula; 

e) Ser o último a sair da sala de aula e tomar as providências necessárias para a sua 

utilização posterior, devendo comunicar ao elemento não docente responsável 

quando a mesma não se encontrar em condições; 

f) Não abandonar a sala no decorrer da aula, salvo em situações excecionais; 

g) Dar cumprimento e informar os alunos sobre os objetivos e critérios específicos de 

avaliação da disciplina, obedecendo assim à sua uniformização; 

h) Declarar, no final do ano letivo, as matérias não lecionadas, ficando exarada na ata do 

Conselho de Grupo a sua declaração; 

i) Aguardar a sua vez de ser atendido, respeitando a ordem de chegada, nos diversos 

serviços da Escola, mostrando um comportamento exemplar, perante alunos, pais, 

elementos não docentes e colegas. 

j) Intervir sempre que assista a comportamentos de desrespeito pelas normas do 

Regulamento Interno da Escola, participando por escrito, ao respetivo Diretor de Turma 

ou ao órgão de gestão, consoante a gravidade da infração; 

k) Não utilizar telemóvel no decorrer das atividades realizadas no espaço escolar, salvo em 

situações pontuais devidamente justificadas e autorizadas; 
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l) Esforçar-se por cumprir os programas que lhe são confiados, utilizando os processos 

pedagógico-didáticos mais adequados; 

m) Fornecer aos Diretores de Turma, periodicamente e sempre que tal lhe seja solicitado 

ou o tenha por necessário, informações sobre o aproveitamento e o comportamento 

dos seus alunos; 

n) Cumprir o que se encontra legislado, e neste RI, sobre a marcação de faltas; 

 o) Não alterar a duração das suas aulas, encurtando-as ou prolongando-as para além do 

seu tempo regulamentar; 

p) Zelar pela conservação dos edifícios e do material escolar, tanto nas salas de aula 

como em qualquer dependência da Escola; 

q) Zelar pela conservação do material didático e orientar a sua manipulação pelos alunos; 

r) Entregar ao respetivo delegado ou representante de Disciplina um exemplar de cada 

trabalho ou teste escrito utilizado, assim como outra documentação considerada de 

interesse, a fim de se organizar o dossiê de disciplina;  

s) Levar ao conhecimento do órgão de gestão, diretamente ou através do seu delegado 

ou representante, todas as deficiências e anomalias que tenha verificado em qualquer 

aspeto do funcionamento da Escola; 

t) Não utilizar por sistema os 10 minutos de tolerância para os primeiros tempos do turno da 

manhã e do turno da tarde;  

u) Apresentar reflexão detalhada, em caso de atribuição significativa de níveis inferiores a 

três (≥ 50 por cento dos alunos de uma turma), no âmbito do processo de avaliação 

sumativa de final de período, nela constando as dificuldades detetadas, as estratégias 

aplicadas e a eficácia das mesmas. 

v) Informar, atempadamente, o Conselho Executivo das faltas que tenha de dar, 

apresentando a justificação dentro dos prazos estipulados e preenchendo o 

documento relativo à substituição temporária de professor, onde devem constar as 

atividades e conteúdos letivos a dinamizar na sua ausência, bem como o material 

necessário às aulas. 

4.2. Relativamente aos testes de avaliação sumativa, ter em conta que: 

a) Não deve proceder à realização de um teste de avaliação sem que tenha entregado 

e procedido à correção do anterior; 

b) Deve registar, em documento próprio e no Place, as datas dos testes, com pelo menos 

uma semana de antecedência, e informar os seus alunos; 

c) Deve entregar os testes no prazo máximo de 10 dias úteis, salvo casos devidamente 

justificados, não devendo, em caso algum, transitar a sua entrega para o período 

seguinte; 

d) Deve cumprir as determinações da Escola, relativamente às qualificações dos testes, 

assinalando os níveis qualitativos e quantitativos das fichas.  

Subsecção IV – artigo 75.º – Faltas 

1. Ao pessoal docente abrangido pelo presente regulamento, aplica-se a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas em matéria de férias, faltas e licenças. 

 

2. A participação das faltas, ao abrigo do artigo 92.º, deve dar entrada na Secretaria, na 

véspera ou no próprio dia, ao primeiro tempo do horário do docente. 

 

3. As faltas ao serviço de exames e às reuniões de avaliação sumativa, de final de período, 

são apenas justificadas por casamento, por maternidade ou paternidade, por nascimento, 

por falecimento de familiar, por doença, por acidente em serviço, por isolamento profilático 
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e para cumprimento de obrigações legais, conforme previsto na lei. 

SECÇÃO III – PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Subsecção I – artigo 76.º – Direitos 

1. São garantidos a todo o pessoal não docente da Escola os direitos estabelecidos para os 

Trabalhadores com vínculo público em geral, previstos na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 

aprova o Regime Geral do Trabalho em Funções Públicas, designadamente nos artigos 71º e 

72.º. 

 

2. Sem prejuízo do previsto na legislação, são ainda direitos do pessoal não docente: 

a) Ser tratado corretamente por parte de todos os elementos e órgãos da Comunidade 

Educativa; 

b) Ser informado sobre as decisões dos órgãos superiores e das regras de funcionamento 

da Escola;  

c) Usufruir de um bom ambiente de trabalho, em que sejam salvaguardadas condições 

de higiene e segurança e apropriadas às suas funções;  

d) Beneficiar de apoio técnico, material e documental;  

e) Beneficiar das retribuições e abonos previstos na lei; 

f) Ser-lhe facilitada a possibilidade de promoção pessoal e profissional sempre que o 

desejem e possuam os requisitos necessários; 

g) Participar na gestão escolar, elegendo e sendo eleito para os órgãos representativos 

h)  Participar na vida escolar, expressando a sua opinião individualmente ou através das 

estruturas que o representem; 

i) Participar voluntariamente nas atividades promovidas pela Escola sem prejuízo das suas 

tarefas específicas; 

j) Beneficiar de ações de formação que promovam o melhor desempenho das suas 

funções; 

k) Ter conhecimento, em tempo útil, de todas as normas e prazos de concursos de pessoal; 

l) Dispor de uma sala onde possa guardar os seus objetos pessoais e conviver nos tempos 

livres, equipada com o mínimo de conforto; 

m) Ter acesso aos diferentes serviços da Escola, de acordo com as funções a que se 

destinam e horário de funcionamento; 

n) Ter o seu registo biográfico atualizado, e aceder ao mesmo sempre que solicitar; 

o) Ser informado, com antecedência, de quaisquer alterações no seu plano de tarefas, 

salvo em situações excecionais; 

p) Ser dispensado do serviço, nos termos da lei, devendo a dispensa ser requerida junto 

dos serviços da Escola;  

q) Ter acesso aos documentos estruturantes da vida escolar (PEE, PAE e RI), sendo-lhe 

reconhecido o direito a participar na elaboração dos mesmos através dos órgãos 

representativos. 

Subsecção II- artigo 77.º – Deveres 

1. O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais dos 

Trabalhadores com vínculo público, designadamente, os previstos artigo 73.º, da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, que aprova o Regime Geral do Trabalho em Funções Públicas, e no 

artigo 48.º do Decreto Legislativo Regional n.º21/2013/M de 25 de junho.  

 

2. O pessoal não docente deverá, ainda, desenvolver a sua atividade com profissionalismo e 
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sentido de responsabilidade, de acordo com os conteúdos funcionais e categorias do 

pessoal não docente, consagrados no ponto 2 do artigo 3.º (Capítulo II), da Lei n.º 58/2008, 

de 9 de setembro, que aprova o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções 

Públicas. 

 

3. Sem prejuízo da legislação mencionada, são ainda deveres gerais do pessoal não 

docente: 

a)Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo, 

contribuindo para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos 

elementos da Comunidade; 

b) Participar ativamente nas atividades escolares, de acordo com as suas competências; 

c) Corresponsabilizar-se e zelar pela preservação das instalações e equipamentos 

escolares;  

d) Empenhar-se nas ações de formação em que participar; 

e) Cooperar, com os restantes intervenientes no processo educativo, na identificação de 

situações de qualquer carência ou de intervenção urgente. 

f) Justificar sempre as suas faltas nos serviços administrativos. 

g) Contribuir para um bom clima de trabalho com qualquer elemento da Escola; 

h) Manter os seus objetos de uso pessoal arrumados e limpos no local para esse fim; 

i) Observar uma conduta exemplar de respeito para com todos os elementos da 

Comunidade Educativa e público em geral, evitando atitudes agressivas e linguagem 

pouco apropriada; 

j) Consultar o respetivo superior hierárquico em qualquer caso de dúvida, acatando as 

instruções que lhe são dadas relativas ao seu serviço;  

k) Não divulgar informações que não sejam da sua competência;   

l) Conhecer a legislação que regulamenta a sua atividade, bem como todas as 

determinações de caráter interno; 

m) Observar as disposições constantes da legislação em vigor, as normas do presente 

Regulamento e as instruções do Conselho Executivo. 

 

4. No caso específico dos assistentes operacionais, nas áreas do apoio geral e educativo, 

estes devem ainda: 

a) Impedir a presença na escola de pessoas estranhas que, pelo seu comportamento, 

possam perturbar o são convívio escolar; 

b) Zelar pelo aspeto geral das salas de aula e acorrer prontamente às solicitações dos 

docentes em serviço; 

c) Zelar pela boa ordem e asseio das áreas onde prestam serviço; 

d) Zelar pela conservação e pelo asseio das instalações escolares, do equipamento e do 

material didático; 

e) Impedir o acesso às salas de aulas de qualquer pessoa estranha à Escola, mesmo que 

seja encarregado de educação, sem autorização do Conselho Executivo. 

g) Conhecer e aplicar os procedimentos relacionados com o Plano de Prevenção e 

Emergência da Escola, nos termos definidos neste RI, no artigo 11.º, ponto 1.2.  

4.1. No que respeita especificamente aos alunos, são deveres dos assistentes operacionais: 

a) Colaborar na educação dos alunos, incentivando o respeito pelas regras de 

convivência;  

b) Ser cordial no trato com os alunos, procurando resolver as suas dificuldades, evitando, 

porém, demasiada proximidade que possa suscitar confusão ou reparos por outros 

elementos da Comunidade Educativa; 



    Página 60 de 91 

 

c) Zelar pela disciplina dos alunos, enquanto aguardam a chegada dos docentes à sala 

de aula; 

d) Zelar pela manutenção da ordem junto às salas de aula em funcionamento, não 

permitindo, atropelos e brincadeiras que perturbem as atividades; 

e) Não cometer indiscrições relacionadas com assuntos pessoais de alunos, docentes e 

outros funcionários, nem fazer comentários acerca dos docentes aos alunos. 

f) Intervir imediatamente sempre que se registem situações irregulares praticadas por 

alunos, em especial nos casos de agressão física ou verbal, ou quando estes incorram 

em atitudes e comportamentos socialmente reprováveis. 

g) Controlar as entradas e saídas dos alunos, de acordo com as respetivas autorizações na 

caderneta. 

 

5. Compete especificamente aos assistentes técnicos da área administrativa garantir: 

a) A transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os particulares, 

incluindo docentes, não docentes, discentes e respetivos pais e encarregados de 

educação, de modo a contribuir para um regular e correto funcionamento da 

Administração Escolar, prestando todas as informações e fornecendo todos os 

esclarecimentos que são da sua competência; 

b) Um funcionamento eficaz do estabelecimento de ensino;  

c) Um bom acolhimento a todos os que a ele se dirigem. 

 

6. Cabe aos assistentes técnicos da área da Ação Social Educativa, no âmbito das suas 

competências específicas, prestar o apoio necessário à prossecução das tarefas inerentes 

aos serviços e programas de apoio socioeducativo nos estabelecimentos de ensino. 

 

7. O técnico superior de Biblioteca e Documentação tem como atribuições: 

a) Apoiar e orientar os utilizadores da biblioteca escolar; 

b) Indexar e classificar documentos em vários suportes (textual, sonoro, visual ou outro); 

c) Conceber e realizar programas e atividades de incentivo à leitura; 

d) Propor a aquisição de documentos; 

e) Realizar atividades culturais e pedagógicas; 

f) Coordenar e supervisionar os recursos humanos e materiais necessários às atividades a 

desenvolver e proceder à avaliação dos resultados. 

 

8. Compete ao assistente técnico de Biblioteca e Documentação as seguintes tarefas: 

a) Assegurar a aquisição, registos, catalogação, ordenamento e exposição de livros, 

revistas e jornais; 

b) Organizar os ficheiros de atendimento de público, leitura, requisição e devolução de 

livros, revistas e jornais; 

c) Organizar e manter atualizados os ficheiros de pesquisa bibliográfica e elaborar 

estatísticas relativas ao movimento de material requisitado; 

d) Promover a elaboração de instrumentos de difusão do material existente e de boletins 

de informação bibliográfica tidos por convenientes.  

 

9. Ao técnico Operador de Sistemas compete, entre outras, as seguintes funções: 

a) Colaborar na instalação de redes de comunicações, equipamento informático e 

suporte lógico de base; 

b) Colaborar na identificação, análise e resolução dos incidentes de exploração; 

c) Executar trabalhos de exploração e manter o registo das operações efetuadas; 
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d) Interagir com outras redes e sistemas recorrendo a instruções e comandos adequados 

ao seu regular funcionamento e exploração; 

e) Acionar e manipular os equipamentos periféricos de cada configuração; 

f) Desencadear os procedimentos definidos e configurados para a operação de redes e 

sistemas; 

g) Apoiar a Comunidade Escolar na utilização de redes, comunicações e suportes 

lógicos de base instalados; 

h) Gerir os suportes físicos da informação;  

i) Assegurar a distribuição dos suportes finais da informação; 

j) Realizar, em estreita colaboração com a Direção Regional de Planeamento, Recursos 

e Infraestruturas (DRPRI), os procedimentos necessários tendo em vista garantir o 

eficiente desempenho da Rede Escolar Integrada; 

k) Colaborar com os outros estabelecimentos de ensino e Administração Educativa. 

 

10. São atribuições específicas dos assistentes operacionais da cozinha e refeitório:  

a) Assegurar a confeção de refeições e lanches; 

b) Garantir a limpeza, arrumação e conservação das instalações, equipamentos e 

utensílios; 

c) Observar as normas de higiene e segurança previstas na lei.  

Subsecção III – artigo 78.º – Faltas 

Ao Pessoal Não Docente, abrangido pelo presente regulamento, aplica-se a Lei Geral em 

vigor para a Administração Pública em matéria de férias, faltas e licenças (Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho). 

SECÇÃO IV – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Subsecção I – artigo 79.º – Direitos 

Constituem direitos específicos de todos os pais e encarregados de educação: 

a) Participar na vida escolar do seu educando; 

b) Colaborar com os docentes e demais técnicos especializados no processo de ensino-

aprendizagem; 

c) Comparecer na Escola por iniciativa própria ou quando para tal for solicitado; 

d) Ser bem recebido pelos diversos órgãos e serviços da Escola, de acordo com os horários 

de atendimento; 

e) Estar informado de todos os aspetos relevantes do processo educativo; 

f) Ser regularmente informado sobre a vida escolar do seu educando, nomeadamente, no 

que diz respeito ao seu aproveitamento e comportamento; 

g) Ser informado pelo Diretor de Turma, em documento próprio, dos critérios específicos de 

avaliação de cada disciplina, no início do ano letivo; 

h) Ser informado mensalmente pelo Diretor de Turma das faltas de presença dadas pelo 

seu educando, ou de imediato, quando se tratar de faltas de material ou por motivo 

disciplinar; 

i) Ser informado pelo diretor de turma quando uma falta dada pelo seu educando não 

tenha sido justificada dentro do prazo regulamentar; 

j) Ser convocado pelo Diretor de Turma para uma reunião, conjuntamente com o seu 

educando, quando este exceder metade do limite de faltas injustificadas (o dobro do 

número de tempos letivos semanais, por disciplina) e sempre que for entendido 

necessário; 
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k) Não autorizar a captação e publicação de imagens do seu educando em qualquer 

plataforma digital ou meio de comunicação (revista, jornal, panfletos); 

l) Ser informado das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias aplicadas ao seu 

educando, consagradas nos artigos 26.º, 27.º e 28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

21/2013/M, de 25 de junho; 

m) Ser ouvido na instauração de procedimento disciplinar, conforme previsto no artigo 30.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho; 

n) Estar representado nos órgãos da Escola definidos neste Regulamento.  

o) Ser membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica dos 

2º e 3º Ciclos dos Louros; 

p) Conhecer os documentos estruturantes da política educativa da Escola, 

nomeadamente, o Regulamento Interno, o Projeto Educativo e o Plano Anual de 

Escola; 

q) Consultar o Processo Individual do Aluno (PIA), no caso de o seu educando ser menor 

de idade, mediante pedido feito nos Serviços Administrativos, ao abrigo do artigo 11.º, 

ponto 4, do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho. A consulta será 

feita nos próprios Serviços Administrativos, no horário de atendimento ao público, desde 

que garantida a confidencialidade dos dados e na presença de elemento de pessoal 

não docente. 

Subsecção II – artigo 80.º – Deveres 

Para além dos deveres específicos que se encontram consignados nos artigos 45.º e 46.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho, os pais e encarregados de 

educação devem ainda: 

a) Renovar anualmente a matrícula do seu educando, enquanto se mantiver dentro da 

escolaridade obrigatória; 

b) Cooperar com os docentes e demais técnicos especializados, informando-se sobre 

todas as matérias relevantes do processo educativo do seu educando; 

c) Promover junto dos filhos ou educandos atitudes que favoreçam as aprendizagens, 

ajudando-os na sua organização diária e incentivando o estudo; 

d) Cooperar com os elementos da Comunidade Educativa no desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania, através da promoção de regras de convivência social; 

e) Sensibilizar o seu educando para a frequência do Apoio ao Estudo/Formação Pessoal e 

Social e para as atividades de enriquecimento curricular; 

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade do seu 

educando; 

g) Fornecer ao Diretor de Turma todas as informações consideradas importantes sobre o 

seu educando; 

h) Tomar conhecimento e ratificar os critérios específicos de avaliação de cada disciplina, 

no início do ano letivo, junto do Diretor de Turma; 

i) Contactar o Diretor de Turma, no mínimo, em meados e no final de cada período; 

j) Comparecer, sempre que convocado, no horário indicado pelo Diretor de Turma, para 

tratar de assuntos relacionados com o seu educando; 

k) Verificar regularmente os cadernos diários, as fichas de avaliação e a caderneta, a fim 

de tomar conhecimento do trabalho desenvolvido nas várias disciplinas e do 

desempenho escolar; 

l) Participar em reuniões para que seja convocado com o Diretor de Turma e outros 

docentes, nomeadamente, nas reuniões por motivos disciplinares; 

m) Justificar as faltas dos seus educandos ao Diretor de Turma, na caderneta escolar, 
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previamente ou até ao terceiro dia útil subsequente. 

n) Estar atentos ao transporte de objetos ou substâncias perigosos/ilícitas por parte dos 

seus educandos; 

o) Responsabilizar os seus educandos pela correta utilização dos cacifos, bem como pela 

conservação e asseio do material escolar, de acordo com o definido neste RI; 

p) Evitar contactar os seus filhos ou educandos por telemóvel, durante o período de aulas, 

podendo, em caso de necessidade, telefonar diretamente para a Escola, através do 

número 291 206340; 

q) Sensibilizar os seus educandos para a correta utilização de dispositivos eletrónicos nos 

espaços escolares, tal como definido no artigo 10.º deste RI; 

r) Tratar com correção todos os elementos da Comunidade Educativa, observando regras 

de civismo, moderação e bom senso; 

s) Respeitar as instruções do Conselho Executivo em situação de envolvimento do seu 

educando em conflitos com outros colegas; 

t) Identificar-se ao entrar na Escola e respeitar os espaços que lhe são destinados 

(Gabinete dos Diretores de Turma, Conselho Executivo, Serviços Administrativos e Ação 

Social); 

u) Respeitar os horários de atendimento do Diretor de Turma e dos vários órgãos e serviços, 

cumprindo os prazos de entrega de documentação solicitada; 

v) Solicitar informação ao Diretor de Turma ou ao Conselho Executivo exclusivamente 

sobre o seu educando; 

w) Informar o Diretor de Turma, por escrito, sobre uma eventual substituição de 

encarregado de educação; 

x) Informar o Diretor de Turma, por escrito, quando questionado, que não autoriza a 

captação e publicação de imagens do seu educando em qualquer plataforma digital 

ou meio de comunicação (revista, jornal, panfletos); 

y) Conhecer os documentos estruturantes da política educativa da Escola, 

nomeadamente, o Regulamento Interno, o Projeto Educativo e o Plano Anual de 

Escola. 

Subsecção III – artigo 81.º – Associação de Pais /Encarregados de Educação 

1. A Escola dispõe de uma Associação de Pais e Encarregados de Educação em pleno 

funcionamento, com estatutos aprovados em 13 de dezembro de 2006. Tem como principais 

objetivos: 

a) Assegurar a efetiva participação dos pais e encarregados de educação na tarefa 

educativa, em estreita cooperação com os órgãos de direção e gestão da Escola; 

b) Defender e assegurar os direitos e deveres dos pais e encarregados de educação 

quanto à formação dos seus educandos; 

c) Desenvolver e promover todas as ações conducentes ao bom funcionamento da 

Escola, no sentido de colaborar com o Conselho Executivo na resolução dos problemas 

relacionados com a educação dos seus educandos; 

d) Informar os pais sobre os assuntos da Escola; 

e) Contribuir para uma melhor integração da Escola no meio social. 

 

2. São órgãos sociais da Associação, a Assembleia-Geral, a Direção e o Conselho Fiscal, 

cujos mandatos têm a duração de dois anos. 

 

 

 



    Página 64 de 91 

 

CAPITULO VIII – AVALIAÇÃO 
 

SECÇÃO I – artigo 82.º – ALUNOS 

1. A avaliação dos alunos consta designadamente do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

e do Despacho Normativo n.º 3/2016, de 9 de novembro, assim como, do Decreto Legislativo 

Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro, do Estatuto do Aluno aprovado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho, e demais normativos respeitantes às 

diferentes ofertas formativas.  
 

2. A avaliação incide sobre as aprendizagens definidas no currículo nacional para as 

diversas áreas e disciplinas de cada ciclo (Anexo 7), contribuindo para que todos os alunos 

adquiram os conhecimentos e desenvolvam as competências previstas no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória, em consonância com o Projeto Educativo de Escola. 

 

3. As aprendizagens de caráter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no 

âmbito da Educação para a Cidadania, da compreensão e da expressão em Língua 

Portuguesa, e da utilização das Tecnologias de Informação e de Comunicação, constituem 

objeto de avaliação em todas as disciplinas e áreas curriculares. 

 

4. A avaliação das aprendizagens e competências assenta nos seguintes princípios: 

a) Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências 

pretendidas, de acordo com os contextos em que ocorrem; 

b) Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 

c) Primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de autoavaliação 

regulada e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

d) Valorização da evolução do aluno; 

e) Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e da explicitação dos critérios adotados; 

f) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

 

5. Intervêm no processo de avaliação:  

a) O Docente; 

b) O Aluno; 

c) O Conselho de Turma; 

d) O Conselho Pedagógico; 

e) O Conselho Executivo; 

f) O Encarregado de Educação; 

g) Os serviços especializados de apoio educativo; 

h) A Administração Educativa.  
 

6. A avaliação é da responsabilidade do Conselho de Turma e dos órgãos de Gestão e 

Administração da Escola e da Administração Educativa. 

 

7. A Escola deve assegurar as condições de participação dos alunos, pais e encarregados 

de educação, dos serviços com competência em matéria de apoios especializados e dos 

demais intervenientes, nos termos definidos neste Regulamento. 

 

8. A avaliação tem caráter eminentemente pedagógico e formativo. Assim: 

a) Todos os domínios do saber e saber fazer devem ser avaliados; 
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b) Nos domínios cognitivos, metodológico e atitudinal, a avaliação deve ter em conta as 

Aprendizagens Essenciais, o Programa e as Metas definidos para cada disciplina e as 

competências previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

c) Os docentes, sempre que oportuno, deverão proceder à avaliação diagnóstica. 

 

9. No que respeita à avaliação dos alunos, o docente deve ainda: 

9.1. Informar a turma dos critérios específicos de avaliação da disciplina, no início do ano; 

9.2. Entregar, devidamente corrigidos, todos os testes de avaliação sumativa, antes de 

proceder à aplicação de outros e antes de os alunos irem para férias, no final de qualquer 

um dos três períodos letivos. 

9.3. Registar, nos testes, a avaliação quantitativa e a respetiva menção qualitativa. 

9.4. Corrigir na aula os testes de avaliação para que o aluno seja informado sobre o que 

errou, onde errou e conheça a resposta correta, registando a atividade no sumário. 

9.5. Apresentar reflexão detalhada, em caso de atribuição significativa de níveis inferiores a 

três (≥ 50 por cento dos alunos de uma turma), no âmbito do processo de avaliação 

sumativa de final de período, nela constando as dificuldades detetadas, as estratégias 

aplicadas e a eficácia das mesmas. 

 

10. A fim de uniformizar a informação qualitativa a figurar nas fichas avaliação ou outros 

documentos, deverá ser adotada, para os 2.º e 3.º Ciclos, as referências/critérios que 

constam do Anexo 8. 
 

11. Em situações em que não haja elementos de avaliação, por razões imputáveis ao aluno, 

a atribuição ou não de níveis será ponderada e deliberada pelo Conselho de Turma. 

 

12. Nos Conselhos de Turma de avaliação intercalar e de final de período, deverão ser 

adotados, para os parâmetros globais do aproveitamento, comportamento e assiduidade, 

os seguintes critérios: Insuficiente Menos, Insuficiente, Suficiente Menos, Suficiente, Bom, 

Muito Bom. 

Subsecção I – artigo 83.º – Critérios Gerais de Avaliação 

Os critérios gerais de avaliação são definidos pelo Conselho Pedagógico, podendo ser 

atualizados anualmente. (Anexo 9). 

Subsecção II – artigo 84.º – Progressão e Retenção 

1. No Ensino Básico geral, o Conselho de Turma reúne no final do terceiro período letivo para 

a atribuição da classificação da avaliação sumativa.  

1.1. O aluno não progredirá se apresentar:  

ANOS TERMINAIS DE CICLO  

(6.º e 9.º anos) 

ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO  

(5.º, 7.º e 8.º anos)  

Classificação inferior a 3 em Português ou 

PLNM ou LP2 e Matemática 
Excesso de faltas injustificadas 

Classificação inferior a 3 em quaisquer três 

ou mais disciplinas. 

Lacunas graves nas suas aprendizagens 

essenciais que, “fundamentadamente, 

comprometam o desenvolvimento das 

aprendizagens definidas para o ano de 

escolaridade subsequente” 

Não Aprovado Não Transita 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/documentos-orientadores/criterios-de-avaliacao
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1.2. A retenção é excecional. O processo educativo dos alunos no Ensino Básico Geral 

assume uma lógica de Ciclo, em conformidade com: 

a) O Despacho Normativo n.º 3/2016, de 9 novembro (artigos 20.º, 21.º e 23.º); 

b) O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (artigo 29.º); 

c) O decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho (ponto 4, artigo 21.º); 

d) E demais normativos respeitantes às diferentes ofertas formativas. 

1.3. Nos anos não terminais, depois de apresentada a proposta de progressão ou retenção 

pelo Conselho de Turma, a situação será apreciada nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2018, 

de 6 de julho, e do Despacho Normativo n.º 3/2016, de 9 novembro, sendo depois 

ratificada em sede de Conselho Pedagógico. 

1.4. Nos casos especiais de progressão e nas situações especiais de classificação, consultar 

os artigos 28.º e 29.º do Despacho Normativo n.º3/2016, de 9 novembro, e demais normativos 

respeitantes às diferentes ofertas formativas, designadamente no que respeita aos Cursos de 

Educação e Formação, Percursos Curriculares Alternativos, Plano de Educação e Formação 

e Educação Especial. 

SECÇÃO II – artigo 85.º – DOCENTES 

A matéria relativa à Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente está consagrada no 

Estatuto da Carreira Docente e regulamentada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 

13/2018/M, de 15 de novembro, que procede à primeira alteração do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 26/2012/M, de 8 de outubro. 

SECÇÃO III – artigo 86.º –TITULARES DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

A matéria relativa à Avaliação de Desempenho dos Titulares dos Órgãos de Gestão está 

consagrada na Portaria n.º 2/2013, de 23 de janeiro. 

SECÇÃO IV – artigo 87º – PESSOAL NÃO DOCENTE 

A Avaliação do Desempenho do Pessoal Não Docente decorre, designadamente, do 

estabelecido no Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 22 de dezembro, e da Portaria n.º 4-A/2010.  

CAPITULO IX – DISPOSIÇÕES COMUNS 
 

SECÇÃO I – artigo 88.º – REQUISIÇÕES ONLINE 

1. Salas – http://louros.webmadeira.net/reservasala/index.php/login 

 

2. Audiovisual – http://louros.webmadeira.net/material/ 

 

3. Visitas de estudo – http://louros.webmadeira.net/vestudo/ 

SECÇÃO II – artigo 89.º – ATAS DAS REUNIÕES 

1. Todas as especificidades relativas à elaboração, análise e entrega das atas estão 

contempladas nos regimentos dos órgãos de direção, de gestão e serviços técnicos 

especializados. 

 

2. Os conteúdos a constar do corpo das atas de reunião dos Conselhos de Turma (avaliação 

e disciplinar) são definidos pela Coordenação de Ciclo. 

 

https://www.madeira.gov.pt/drig/Estrutura/N%c3%a3o-Docente/Dossiers/SIADAP/ctl/Read/mid/4564/InformacaoId/17074/UnidadeOrganicaId/26
http://louros.webmadeira.net/reservasala/index.php/login
http://louros.webmadeira.net/material/
http://louros.webmadeira.net/vestudo/
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3. Na sua composição, os documentos deverão seguir o modelo definido pela Escola, 

apresentando obrigatoriamente o logótipo e o tipo de letra Century Gothic, tamanho 12, 

parágrafo 1,15. 

 

4. Para além dos elementos relativos à data, hora, local, presidência e ordem de trabalhos, 

deverá constar, no início da ata, a identificação dos elementos que estão a faltar e os 

respetivos cargos/funções. 

SECÇÃO III – artigo 90.º – SERVIÇO LETIVO/REDUÇÕES 

1. Ao abrigo da lei e do presente Regulamento, é reconhecido aos docentes que 

desempenham cargos com competências próprias o direito a redução de serviço da 

componente letiva.  

 

2. As reduções de serviço referidas são atribuídas pelo Presidente do Conselho Executivo, de 

acordo com o estipulado na legislação ou, nos casos omissos, a partir do crédito horário a 

que a Escola tem direito, em conformidade com o Despacho n.º 240/2018, de 24 de julho, e 

segundo critérios aprovados em Conselho Pedagógico. 

 

3. A distribuição anual deste crédito é objeto de reformulação, em cada ano escolar, nos 

termos dos pontos 2 e 3, do artigo 36.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 

de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, sendo 

matéria inscrita no Plano Anual de Escola. 

SECÇÃO IV – artigo 91.º – CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS  

1. A elaboração de horários dos docentes e dos alunos é da responsabilidade do Presidente 

do Conselho Executivo e deve obedecer a critérios gerais definidos pelo Conselho 

Pedagógico, de acordo com o Despacho nº 143/2013, de 29 de setembro, e a Portaria nº 

265/2016, de 13 julho. 

 

2. A matéria relativa aos Despachos, nos horários dos docentes, está regulamentada ao abrigo 

do Despacho Normativo nº 143/2013, de 27 de setembro, artigo 2.º, pontos 7 e 8 (Atividades de 

Coordenação Pedagógica - ACP) e artigo 5.º, ponto 2 (Trabalho no Estabelecimento - TE). 

 

3. A elaboração de horários, quer das turmas quer dos docentes, obedecerá, 

primordialmente, a critérios de ordem pedagógica. 

 

4. Nos horários dos professores deve ter-se em conta: 

a) Uma distribuição equilibrada das horas letivas. O horário do docente não pode incluir 

mais de seis tempos letivos consecutivos, nem deve incluir mais de oito tempos letivos 

diários. 

b) Atribuição de um máximo de três níveis; 

c) Não devem incluir mais de três tempos letivos desocupados. 

 

5. Na elaboração dos horários dos alunos devem ser tomados em consideração os seguintes 

aspetos: 

a) Assegurar a concentração máxima das atividades escolares da turma, apenas num só 

turno, procurando limitar ao máximo as atividades letivas em turno contrários; 

b) Não haverá lugar à existência de tempos desocupados no desenvolvimento da 

distribuição dos tempos letivos em cada um dos turnos da manhã ou tarde; 

c) Atribuição de um máximo de seis tempos letivos consecutivos; 

d) As disciplinas teóricas não poderão exceder os seis tempos diários;  
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e) Nos dias de turno duplo, afetar ao turno contrário as disciplinas de caráter 

eminentemente prático; 

f) Evitar a colocação da disciplina de índole teórica no final da tarde; 

g) Deve evitar-se que as aulas de uma mesma disciplina, à mesma turma, tenham lugar 

em dias consecutivos ou sempre ao último tempo do turno; 

h) As aulas de Língua Estrangeira I e II não devem ser lecionadas em tempos letivos 

consecutivos; 

i) As aulas de Língua Estrangeira não podem funcionar em dias consecutivos; 

j) O intervalo para o almoço não poderá ser inferior a sessenta minutos, podendo 

acrescentar-lhe quarenta e cinco minutos antes ou após; 

k) A cada turma deve ser atribuída, sempre que possível, a mesma sala; 

l) À tarde, as aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora após o término do 

período definido para o almoço; 

m) A atividade desportiva externa e interna dos alunos, no âmbito do Desporto Escolar, 

terá lugar às quartas-feiras: os alunos do turno da manhã desenvolverão a sua atividade 

desportiva no turno contrário, das catorze às quinze; os do turno da tarde, das onze e 

quinze às doze e quinze, sendo salvaguardada a pausa para almoço.  

n) Na disciplina de Educação Física, não deverão estar em funcionamento mais de três 

turmas em simultâneo; 

o) A distribuição dos apoios pedagógicos a prestar aos alunos, terá em conta o equilíbrio 

do seu horário semanal e serão prestados em pequenos grupos, sendo considerados 

aulas teórico-práticas. 

 5.1. Poderão ser feitas alterações pontuais dos horários dos alunos para efeitos de 

substituição das aulas por ausências de docentes ao longo do ano letivo. 

 

6. Os horários do pessoal não docente deverão reger-se pelos princípios estabelecidos na Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (Decreto-Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), 

nomeadamente: 

a) A duração semanal de trabalho é de trinta e cinco horas distribuídas de 2.ª a 6.ª feira; 

b) O intervalo de descanso não pode ter uma duração inferior a 1 hora nem superior a 2, 

exceto em casos devidamente fundamentados, desde que o elemento de pessoal não 

docente não preste mais de cinco horas de trabalho consecutivo. 

SECÇÃO V – artigo 92.º – CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE HORÁRIOS 

1. Os horários dos docentes serão distribuídos de acordo com as seguintes prioridades: 

a) Docentes do quadro de nomeação definitiva da Escola; 

b) Docentes do quadro de zona pedagógica; 

c) Docentes vinculados; 

d) Docentes requisitados ou destacados; 

e) Docentes contratados.  

 

2. Os critérios de atribuição de horários aos docentes referidos nas alíneas a), b), c) e d) do 

ponto anterior são os seguintes: 

a) Graduação profissional (soma da nota da profissionalização, acrescida de 0,5 valor 

antes da respetiva profissionalização, por cada ano completo de serviço (365 dias) e 1,0 

valor após a profissionalização, por cada ano de serviço (365); 

b) Idade; 

c) Continuidade pedagógica, em turma de alunos NEE, PCA, CEF e DT. Nestes casos, os 

horários são nominais, a fim de garantir a adequação do serviço ao perfil do docente. 
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3. Os horários dos docentes não profissionalizados serão distribuídos de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) Graduação académica; 

b) Tempo de serviço;  

c) Idade. 

 

4. Procurar-se-á manter a continuidade do docente na turma, desde que não haja motivos 

que aconselhem a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do 

conhecimento do Conselho Executivo). 

 

5. Na distribuição do serviço, dever-se-á ter em linha de conta a adequação dos docentes 

às necessidades das turmas, designadamente, quanto às que apresentem problemas de 

assiduidade, indisciplina e insucesso repetido. 

SECÇÃO VI – artigo 93.º – CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

1. Na elaboração das turmas deverá considerar-se os seguintes critérios: 

a) Nível etário dos alunos, 

b) Uma distribuição equitativa, pelas turmas, dos alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem. 

 

2. A constituição das turmas de ano para ano, sempre que possível, deverá manter-se.  

 

3. Os alunos retidos e aqueles que revelam problemas disciplinares deverão ser distribuídos de 

acordo com as indicações do último conselho de turma. 

 

4. Os pedidos de transferência de turma só poderão ser autorizados apenas em situações 

excecionais e devidamente fundamentados. 

 

5. Os níveis de ensino ficam assim distribuídos:  

a) 5.º, 6.º, 7.º e 9.º anos – Turno da manhã; 

b) 8.º ano – Turno da tarde. 

SECÇÃO VII – artigo 94.º – SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA 

1. Em casos devidamente justificados, poderá ocorrer substituição temporária dos docentes 

que ocupem cargos de gestão intermédia ou outros. 

 

2. A substituição ocorre sempre que se verifique interrupção de funções, conforme previsto 

na lei.  

 

3. O preenchimento da vaga resultante da cessação temporária de funções obedece ao 

definido no Regimento ou, na sua omissão, ao critério da ordem de votação, avançando 

sucessivamente os elementos mais votados, mediante comunicação do Conselho Executivo.  

 

4. Nos cargos de designação, cabe ao Conselho Executivo proceder à designação do 

substituto. 

SECÇÃO VIII – artigo 95.º – PERMUTAS 

As permutas deverão ser solicitadas ao Conselho Executivo, obrigatoriamente, através do 

link: http://louros.webmadeira.net/permutas/, com antecedência mínima de 48 horas, e 

deverá ter sempre um caráter excecional. 

http://louros.webmadeira.net/permutas/
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SECÇÃO IX – artigo 96.º – SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO/ACUMULAÇÃO 

1. O exercício em acumulação de quaisquer funções ou atividades públicas ou privadas e a 

prestação de serviço extraordinário carecem de autorização prévia do Secretário Regional 

da tutela ou de entidade com delegação de competências para o efeito. 

 

2. As acumulações de funções docentes estão consagradas na Portaria n.º 302/2017, de 30 

de agosto, que altera a Portaria n.º 108/2008, de 12 de agosto. 

 

3. O serviço extraordinário está regulamentado nos artigos 58.º e 79.º do Estatuto da Carreira 

Docente da Região Autónoma da Madeira, em articulação com os artigos 120.º, 121.º, 162.º 

e 163.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e respetivas orientações definidas 

anualmente em sede de Orçamento de Estado e da Região. 

 

4. É vedada a prestação de serviço extraordinário e ou de acumulação de funções aos 

membros do Conselho Executivo e adjuntos e aos orientadores pedagógicos (artigo 71.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho). 

SECÇÃO X – artigo 97.º – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (CE) 

1. Nos termos do ponto 2, do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 

de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, o 

Presidente do Conselho Executivo delega nos vice-presidentes as competências abaixo 

discriminadas: 

1.1. Competências e atribuições do vice-presidente da área de alunos: 

a) Organizar os apoios pedagógicos personalizados previstos no artigo 28.º, alínea a), do 

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro; 

b) Organizar os apoios pedagógicos acrescidos nos termos deste Regulamento; 

c) Elaborar os mapas dos horários das Atividades de Enriquecimento Curricular; 

d) Coordenar e superintender a execução/reformulação de projetos e documentos da 

Escola; 

e) Organizar a realização das Provas de Aferição dos 5.º e 8.º anos, das Provas Finais de 

9.º ano e dos Exames de Equivalência à Frequência aos 2.º e 3.º Ciclos; 

f) Colaborar no exercício do poder disciplinar em relação aos alunos. 

1.2. Competências e atribuições do vice-presidente da área do pessoal não docente: 

a) Gerir o funcionamento do pessoal não docente; 

b) Gerir espaços e instalações, nomeadamente, obras, equipamentos, inventários, 

aquisição e manutenção de materiais; 

c) Gerir processos relativos à instalação e manutenção do parque informático da Escola, 

bem como dos demais equipamentos eletrónicos; 

d) Orientar o serviço de cantina, bufete e bares. 

 

2. O Presidente do Conselho Executivo poderá delegar em qualquer um dos vice-presidentes, 

sempre que considere oportuno, as seguintes atribuições: 

a) Dar despacho à correspondência da Escola; 

b) Redigir ofícios da Escola; 

c) Elaborar mapas de reuniões de Conselho de Turma de coordenação pedagógica e de 

avaliação, e de Diretores de Turma e Encarregados de Educação; 

d) Superintender a elaboração dos horários dos professores e dos alunos; 
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e) Formalizar procedimentos relacionados com contratos públicos a serem celebrados 

entre a Escola e outras entidades; 

f) Lavrar as atas das reuniões de Conselho Executivo. 

SECÇÃO XI – artigo 98.º – SERVIÇO DE EXAMES 

1. O serviço de exames, que engloba as provas de aferição, as provas finais, as provas a nível 

de escola e as provas de equivalência à frequência, é de aceitação obrigatória, 

abrangendo os professores vigilantes e coadjuvantes, os gestores dos programas informáticos 

de apoio à avaliação externa, os elementos do secretariado de exame, os técnicos de 

apoio à realização das provas e os professores classificadores, relatores e especialistas. 

 

2. O Conselho Executivo constitui um secretariado de exames, ao qual compete, sob a 

responsabilidade e supervisão do Presidente do CE, a organização e o acompanhamento do 

serviço de provas e exames, nos termos do Júri Nacional de Exames, sem prejuízo das 

competências e atribuições dos serviços de administração escolar. 

2.1. O coordenador do secretariado de exames é designado pelo Presidente do Conselho 

Executivo, de entre os professores do quadro, e desempenha as respetivas funções durante 

todo o processo de provas e exames, no mesmo ano escolar. 

2.2. O substituto do coordenador do secretariado de exames é designado pelo Presidente do 

CE, de entre os professores que integram o secretariado, competindo-lhe substituir o 

coordenador nas ausências e impedimentos. 

 

3. As convocatórias respeitantes ao serviço de exames são divulgadas com, pelo menos, um 

mês de antecedência. 

 

4. As faltas ao serviço de exames são apenas justificadas por casamento, por maternidade 

ou paternidade, por nascimento, por falecimento de familiar, por doença, por acidente em 

serviço, por isolamento profilático e para cumprimento de obrigações legais, conforme 

previsto na lei. 

SECÇÃO XII – artigo 99.º – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

1. Todos os elementos da Comunidade Educativa têm direito à proteção dos seus dados 

pessoais, de acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, compaginada com o 

Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, de 25 de maio de 2018, e com a Lei n.º 

26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso aos documentos administrativos. 

1.1. O acesso e tratamento de dados pessoais dos alunos seguem ainda as orientações da 

Deliberação n.º 1495/2016, de 6 de setembro, da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

2. Aos alunos, quando maiores, e aos encarregados de educação é reconhecido o direito a 

não autorizar a captação e publicação de imagens do seu educando em qualquer 

plataforma digital ou meio de comunicação (revista, jornal, panfletos). 

2.1. A decisão sobre esta matéria será expressa em documento a apresentar pelo diretor de 

turma, no início de cada ano letivo. 

 

3. Não é permitida a captação de imagem (foto ou vídeo) de documentos oficiais da 

Escola, principalmente quando contenham dados pessoais de terceiros. Destacam-se neste 

conjunto as pautas de avaliação e de exames. 

 

4. Os dados dos alunos disponíveis na plataforma PLACE só poderão ser acedidos pelo 

respetivo encarregado de educação, ou pelo próprio estudante quando maior de idade, 

mediante pedido de código de acesso ao respetivo Diretor de Turma. 
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4.1. O código de acesso é atribuído apenas a um encarregado de educação ou aluno 

maior de idade. 

4.2. No caso de haver alteração do encarregado de educação, o acesso anterior é 

cancelado, permitindo ao novo utilizador da aplicação PLACE ALUNO a atribuição de um 

outro código de acesso. 

SECÇÃO XIII – artigo 100.º – ACESSO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. O acesso a documentos nominativos do pessoal docente e não docente obriga à 

observância de condições, de acordo com a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, compaginada 

com o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, de 25 de maio de 2018, e com a 

Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de acesso aos documentos 

administrativos. 

 

2. A consulta daqueles documentos, por qualquer membro da Comunidade Educativa que 

não titular de cargo de órgão de Gestão ou de Gestão Intermédia, poderá ser feita 

mediante requerimento dirigido ao Conselho Executivo, no qual são indicados a 

identificação do requisitante, o(s) documento(s) em causa e a justificação/finalidade da 

consulta, nos termos do artigo 6.º, da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, e do ponto 5, do artigo 

6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto. 

2.1. O Conselho Executivo analisará o pedido, sendo autorizado o procedimento se o 

requisitante: 

a)Estiver munido de autorização escrita do titular dos dados que seja explícita e específica 

quanto à sua finalidade e quanto ao tipo de dados a que quer aceder; 

b)Demonstrar fundamentadamente ser titular de um interesse direto, pessoal, legítimo e 

constitucionalmente protegido suficientemente relevante, após ponderação, no 

quadro do princípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais em 

presença e do princípio da administração aberta, que justifique o acesso à informação. 

2.2. Os documentos administrativos sujeitos a restrições de acesso são objeto de 

comunicação parcial sempre que seja possível expurgar a informação relativa à matéria 

reservada. 

 

3. Caso estejam reunidas as condições para o deferimento do pedido, a consulta será feita 

no Conselho Executivo, na presença de um elemento do órgão de Gestão, não sendo 

permitida a recolha ou o registo dos dados por qualquer meio. 

 

4. O pedido para a reprodução de documentos nominativos segue o disposto nos pontos 2, 

2.1. e 2.2., sendo aplicada a legislação para pagamento de emolumentos. 

SECÇÃO XIV – artigo 101.º – REGIMENTOS, PROCESSO ELEITORAL, INELEGIBILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

1. Regimentos 

1.1. Salvo disposições já definidas neste Regulamento, os órgãos de Direção, Administração e 

Gestão e Estruturas de Gestão Intermédia elaboram os seus próprios Regimentos, definindo as 

respetivas regras de organização e funcionamento, nomeadamente: 

a) Periodicidade das reuniões; 

b) Duração das reuniões; 

c) Convocatórias; 

d) Atas; 

e) Quórum. 
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1.2. O Regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias do mandato do órgão ou 

estrutura a que respeita. 

 

2. Processo eleitoral 

2.1. Sem prejuízo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, 

alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, as disposições 

referentes aos processos eleitorais para os órgãos de Direção e Gestão e, quando for caso 

disso, para as estruturas de gestão intermédia, constam do Regulamento Interno. 

2.2. As assembleias eleitorais são convocadas pelo presidente em exercício de funções do 

órgão a que respeita ou por quem legalmente o substitua. 

2.3. As eleições para o Conselho da Comunidade Educativa e para o Conselho Executivo 

ocorrem na mesma data, entre as 09h00 e as 18h00 horas. 

2.4. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial. 

2.5. Os resultados dos processos eleitorais para o Conselho Executivo são homologados pelo 

Conselho da Comunidade Educativa. 

 

3. Inelegibilidades e impedimentos 

3.1. O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior 

a repreensão escrita não pode ser eleito, designado ou recrutado para os órgãos e estruturas 

previstas no Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, alterado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, nos dois, três ou cinco anos 

posteriores ao termo do cumprimento da sanção, consoante tenha sido aplicada, 

respetivamente, pena de multa, suspensão ou inatividade. 

3.2. O disposto no número anterior não é aplicável ao pessoal docente e não docente 

reabilitado nos termos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração 

Central, Regional e Local. 

3.3. Os alunos a quem tenha sido aplicada a sanção disciplinar igual ou superior à da 

exclusiva competência do Conselho Executivo não podem ser eleitos ou designados para os 

órgãos e estruturas contempladas no Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de 

janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, nos dois 

anos seguintes ao termo do cumprimento da sanção. 

 

4. Incompatibilidades 

4.1. É incompatível o desempenho cumulativo de funções como membro do Conselho 

Executivo e do Conselho da Comunidade Educativa, sem prejuízo da participação por 

inerência nos órgãos. 

CAPITULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

SECÇÃO I – artigo 102.º – REVISÃO e ALTERAÇÃO 

1. O presente documento foi revisto e aplica-se no quadriénio 2018-22, de acordo com o 

período de vigência dos órgãos de Direção, Gestão e Administração eleitos.  

2. O processo de atualização do documento é realizado, em cada quadriénio, por uma 

equipa de docentes designados pelo Conselho Executivo. 

3. Este Regulamento poderá ser alterado sempre que se justifique, em conformidade com o 

Projeto Educativo de Escola, o Plano Anual de Escola, a dinâmica da sua comunidade 

escolar e, principalmente, quando houver alterações legislativas relevantes posteriores à sua 

elaboração.  
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4. As estruturas e órgãos da Escola podem apresentar propostas de alteração ao RI, desde 

que suportadas por maioria absoluta dos seus membros. 

4.1. As alterações são efetuadas, após aprovação, por maioria, do Conselho da 

Comunidade Educativa. 

SECÇÃO II – artigo 103.º – OMISSÕES 

Nos casos em que este RI for omisso, cabe ao presidente do Conselho Executivo tomar as 

disposições legais adequadas, depois de ouvidas as estruturas competentes, sem prejuízo da 

legislação em vigor e dos princípios definidos no Projeto Educativo. 

SECÇÃO III – artigo 104.º – APROVAÇÃO 

O presente Regulamento foi aprovado pelo Conselho da Comunidade Educativa no dia 12 

de dezembro de 2018, após parecer favorável do Conselho Pedagógico em 05 de dezembro 

de 2018, e por se verificar a sua conformidade com o Projeto Educativo. 

SECÇÃO IV – artigo 105.º – ENTRADA EM VIGOR E PUBLICAÇÃO 

1. O Regulamento Interno entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 

Conselho da Comunidade Educativa. 

 

2. O presente Regulamento encontra-se disponível na página eletrónica da Escola: 

 http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/documentos-

orientadores/regulamento-interno 

2.1. Poderá ser consultado em suporte papel no Conselho Executivo e na Biblioteca. 

 

3. Aos alunos, pais e encarregados de educação, o RI será dado a conhecer através do 

Diretor de Turma, no início de cada ano letivo, durante a hora de FPS e em reunião 

convocada para o efeito. 

 

4. Os interessados poderão adquirir cópias na reprografia, mediante pagamento. 

 
 

A Presidente do Conselho da Comunidade Educativa 

_________________________________________ 

(Maria Helena Lopes Mota Gonçalves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/documentos-orientadores/regulamento-interno
http://louros.webmadeira.net/eb23louros/index.php/escola/documentos-orientadores/regulamento-interno
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Regulamento do Material Lúdico 

1. Mesas de bilhar. 

As mesas de bilhar podem ser utilizadas pelos elementos da Comunidade Educativa, no 

período entre as 08h00 e as 16h00, sob supervisão dos elementos não docentes afetos à 

Reprografia, desde que não coincida com o horário do Clube de Bilhar. A utilização está 

também impedida sempre que os docentes de Educação Física utilizem estes equipamentos 

para atividades letivas. 

1.1. No caso da utilização pelos alunos, esta só pode ocorrer durante os intervalos e nos 

períodos sem componente letiva ou extracurricular.  

1.2. A utilização das mesas de bilhar está vedada aos alunos sujeitos a medidas disciplinares, 

prevalecendo o impedimento pelo mesmo período. 

1.3. Os utilizadores devem zelar pela conservação do material e correto manuseamento do 

equipamento, sendo responsáveis por qualquer situação de dano ou perturbação do normal 

funcionamento do espaço. 

1.4. Os alunos que representem a Escola em torneios organizados pela Associação de Bilhar 

ou outra instituição, com boa prestação e mérito, têm prioridade na utilização do 

equipamento durante uma hora por semana, sendo este horário definido com o aluno. 

Anexo 2 – Regulamento da Biblioteca 

1. Destinatários 

1.1. Podem ser utilizadores da Biblioteca da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros todos 

os membros da Escola. 

 

2. Princípios gerais 

2.1. Na utilização do espaço, há que observar as seguintes regras: 

a) Não é permitido falar alto, fazer ruídos, ouvir música no telemóvel ou outro dispositivo, 

sem auriculares, comer, beber, jogar e riscar ou escrever nos livros. Quem não respeitar 

estas normas terá de abandonar a biblioteca; 

b) As mesas de trabalho de grupo da biblioteca, só poderão ser utilizadas por quatro 

usuários ou, em alternativa, pelos membros de um grupo de trabalho. As mesas 

individuais apenas por dois usuários; 

c) As cadeiras não podem sair do seu lugar. 

 

3. Leitura de presença 

3.1. A leitura de presença é permitida a todos os utilizadores, obedece aos seguintes 

procedimentos: 

a) Sempre que o utilizador pretenda consultar um livro terá de o solicitar ao funcionário; 

b) Após a consulta dos livros, o utilizador não os deverá colocar nas respetivas 

prateleiras, mas entregá-los ao funcionário(a) ou colocá-los junto à secretária dos 

funcionários. 

 

4. Leitura domiciliária 

4.1. Qualquer elemento da Escola poderá beneficiar do empréstimo domiciliário, desde que 

siga as regras estipuladas: 

a) As requisições são realizadas por preenchimento de impresso próprio fornecido pela 

biblioteca;  
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b) A data de devolução e o número da requisição são registados pelo(a) funcionário(a) 

a lápis na obra requisitada. No ato da devolução será retirado pelo funcionário(a) o 

resto da requisição, como forma de comprovar a devolução da obra. Só o 

funcionário(a) deverá apagar a data e o número de requisição no momento da 

devolução; 

c) Logo que uma publicação deixe de ser necessária ao utilizador, deverá ser devolvida 

sem aguardar que o prazo de empréstimo expire, 

d) Sempre que se justifique, o funcionário(a) da biblioteca poderá antecipar a data de 

devolução; 

e) É proibida a cedência da obra a terceiros, seja qual for o motivo invocado;  

f) O utilizador que pretenda renovar um empréstimo, deverá fazê-lo pessoalmente e 

acompanhado da publicação, a fim de certificar-se que a renovação é permitida; 

g) A renovação do empréstimo implica o preenchimento de uma nova requisição; 

h) Os alunos poderão requisitar para leitura domiciliária até dois livros durante quinze 

dias; 

i) O utilizador terá 3 dias úteis para a devolução do livro, terminado o prazo de 

devolução; 

j) Os professores e funcionários poderão também requisitar para leitura domiciliária dois 

livros durante quinze dias; 

k) Todo o material requisitado deve ser entregue em bom estado de conservação. 

 

5. Penalizações 

5.1. O não cumprimento das disposições constantes do ponto 4 (Leitura Domiciliária), 

implicará as seguintes penalizações: 

5.1. Alunos: 

a) Os atrasos na devolução de qualquer material da biblioteca superiores a 12 dias úteis, 

consecutivos ou interpolados e, não devidamente justificados, originam impedimento 

de requisitar livros para leitura domiciliária durante o restante ano letivo.  

b) Até ao final do ano letivo se o discente não entregar a publicação requisitada 

terá de pagar o valor da mesma. Na eventualidade de a situação não ficar 

regularizada, será enviada uma carta registada com aviso de receção ao encarregado 

de educação ou aos pais, informando que os serviços administrativos da escola se 

encontrarão vedados a quaisquer pedidos ao nível dos serviços administrativos para o 

seu educando enquanto a situação de incumprimento se mantiver. 

c) O Diretor de Turma é informado da situação de material da biblioteca em atraso 

através de e-mail.  

5.2 Pessoal docente e não docente: 

a) Os atrasos na devolução de qualquer material da biblioteca, por dois períodos 

iguais ou superiores a 12 dias úteis, consecutivos ou interpolados, e não devidamente 

justificados, originam impedimento de requisitar livros para leitura domiciliária durante o 

restante ano letivo. 

b) Até ao final do ano letivo se o utilizador não entregar a publicação requisitada 

terá de pagar o valor da mesma. Na eventualidade de a situação não ficar 

regularizada ser-lhe-á enviada uma carta registada com aviso de receção. 

c) Qualquer utilizador que devolva material da biblioteca em mau estado de 

conservação, com rasuras, fita-cola, utilização de corretor, falta de páginas, terá 

obrigatoriamente de entregar à biblioteca um livro novo com o mesmo título ou o seu 

respetivo valor monetário caso esse livro já não se encontre à venda. 

d) Não é permitido colocar cola ou fita-cola em qualquer publicação.  
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e) Não é permitida a requisição de novas publicações a qualquer utilizador que não 

tenha regularizado a sua situação, em relação a empréstimos anteriores. 

6. Exclusão do empréstimo domiciliário 

6.1. Não poderão ser requisitadas: 

a)Todas as publicações antes do seu tratamento biblioteconómico. 

b) Todas as obras de referência (dicionários, enciclopédias). 

 

7. Reprodução de documentos 

7.1. As espécies pertencentes ao acervo bibliográfico que estejam em condições, podem ser 

objeto de reprodução (fotocópias), à exceção de qualquer volume da obra: Grande 

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, da editorial Enciclopédia Lda., devido ao seu estado de 

conservação, assim como, todas as publicações idênticas.   

7.2. As fotocópias deverão destinar-se ao estudo e/ou investigação científica, de acordo 

com o disposto no artigo 63.º do Código dos Direitos da Autor e Direitos Conexos. 

 

8. Funcionalidade do espaço 

8.1. A Biblioteca está dividida em vários espaços conforme abaixo se indica: 

 Ao fundo, encontra-se um espaço para utilização dos computadores e outro para 

trabalhos de grupo; 

 À entrada, um espaço para trabalhos individuais e leitura.  

 

9. Utilização dos computadores 

9.1. O(s) computador(es) administrativo(s) serão apenas utilizados pelos funcionários da 

Biblioteca. 

9.2. Os interessados deverão marcar o dia e a hora da utilização, se possível com 24 horas de 

antecedência, junto do funcionário(a). 

9.3. Cada utilizador dispõe de um período de utilização que varia em função do número 

previsto de utilizadores para aquele dia. 

9.4. Os computadores destinam-se prioritariamente à realização de trabalhos pedidos pelos 

professores e só depois a pesquisas pessoais. 

9.5. Cada computador destina-se a um único utilizador. Apenas, aquando da realização de 

trabalhos pedidos pelos professores, é permitido sentarem-se dois utilizadores. 

9.6. A impressão de trabalhos escolares é feita no Conselho Executivo. 

9.7. Os alunos não poderão desligar os computadores quando terminam a sua utilização. 

9.8. É expressamente proibido o acesso ao Facebook e a outras redes sociais.  

9.9. A nenhum aluno é permitido aceder a jogos ou a vídeos não didáticos. 

9.10. Não são permitidas quaisquer configurações e/ou instalações de programas. 

9.11. Não é permitido ligar aparelhos auriculares aos computadores. 

9.12. Os alunos que desrespeitarem as regras de utilização dos computadores ficarão 

impedidos de aceder aos mesmos durante uma semana a contar do dia da infração. 

9.13. Casos mais graves implicam outras penalizações graduadas da seguinte forma: 

a) Desrespeito pelas regras de utilização dos computadores e desobediência: duas 

semanas de penalização a contar do dia da infração; 

b) Desrespeito pelas regras de utilização com desobediência e insulto: três semanas de 

penalização a contar do dia da infração. 

9.14. O serviço de biblioteca não se responsabiliza pelo desaparecimento de documentos 

eventualmente gravados nos computadores. Por uma questão de salvaguarda recomenda-

se ao utilizador o envio do trabalho para o seu próprio e-mail ou gravação noutro dispositivo. 
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10. Uso de computadores portáteis e dispositivos móveis 

10.1. Só é permitido o uso de computadores portáteis e outros dispositivos móveis aos 

utilizadores que se encontrem neste espaço e cujo som esteja desligado.  

10.2. A consulta de sites de caráter ofensivo, violento e/ou atentatório dos valores 

preconizados no Projeto Educativo da Escola é expressamente proibida.  

10.3. É igualmente proibida a consulta de jogos ou vídeos que não sejam didáticos. 

10.4. Os utilizadores que não respeitarem estas regras ficarão impedidos de utilizar os seus 

portáteis e outros dispositivos móveis na biblioteca. 

Anexo 3 – Regulamento do Gabinete de Mediação 

1. Âmbito 

1.1. O presente documento estabelece o regulamento do Gabinete de Mediação Escolar 

(GME) da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos Louros. 

 

2. Definição 

2.1. O GME depende diretamente do Conselho Executivo, sendo um espaço de 

acompanhamento, esclarecimento e reflexão que visa promover a prevenção da 

indisciplina na escola. Para este espaço são encaminhados todos os alunos que por motivos 

disciplinares não poderão permanecer na sala de aula tendo em vista a sua integração no 

meio escolar.  

 

3. Finalidade 

3.1. O GME tem como objetivos: 

a) Contribuir para uma melhor compreensão da dimensão pedagógica da disciplina; 

b) Proporcionar um espaço de reflexão entre alunos e docentes e outros intervenientes 

sobre comportamento desviantes; 

c) Negociar e mediar situações de desrespeito pelo Regulamento Interno da Escola; 

d) Comprometer os alunos e fazê-los participar na resolução dos conflitos, tornando-os 

mais responsáveis pelo seu desenvolvimento; 

e) Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar. 

 

4. Espaço / Horário 

4.1. A matéria relativa ao espaço e horário de funcionamento é definida anualmente no 

Plano Anual de Escola. 

 

5. Coordenação e competências 

5.1. O GME é coordenado pelo Conselho Executivo. 

5.2. Às coordenadoras do GME compete: 

a) Coordenar, em colaboração com os Diretores de Turma, a adequação dos 

procedimentos, atividades e estratégias de trabalho; 

b) Articular as estratégias com as linhas orientadoras do Conselho Executivo; 

c) Apresentar ao Conselho Executivo e ao Conselho Pedagógico um relatório no final do 

ano letivo. 

 

6. Competências e deveres dos mediadores 

6.1. A equipa de mediadores é constituída por docentes dos 2.º e 3.º Ciclos designados pelo 

Conselho Executivo de acordo com o perfil. 

6.2. Compete aos docentes mediadores: 

a) Receber os alunos e dialogar sobre o motivo da participação no sentido de o levar a 
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refletir sobre o seu comportamento e para a necessidade de alterar a sua conduta; 

b) Supervisionar na realização das tarefas dos alunos indicadas pelo professor; 

c) Contribuir para que os alunos avaliem as suas condutas de forma positiva; 

d) Orientar e acompanhar os alunos que estejam a cumprir medidas educativas 

disciplinares; 

e) Informar o respetivo Diretor de turma através do arquivo da participação no Dossiê de 

Turma e/ou através do contacto direto; 

f) Registar os dados relativos à participação do aluno no documento de mediação que 

se encontra num dossiê criado para o efeito, que está organizado por anos e turmas. 

6.3. São deveres do docente mediador: 

a) Escutar com atenção, respeito e com imparcialidade os alunos que sejam 

encaminhados para o Gabinete; 

b) Analisar todas as situações com objetividade e imparcialidade; 

c) Em caso de reincidência (3.ª participação) o docente mediador deverá contactar 

telefonicamente o Encarregado de Educação do aluno e informá-lo da ocorrência; 

d) Em casos de participações disciplinares graves, nomeadamente, violência física, o 

contacto com o Encarregado de Educação deverá ser feito de imediato. Neste caso, 

deverá ainda informar, também o Diretor de turma e/ou Conselho Executivo para que 

sejam tomadas as providências de forma mais célere. 

 

7. Vigência 

7.1. Este Regimento entra em vigor após parecer favorável do Conselho Pedagógico e tem a 

duração de um ano letivo. Renovar-se-á anualmente após revisão e aprovação. 

 

8. Regime subsidiário 

8.1. Em tudo o que não se encontre particularmente regulado neste Regulamento, aplicar-se-

ão subsidiariamente as normas de funcionamento do Conselho Executivo, o Regulamento 

Interno da Escola e a legislação em vigor. 

Anexo 4 – Uniformização do regime de faltas 

 

UNIFORMIZAÇÃO DO REGIME DE FALTAS DE ALUNOS 
(Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho, e Despacho Normativo n.º 6/2014, de 13 de agosto) 

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 21/2013/M, DE 25 DE JUNHO 

ASSIDUIDADE E EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DE FALTAS 
Artigo 16.º - Justificação de faltas 

1. As justificações das faltas previsíveis devem ser apresentadas previamente, se possível, pelo EE, por 

escrito, através da caderneta até três dias úteis, ao DT ou CE; 

2. As justificações das faltas devem ser apresentadas pelo EE, por escrito, através da caderneta até três 

dias úteis, ao DT ou CE;  

3. As faltas dadas por um período igual ou superior a três dias deverão ser justificadas por atestado 

médico, a apresentar até cinco dias úteis, ao DT, CE ou à Secretaria;  

4. O DT pode solicitar ao EE os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, 

devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o 

correto apuramento dos factos. 

Artigo 17.º - Faltas Injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando: 

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

b. A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c. A justificação não tenha sido aceite; 

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

disciplinar sancionatória. 
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2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a recusa da justificação apresentada deve ser 

fundamentada de forma sintética, pelo DT. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas ao EE, pelo DT, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio 

mais expedito. 

4. Quando for atingido metade do limite de faltas, o EE é convocado à Escola, pelo DT, através do meio 

mais expedito. 

Artigo 18.º - Excesso grave de faltas 

1. Em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos letivos 

semanais, por disciplina, sendo essa situação considerada excesso grave de faltas. 

2. Outras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o 

aluno encontra-se na situação de excesso de faltas quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e 

ou injustificadas daí decorrentes, relativamente a cada disciplina, módulo, unidade ou área de 

formação, nos termos previstos na regulamentação própria. 

3. Sem prejuízo do disposto no DLR n.º 21/2013/M, de 25 de junho, o aluno fora da escolaridade 

obrigatória que ultrapasse o limite de faltas será sujeito a deliberação do Conselho de Turma sobre a 

sua exclusão ou manutenção de frequência. 

4. Sempre que um aluno na escolaridade obrigatória apresente fraca assiduidade, sem motivos 

devidamente justificados, caberá ao DT informar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco sobre a referida situação de absentismo. 

Artigo 19.º - Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres de frequência e 

assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e/ou corretivas 

específicas, podendo ainda a violação reiterada do dever de assiduidade conduzir à aplicação de 

medidas disciplinares sancionatórias, nos termos do Estatuto do Aluno. 

2. A ultrapassagem do limite de faltas nas atividades de apoio ou de frequência facultativa implica a 

imediata exclusão do aluno das atividades em causa. 

3. Independentemente da modalidade de ensino, os alunos que se apresentem na situação descrita no 

ponto 1 serão alvo de um Plano de Recuperação, com vista a recuperar atrasos na aprendizagem 

e/ou a integração escolar e comunitária. Tanto os alunos e como os seus EE são corresponsáveis pelo 

cumprimento do plano. 

4. Todas as situações, atividades, medidas ou consequências, são obrigatoriamente comunicadas ao EE, 

pelo meio mais expedito, pelo DT e registadas no processo individual do aluno. 

Artigo 20.º - Medidas de recuperação e de integração 

Orientações para aplicar de acordo com os artigos 17.º, 18.º, 19.º e 20.º 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO: 

1. As faltas de comportamento ou decorrentes de uma medida disciplinar não são recuperáveis. 

2. Os planos de recuperação aplicam-se uma única vez - no decurso do ano letivo em cada disciplina - 

aos alunos dentro da escolaridade obrigatória que tenham atingido excesso de faltas. 

3. As medidas a aplicar e respetiva avaliação são decididas, em articulação com o DT, pelo professor da 

disciplina com excesso de faltas. O DT poderá, no entanto, convocar CT para o efeito, caso considere 

necessário. 

4. As atividades de recuperação, a realizar em horário e local definidos para o efeito, devem confinar-se 

―às matérias tratadas nas aulas cuja ausência originou a situação de excesso de faltas‖. 

5. As atividades de recuperação só incluem a(s) disciplina(s) que ultrapassarem o limite de faltas 

injustificadas até ao momento da realização da recuperação. Caso o aluno ultrapasse o limite de 

faltas injustificadas novamente, não terá oportunidade de recuperá-la, uma vez que segundo o 

estatuto do aluno, ponto 5 do Artigo 20.º, “(…) apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso 

de cada ano letivo.” 

6. O aluno e o EE têm de ser informados das medidas a aplicar e do período em que decorrem. 

7. O cumprimento das atividades de recuperação não isenta o aluno da obrigatoriedade de cumprir o 

horário escolar da turma.  

 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

1. O DT preenche o documento, “plano individual de recuperação” de acordo com a situação do aluno 

e envia ao(s) professor(es) da(s) disciplina(s) em que o aluno ultrapassou o limite de faltas injustificadas, 

no prazo de três dias úteis após a ultrapassagem das faltas. 

2. O DT deverá ter em consideração os três dias úteis em que o aluno poderá apresentar justificação 

para a referida falta ou faltas. 

3. O professor da disciplina planeia uma atividade de recuperação com o aluno (como por exemplo, um 
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trabalho escrito) que permita recuperar os conteúdos abordados, apenas e só, no número de faltas 

após a ultrapassagem das mesmas. 

AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS: 

1. O docente avalia a atividade apresentada pelo aluno e preenche o documento, no ponto 4 

(AVALIAÇÃO DO PLANO), assina e devolve ao DT. 

2. Após o preenchimento do documento, assina e devolve ao DT, no prazo de 3 dias úteis. 

3. O DT deverá informar o aluno e o respetivo EE também num prazo de 3 dias úteis acerca do resultado 

do plano. 

4. O DT solicita à Presidente do Conselho Executivo a ―desconsideração da falta ou das faltas em 

excesso‖, com o preenchimento do ofício de “desconsideração de faltas”, de acordo com a 

avaliação dos parâmetros exigidos para tal, conforme ponto 7, do artigo 20º ―(…) que decidirá em 

função da análise do comportamento e do grau de empenhamento revelados pelo aluno em causa.‖ 

5. O DT, após o deferimento da Presidente do Conselho Executivo, aguarda autorização para justificar as 

faltas ao discente no PLACE, ficando assim no limite das faltas. A partir desse momento, caso o aluno 

volte a ultrapassar o limite de faltas sem justificar, nessa mesma disciplina, fica inibido de frequentar a(s) 

aula(s), atendendo a que o discente já usufruiu de uma oportunidade, após tomada de 

conhecimento do EE. 

 

CONSEQUÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS: 

1. O cumprimento com sucesso das medidas de recuperação faz com que as faltas em excesso sejam 

―desconsideradas‖.  

2. Sempre que o aluno retome o dever de assiduidade, poderão ser desconsideradas as faltas em 

excesso, após o cumprimento do plano de recuperação, por proposta do DT apresentada ao 

Conselho Executivo, que decidirá em função da análise do comportamento e do grau de 

empenhamento revelados pelo aluno em causa. 

 

CONSEQUÊNCIAS DO INCUMPRIMENTO OU INEFICÁCIA DAS MEDIDAS: 

1. O incumprimento das medidas previstas e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam 

a comunicação obrigatória do facto à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco.  

2. 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 

Estatuto do Aluno.  

3. Caso o aluno não cumpra com eficácia o plano de recuperação, compromete a sua progressão e 

obriga ao cumprimento de um horário de atividades definido pelo CT, até ao final do ano letivo em 

curso. A frequência do horário atribuído e as atividades são alvo de análise e ponderação em reunião 

de CT de avaliação. 

4. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades implicam também restrições à realização 

de provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal se encontre previsto em 

regulamentação específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta formativa. 
 

DESPACHO NORMATIVO N.º 6/2014, DE 13 DE AGOSTO 
Alínea l), artigo 3.º Horário dos alunos 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS COMPENSATÓRIAS – A aplicar aos alunos que se integrem no conceito de atletas 

de alto rendimento e praticantes de elevado potencial, e cuja participação em competições desportivas 

internacionais se revista de especial interesse público que, no âmbito dessas atividades, têm necessidade 

de faltar à componente letiva. 

1. A estes alunos é possibilitada a realização de medidas de recuperação de aprendizagens em atraso, 

semelhantes ao previsto no plano individual de recuperação e consequentemente a desconsideração 

de faltas em excesso. 

Alínea m), artigo 3.º Horário dos alunos 

SOLUÇÕES DE APOIOS PEDAGÓGICOS – A aplicar aos alunos que participam em provas de alta 

competição enquadradas nos quadros competitivos nacionais ou regionais e que, no âmbito dessas 

atividades, têm necessidade de faltar à componente letiva. 

1. A estes alunos é possibilitada a realização de medidas de recuperação de aprendizagens em atraso, 

semelhantes ao previsto no plano individual de recuperação e consequentemente a desconsideração 

de faltas em excesso. 

 



    Página 82 de 91 

 

Anexo 5 – Uniformização dos critérios de atuação 
 

COMPORTAMENTOS E MEDIDAS DISCIPLINARES 

1. Pretende-se uniformizar em toda a escola os procedimentos relativos a ocorrências disciplinares com os alunos, verificadas na sala de aula, ou 

nos espaços exteriores, bem como as medidas corretivas e disciplinares sancionatórias a aplicar, de acordo com o previsto no Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho. Desta forma deve ser observada a seguinte tabela. 

RESPONSÁVEL 

PELA 

APLICAÇÃO 

MEDIDA DISCIPLINAR 

CORRETIVA 

(artigo 26.º) 

IMPLICAÇÃO 
COMPORTAMENTO/MOTIVO DA 

OCORRÊNCIA REGISTADA 

SANÇÃO A APLICAR COM EFEITOS 

IMEDIATOS 

Professor e 

Funcionário. 

a) Advertência.  - Chamada verbal de atenção 

perante o comportamento 

perturbador. 

- Perturbação ao funcionamento 

da aula. 

 

- Conflito na relação com os 

colegas. 

- Conflito na relação com o 

professor. 

Professor e  

Funcionário. 

b) Ordem de saída. 

 

* A medida corretiva 

de ordem de saída da 

sala de aula tem de 

ser encarada como 

um último recurso, 

a utilizar apenas 

quando todas as 

estratégias aplicadas 

pelo professor não 

surtam efeitos positivos 

no comportamento do 

aluno.  

 

(RI 18/22) 

- Marcação de falta 

injustificada; 

- Encaminhamento para o 

Gabinete de Mediação; 

- Preenchimento do registo de 

ocorrência; 

- Realização de CT disciplinar, 

caso se verifique a aplicação, 

no decurso do mesmo ano 

letivo e ao mesmo aluno, desta 

medida corretiva pela terceira 

vez, por parte do mesmo 

professor, ou pela quinta vez, 

independentemente do 

professor que a aplicou. 

- Perturbação ao funcionamento 

da aula. (reincidência) 

 

- Não cumprimento de tarefas. 

- Conflito na relação com os 

colegas. (reincidência) 

- Conflito na relação com o 

professor. (reincidência) 

- Utilização de equipamento 

tecnológico não 

autorizado/captar sons ou 

imagens, exceto se necessário 

às atividades a desenvolver 

expressamente autorizados pelo 

professor. 

- O aluno entrega o equipamento 

ao professor que o entregará ao 

CE, devidamente desligado e 

identificado (nome, n.º e turma do 

aluno e data da apreensão), só 

podendo ser devolvido ao EE. 

- 1.ª apreensão: 1 semana sem o 

telemóvel. 

- 2.ª apreensão: 1 mês sem o 

telemóvel. 

- 3.ª apreensão: sem o telemóvel 

até ao final do ano letivo. 
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RESPONSÁVEL 

PELA 

APLICAÇÃO 

MEDIDA DISCIPLINAR CORRETIVA 

(artigo 26.º) 

-continuação- 

IMPLICAÇÃO 

FACTOS A QUE SÃO APLICÁVEIS 

AS MEDIDAS DISCIPLINARES 

(REGULAMENTO INTERNO) 

SANÇÃO A APLICAR COM EFEITOS 

IMEDIATOS 

Presidente do 

Conselho 

Executivo, 

depois de 

ouvido o DT 

e/ou CT 

disciplinar. 

c) Realização de tarefas e atividades 

de integração na escola ou na 

comunidade. 

 

* A medida corretiva de atividades de 

integração na escola ou na 

comunidade realiza-se em período 

suplementar ao horário letivo. 

(ponto 2, artigo 27.º do DLR n.º 

21/2013/M) 

- Realização de CT 

disciplinar, 

sempre 

que se justifique. 

- Não cumpra, 

injustificadamente, o dever 

de pontualidade; 

- Não use de correção para 

com os membros da 

comunidade escolar; 

- Coloque em causa a 

defesa, conservação e 

asseio da escola; 

- Perturbe o normal 

funcionamento das 

atividades educativas; 

- Se ausente da escola 

durante o seu horário sem 

a devida autorização. 

1. Atividades de colaboração na 

limpeza dos espaços interiores e 

exteriores: 

- Salas de aula; 

- Escadas; 

- Vidros; 

- Paredes; 

- Mobiliário escolar; 

- Manutenção de espaços verdes. 

2. Atividades de socialização e 

monitorização/acompanhament

o: 

- No refeitório ou bar de alunos; 

- Na biblioteca; 

- Nos espaços desportivos e recinto 

envolvente; 

- Outras consideradas pertinentes 

na comunidade escolar visando 

a integração do aluno. 

d) Inibição de participar nas atividades 

da escola, de caráter facultativo. 

e) Condicionamento no acesso a certos 

espaços escolares ou na utilização 

de certos materiais e equipamentos. 

f) Mudança de turma. 

Presidente do 

Conselho 

Executivo, 

depois de 

ouvido o DT 

e/ou CT 

disciplinar e o 

visado. 

a) Repreensão registada. - Preenchimento 

do registo de 

ocorrência. 

- Realização de 

CT disciplinar, 

sempre que se 

justifique. 

- Não siga as orientações dos 

docentes, relativas ao seu 

processo de ensino-

aprendizagem; 

- Não acate as orientações 

do pessoal docente e não 

docente. 

- Averbação no processo 

individual do aluno. 

Presidente do 

Conselho 

Executivo, 

depois de 

ouvido o DT, 

e/ou CT 

b) Suspensão da escola até 3 dias. - Preenchimento 

do registo de 

ocorrência.  

- Realização de 

CT disciplinar, 

sempre que se 

justifique. 

- Não cumpra, de forma 

reiterada e ostensiva, os 

deveres de assiduidade e 

pontualidade; 

- Desrespeite, gravemente, 

qualquer membro da 

comunidade escolar; 

- Inibição de frequentar a escola 

no período da suspensão. 
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disciplinar, o 

visado e o EE. 

- Aplicação ao 

aluno de Plano 

de atividades 

pedagógicas. 

- Danifique, 

intencionalmente, as 

instalações da escola ou os 

bens pertencentes a 

qualquer elemento da 

comunidade escolar; 

- Utilize os benefícios da 

ação social escolar para 

fins diferentes dos que 

determinam a sua 

concessão; 

- Preste falsas declarações 

no âmbito de processos 

instaurados ao abrigo do 

presente diploma; 

- Consuma álcool ou 

substâncias 

estupefacientes. 

c) Suspensão da escola entre 4 a 12 

dias. 

- Preenchimento 

do registo de 

ocorrência.  

- Realização de 

CT disciplinar, 

sempre que se 

justifique. 

- Instauração de 

procedimento 

disciplinar. 

- Inibição de frequentar a escola 

em fase de instauração de 

procedimento disciplinar, com 

aplicação de suspensão 

preventiva; 

- Inibição de frequentar a escola 

no período da suspensão. 

Diretor 

Regional de 

Educação, 

sob proposta 

do Presidente 

do Conselho 

Executivo. 

d) Transferência da escola. - Inibição de frequentar a escola 

em fase de instauração de 

procedimento disciplinar, com 

aplicação de suspensão 

preventiva; 

- Inibição de frequentar a escola, 

após deferimento do DR. 

Diretor 

Regional de 

Educação, 

sob proposta 

do Presidente 

do Conselho 

Executivo. 

e) Expulsão da escola. - Preenchimento 

do registo de 

ocorrência. 

- Realização de 

CT disciplinar, 

sempre que se 

justifique. 

- Instauração de 

procedimento 

disciplinar. 

 

- Agrida fisicamente 

qualquer elemento da 

Comunidade Educativa; 

- Injurie ou difame, 

gravemente, qualquer 

elemento da comunidade 

escolar; 

- Promova o consumo de 

álcool ou de substâncias 

estupefacientes; 

- Incorra, de forma 

reincidente, nos 

comportamentos previstos 

neste ponto. 

- Inibição de frequentar a escola 

em fase de instauração de 

procedimento disciplinar, com 

aplicação de suspensão 

preventiva; 

- Inibição de frequentar a escola, 

após deferimento do DR. 

- Retenção do aluno no ano de 

escolaridade que frequenta. 

- Proibição de acesso a qualquer 

estabelecimento de ensino, até 

ao final do ano escolar; 

- Proibição de candidatar-se à 

realização de exames nacionais 

ou de equivalência à frequência, 

na qualidade de candidato 

autoproposto. 
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Anexo 6 – Regulamento dos Quadros de Valor, Mérito, Excelência e Assiduidade 

1. Objetivo 

1.1. Os Quadros de Valor, de Mérito, de Excelência e de Assiduidade destinam-se a 

reconhecer publicamente aptidões e atitudes dos alunos ou de grupos de alunos dos 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico, que tenham evidenciado valor, mérito e excelência nos domínios 

cognitivo, cultural, pessoal ou social, bem como a atribuir prémios, em casos específicos e 

excecionais.  

Para além de premiar os bons resultados ou os comportamentos exemplares, valorizam, 

acima de tudo, o esforço e o exercício de uma cidadania responsável e ativa, estimulando o 

gosto por aprender e a busca da excelência. 

1.2. O Regulamento dos Quadros de reconhecimento rege-se pelo disposto no Decreto 

Legislativo Regional nº 26/2006/M de 20 de junho, artigo 4º alínea i). 

 

2. Âmbito e Natureza 

Este Regulamento tem como objetivo primordial definir critérios de avaliação e requisitos que 

os alunos devem reunir a fim de poderem ser enquadrados nos Quadros de Valor, de Mérito, 

de Excelência e de Assiduidade. 

2.1. Quadro de Valor. Reconhece os alunos que desenvolvam iniciativas ou ações 

exemplares, de benefício social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na Escola 

ou fora dela, e, igualmente, os alunos que se destaquem em atividades de enriquecimento 

curricular designadamente no âmbito do desporto escolar. 

2.2. Quadro de Mérito. Reconhece os alunos que revelem muito bons resultados escolares na 

avaliação ou que produzam trabalhos de muito boa qualidade no domínio curricular. 

2.3. Quadro de Excelência. Reconhece os alunos que revelem excelentes resultados 

escolares na avaliação ao longo do ano letivo. 

2.4. Quadro de Assiduidade. Destina-se a reconhecer os alunos que não registem nenhuma 

falta ao longo do ano letivo. 

 

3. Quadro de Valor 

3.1. O Quadro de Valor deverá ser organizado no final do 3.º período, nele constando o 

nome, a fotografia do aluno, a turma e o motivo pelo qual o aluno integra o quadro. 

3.2. São requisitos de acesso ao Quadro de Valor: 

a) O esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de dificuldades de 

natureza física, económica, social ou outras; 

b) Manifestação do espírito de entreajuda relevante e continuado; 

c) O desenvolvimento ou a contribuição para iniciativas ou ações exemplares de benefício 

social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na escola ou fora dela; 

d) A atribuição de prémios resultantes da participação em nome da escola em concursos 

internos ou externos ou de provas no âmbito do desporto escolar; 

e) Uma apreciação global satisfatória, relativamente ao comportamento, cumulativamente 

com qualquer situação anterior; 

f) Não ter sido sujeito, nesse ano a nenhuma medida disciplinar devidamente registada. 

3.3. Todos os agentes educativos envolvidos com os alunos ou outros, podem fazer provas 

devidamente fundamentadas ao diretor de turma para o acesso dos alunos ao Quadro de 

Valor, especificando as ações/acontecimentos que as justificam. 

3.4. A atribuição de menção de Valor pode ser cumulativa com a menção de Mérito, 

Excelência e/ou Assiduidade. 
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4. Quadro de Mérito 

4.1. O Quadro de Mérito será organizado, por ano de escolaridade e por ciclo de ensino, 

tendo como base os resultados da avaliação obtida em cada período escolar ou os 

trabalhos e atividades realizados, que revelem grande mérito. 

4.2. No Quadro constarão o nome, a fotografia do aluno, a turma, a média alcançada na 

avaliação interna e/ou o nome dos trabalhos ou atividades realizadas consideradas de 

grande mérito. 

4.3. São requisitos para o acesso ao Quadro de Mérito: 

a) A obtenção de média igual ou superior a quatro vírgula zero (4,0) nas disciplinas 

curriculares e tendo avaliação de pelo menos Suficiente em Formação 

Cívica/Formação Pessoal e Social; 

b) O mérito demonstrado em trabalhos ou atividades de âmbito curricular realizadas; 

c) Não ter tido nenhum nível inferior a três ou um comportamento não considerado 

Bom; 

d) Não ter sido sujeito, nesse ano, a nenhuma medida disciplinar devidamente 

registada. 

 

5. Quadro de Excelência 

5.1. O Quadro de Excelência será organizado no final de cada ano letivo, por ano de 

escolaridade e por ciclo de ensino, tendo como base os resultados da avaliação interna e 

externa, no caso dos anos de escolaridade e das disciplinas sujeitas a Prova Nacional de 

Ciclo, obtida no final de cada ano escolar. 

5.2. No Quadro constarão o nome, a fotografia do aluno, a turma e a média alcançada na 

avaliação final das várias disciplinas que constituem o ano de escolaridade. 

5.3. São requisitos para o acesso ao Quadro de Excelência: 

a) A obtenção de média de cinco, após os arredondamentos respetivos no conjunto das 

várias disciplinas, a avaliação de Bom em Formação Cívica/Formação Pessoal e Social 

e ainda não ter nenhum nível inferior a três; 

b) Não ter sido sujeito, nesse ano, a nenhuma medida disciplinar devidamente registada. 

 

6. Quadro de Assiduidade 

6.1. O Quadro de Assiduidade deverá ser organizado no final do 3.º período, nele constando 

o nome, a fotografia do aluno, a turma e o motivo pelo qual o aluno integra o quadro. 

6.2. São requisitos de acesso ao Quadro de Assiduidade: 

a) Não ter registada nenhuma falta, independentemente da sua natureza, incluindo as 

justificadas; 

b) Não ter sido sujeito, nesse ano a nenhuma medida disciplinar devidamente 

registada. 

 

7. Homologação e divulgação 

7.1. Compete aos Conselhos de Turma analisarem as propostas, avaliações e desempenhos 

dos alunos e emitirem a decisão final, fazendo constar na ata do 3.º período a existência ou 

não de candidatos aos Quadro de Valor, de Mérito, de Excelência e de Assiduidade. 

7.2. Os Quadros serão organizados pelo Conselho Executivo, com base nas decisões 

tomadas pelos Conselhos de Turma, e homologados pelo Conselho Pedagógico na reunião 

subsequente. 

7.3. Os Quadros de Valor, de Mérito, de Excelência e de Assiduidade serão expostos em local 

bem visível, assim como na página da Escola, e manter-se-ão durante todo o ano letivo 

seguinte. 
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Anexo 7 – Matrizes Curriculares 

1. Ao longo do período de vigência deste RI, vigoram as matrizes curriculares 

regulamentadas pelos seguintes normativos legais: 

1.1. Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Este Diploma aplica-se: 

a) Em 2018/19 – 5.º e 7.º anos; 

b) Em 2019/20 – 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos; 

c) A partir de 2020/21 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Básico — 2.º ciclo 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Ano letivo – 2018/2019 

5.º ano 

Ano letivo – 

2019/2020 

6.º ano 

Total do Ciclo 

Á
R

E
A

S
 D

IS
C

IP
LI

N
A

R
E
S
 

 LÍNGUAS E ESTUDOS SOCIAIS 495 495 990 

       Português 2 x 90 = 180 2 x 90 = 180 360 

       Inglês 90 + 45 = 135 90 + 45 = 135 270 

       História e Geografia de Portugal 90 + 45 = 135 90 + 45 = 135 270 

Cidadania e Desenvolvimento 

(Lecionado preferencialmente por 

docente de Línguas e Estudos 

Sociais) 

1 x 45=45 1 x 45=45 90 

 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 360 360 720 

       Matemática 90 + 90 + 45 = 225 90 + 90 + 45 = 225 450 

       Ciências Naturais 90 + 45 = 135 90 + 45 = 135 270 

 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E 

TECNOLÓGICA 
315 315 630 

       Educação Visual 1 x 90 = 90 1 x 90 = 90 180 

       Educação Tecnológica 1 x 90 = 90 1 x 90 = 90 180 

       Educação Musical 1 x 90 = 90 1 x 90 = 90 180 

TIC – Prof. º de TIC 1 x 90 = 90 Semestral 1 x 90 = 90 Semestral 90 

 Educação Física 

  

180 180 360 

2 x 90 = 180 2 x 90 = 180 360 

 Educação Moral e Religiosa  1 x 45 = 45 1 x 45 = 45 90 

Tempo a cumprir 
1350 (1395) 1350 (1395) 2700 (2790) 

30 x 45 30 x 45 60 x 45 

 Oferta complementar – FPS – DT 1 x 45 = 45 1 x 45 = 45 90 

 Apoio ao Estudo  135 135 270 

  Português – Turma desdobrada, Prof. da 

turma 
1x45 = 45 1x45 = 45 

270   Matemática – Turma desdobrada 1x45 = 45  1x45 = 45  

  Inglês – Turma desdobrada, Prof. da 

turma 

1x45 = 45  1x45 = 45  

  Complemento à Educação Artística * 0 0 0 

Total 
34 (35) Tempos 34 (35) Tempos 68 (70) 

Tempos 
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Ensino Básico — 3.º ciclo 

Componentes do currículo 

Carga Horária Semanal 

Ano letivo 

2018/2019 

7.º ano 

Ano letivo 

2019/2020 

8.º ano 

Ano letivo 

2020/2021 

9.º ano 

Total 

do Ciclo 

Á
re

a
s 

d
is

c
ip

lin
a

re
s 

     

Português 
180 180 225 585 

2 x 90 = 180  2 x 90 = 180 2 x 90 + 45 =225 585 

Línguas Estrangeiras 270 270 225 765 

Inglês 90 + 45 = 135 90 + 45 = 135  90 + 45 = 135 405 

Língua Estrangeira II 90 + 45 = 135 90 + 45 = 135 2x45=90 360 

Ciências Humanas e Sociais 270 225 225 720 

História 90 + 45 = 135 2 x 45 = 90  2 x 45 = 90  315 

Geografia 2 x 45 = 90   2 x 45 = 90 2 x 45 = 90  270 

Cidadania e Desenvolvimento 

 Prof. de História ou Geografia 

1 X 45 = 45 

Prof.º Geog. 

1 X 45 = 45  

Prof.º Hist. 

1 X 45 = 45 

Prof.º Geog. 
135 

 Matemática 
270 225 270 765 

90 + 90 + 90 = 270  90 + 90 + 45 = 225  90 + 90 + 90 = 270 810 

Ciências Físico Naturais 270 270 270 810 

Ciências Naturais  90T + 45 = 135   90T + 45 = 135   90T + 45 = 135   405 

Físico-Química 90T + 45 = 135   90T + 45 = 135   90T + 45 = 135   405 

Educação Artística e 

Tecnológica  
180 180 135 495 

Educação Visual 1 x 90 = 90 1 x 90 = 90 90 + 45 = 135 315 

Complemento à Educação 

Artística 

Educação Tecnológica ou 

Música 

1 x 90 = 

90Semestral 

 1 x 90 = 90 

Semestral 
0 90 

 TIC – Prof.º de TIC 
1 x 90 = 

90Semestral 
1 x 90 = 90Semestral 0 90 

   Educação Física 
135 135 90 360 

90 + 45 = 135 90 + 45 = 135 1 x 90 = 90 360 

Educação Moral e Religiosa 0 0 0 0 

Tempo a cumprir 
1575 1485 1440 4500 

35 x 45 33 x 45 32 x 45 100 x 45 

 Oferta complementar – FPS – DT 45 45 45 135 

Total 36 Tempos 34 Tempos 33 Tempos 103 Tempos 
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1.2. Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de 

julho) 

Este Diploma aplica-se: 

a) Em 2018/19 – 6.º, 8.º e 9.º anos; 

b) Em 2019/20 – 9.º ano; 

c) A partir de 2020/21 – Revogado. 
 

COMPONENTE CURRICULAR 6.ºANO 

LÍNGUAS E ESTUDOS SOCIAIS 12 

Língua Portuguesa 90+90+90 

Língua Estrangeira 90+45 

História e Geografia de Portugal 90+45 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS  9 

Matemática 90+90+90 

Ciências da Natureza 90+45 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA 6 

Educação Visual  90 

Educação Tecnológica 90 

Educação Musical 90 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 

Educação Física 90+45 

TOTAL  30 

ÁREAS TRANSVERSAIS 6 

Apoio ao Estudo (*) 90+90+45 

Formação Pessoal e Social (*) 45 

TOTAL 36 

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA  1 

EMRC 45 

MÁXIMO GLOBAL 30/37 

     (*) Ofertas obrigatórias da escola e de frequência facultativa para os alunos.  
 

COMPONENTE CURRICULAR 8.ºANO 9.ºANO TOTAL 

LÍNGUA PORTUGUESA  5 5 
10 

Língua Portuguesa 90+90+45 90+90+45 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 5 5 

10 Língua Estrangeira I 90 90+45 

Língua Estrangeira II 90+45 90 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 5 6 

11 História 90+45 90+45  

Geografia 90 90+45 

MATEMÁTICA 5 5 
10 

Matemática 90+90+45 90+90+45 

CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS 6 6  

12 Ciências Naturais 90+45 (c) 90+45 (c) 

Físico-Química 90+45 (c) 90+45 (c) 

ED. ARTÍSTICA 6 5  

11 Ed. Visual 90 90+45 

TIC + Oferta da escola (a)   90 + 90(a) 90 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 3 
6 

Educação Física 90+45 90+45 

TOTAL 35 35 70 

ÁREAS TRANSVERSAIS 3 3 

6 Formação Pessoal e Social (b) (*)  90 90 

Ed. Moral (*)  45 45 

MÁXIMO GLOBAL 38 38 76 
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      (*) Ofertas obrigatórias da Escola e de frequência facultativa para os alunos.  

a) Os alunos devem optar por Educação Tecnológica ou Música de acordo com a 

oferta da Escola. 

b) Ao currículo do 3º ciclo acrescem 2 tempos por turma, com caráter de 

complemento curricular e a funcionar com par pedagógico e de frequência facultativa 

pelos alunos. 

c) As turmas com mais de 20 alunos são divididas em turnos. 

 

Anexo 8 – Menção qualitativa (critérios de avaliação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO BÁSICO GERAL 

NÍVEIS 1 2 3 4 5 

PERCENTAGENS 0% - 19% 20% - 44% 45% - 49% 50% - 55% 56% - 69% 
70% - 

79% 

80% - 

89% 

90% - 

100% 

MENÇÃO 
INSUFICIENTE 

MENOS 
INSUFICIENTE  

INSUFICIENTE 

MAIS 

SUFICIENTE 

MENOS 
SUFICIENTE 

BOM 

MENOS 
BOM 

MUITO 

BOM 

PERCURSSO CURRICULAR ALTERNATIVO 

NÍVEIS 1 2 3 4 5 

PERCENTAGENS 0% - 19% 20% - 44% 45% - 49% 50% - 55% 56% - 69% 
70% - 

79% 

80% - 

89% 

90% - 

100% 

MENÇÃO 
INSUFICIENTE 

MENOS 
INSUFICIENTE  

INSUFICIENTE 

MAIS 

SUFICIENTE 

MENOS 
SUFICIENTE 

BOM 

MENOS 
BOM 

MUITO 

BOM 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

VALORES 0 - 3,9 4 - 8,9 9 - 9,9 10 - 11,1 11,2 - 13,9 14 – 15,9 
16 – 

17,9 
18- 20 

MENÇÃO 
INSUFICIENTE 

MENOS 
INSUFICIENTE  

INSUFICIENTE 

MAIS 

SUFICIENTE 

MENOS 
SUFICIENTE 

BOM 

MENOS 
BOM 

MUITO 

BOM 
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Anexo 9 – Critérios Gerais de Avaliação 

 

OFERTA 

EDUCATIVA 
ANOS 

DISCIPLINAS CURRICULARES 

(Obrigatórias) 

DISCIPLINAS 

CURRICULARES 

(Opção) 

TIPOLOGIA 

DE 

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIO DOMÍNIO 

Conhecimento

s e 

Capacidades 

Atitudes e 

Valores 

Conhecimentos 

e Capacidades 

Atitude

s e 

Valores 

COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIAS 

COGNITIVAS E 

METODOLÓGIC

AS 

SOCIAIS COGNITIVAS E 

METODOLÓGIC

AS 

SOCIAI

S 

ENSINO 

BÁSICO GERAL 

2
.º

 C
IC

LO
 

5.ºano 
70% 30% 

60% 40% 

Quantitativa 

(níveis de 1 

a 5) 

6.ºano 
75% 25% 

3
.º

 C
IC

LO
 7.ºano 

75% 25% 
------------- ----------- 

8.ºano 
80% 20% 

------------- ----------- 

9.ºano 
85% 15% 

------------- ----------- 

CD 

5.ºano 
25% 75% 

------------- ---------- 

7.ºano 
25% 75% 

------------- ---------- 

2.º e 3º CICLO 

FORMAÇÃO 

PESSOAL E SOCIAL 

(FPS) 

 

PCA 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E PESSOAL 

(DSP) 

------------- Participação e empenho: 25% Qualitativa 

(Expressa 

em 

Insuficiente; 

Suficiente; 

Bom; Muito 

Bom) 

------------- Respeito, tolerância e solidariedade: 

25% 

------------- Sentido de Responsabilidade Cívica: 

25% 

------------- Argumentação Critica: 25% 

CURSOS DE 

EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

TIPO 2 50% 50% 
------------- --------------- Quantitativa 

(níveis de 1 

a 20) 
TIPO 3 50% 50% 

------------- --------------- 

PERCURSOS 

CURRICULARES 

ALTERNATIVOS 

ARTES E DESPORTO 60% 40% 
------------- --------------- 

Quantitativa 

(níveis de 1 

a 5) 

PLANO DE 

EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

PEF 

B2 
2.º e 

3.ºCICLOS 
50% 50% 

------------- --------------- 
Quantitativa 

(níveis de 1 

a 5) 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
2.º, 3.ºCICLO, CEF, 

PCA, PEF 

A avaliação é definida de acordo com os planos educativos dos 

alunos:  

PEI ou CEI. 

*CRITÉRIOS DE GERAIS AVALIAÇÃO DE ESCOLA: conforme matriz curricular em vigor e critérios de avaliação 

específicos aprovados pelos grupos disciplinares. 

 


