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INTRODUÇÃO 

 
O Regulamento Interno define o regime de funcionamento do St. Paul’s School, 

de cada um dos seus órgãos de administração e gestão; das estruturas de orientação 

educativa; dos serviços administrativos; dos serviços técnicos e técnico-pedagógicos, 

bem como os direitos e deveres de todos os membros desta comunidade educativa. 

O Regulamento Interno é, ainda, o documento de regulação e funcionamento do 

Colégio, nomeadamente, no estabelecimento de regras e normas de funcionamento 

que marcam a convivência entre os diferentes atores da ação educativa e estabelecem 

a estrutura organizacional do Colégio. 

Em síntese, as normas de funcionamento transcritas para este documento 

regulamentam os direitos e deveres de todos, a fim de dignificarem um ensino de 

qualidade e uma boa formação moral e cívica em toda a comunidade educativa, ou 

seja, prestigiar o bom-nome do St. Paul’s School. 

Os pais e Encarregados de Educação, os alunos, os professores e demais 

funcionários, ao se inserirem no espírito e na dinâmica do Colégio, subscrevem 

implicitamente os princípios e a orgânica por que este se rege, bem como as normas 

reguladoras e educativas do mesmo. 

 
“EDUCAR É ALARGAR OS HORIZONTES DO PENSAMENTO QUE SE QUER RIGOROSO.” 

 
 
 
 

 
 

Isabel Sadio 
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CAPÍTULO I – CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
O St. Paul’s School é um estabelecimento de ensino privado que, enquanto 

modelo de escola integrada, abrange o Ensino Pré-Escolar (Creche e Jardim de 

Infância) e todos os níveis do Ensino Básico (1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo). O seu 

Projeto Educativo incorpora um Currículo Bilingue, de Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa, em todas as valências de ensino. Privilegia a Língua Alemã e a Língua 

Espanhola como línguas estrangeiras e inclui a Oficina Multimédia e o Latim como 

disciplinas de enriquecimento curricular. 

 
Coloca à disposição dos seus alunos e profissionais os instrumentos didáticos 

mais adequados e recentes quer do ponto de vista tecnológico, quer ao nível das 

infraestruturas, em particular para a realização de atividade físico-desportiva de 

âmbito curricular e extracurricular, como dança (Ballet clássico, dança 

Contemporânea, danças de salão, Hip Hop), yoga, acordeão, bateria, canto lírico, coro, 

guitarra clássica, guitarra elétrica, orquestra de percussão, piano, saxofone, violino, 

badminton, esgrima, futebol, equitação (poney club), equitação, judo, natação e 

adaptação ao meio aquático, rugby, ténis, voleibol, patinagem artística, Francês e 

Mandarim todas estas opções são passíveis de alteração, consoante a procura por 

parte de aluno e Encarregados de Educação. 

 
O St. Paul’s School assenta a sua ação educativa em valores de excelência 

académica e moral. Assume um elevado nível pedagógico, garante um ensino de 

qualidade e proporciona uma sólida formação pessoal, construída através do 

desenvolvimento e aprimoramento da aquisição de conteúdos programáticos, 

competências, valores, atitudes e comportamentos de cada aluno. Tem como 

prioridade e missão formar cidadãos confiantes do ponto de vista humano e 

intelectual, capazes de obter sucesso em qualquer instituição de ensino superior e 

área profissional. 
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1.1. ENQUADRAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

1.1.1. NATUREZA 

O St. Paul’s School é um estabelecimento de Ensino Particular. É regido, ao nível 

da constituição, da organização e do funcionamento, pelo disposto no Estatuto do 

Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

152/2013, de 4 de novembro, que revogou o Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de 

novembro, com exceção dos artigos 99.º e 99.º-M do referido Decreto-Lei, na redação 

dada pela Lei n.º 33/2012, de 23 de agosto, que se mantêm em vigor até à aprovação 

de um novo regime sancionatório. Abrange as seguintes valências de ensino: 

− Creche 

− Jardim de Infância; 

− 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. 

 

1.1.2. CONSTITUIÇÃO E ALVARÁ 

O St. Paul’s School é propriedade de «Letras Exímias, Lda», Pessoa Coletiva n.º 

514344865. O St. Paul’s School é propriedade da «Letras Exímias,Lda», S.A. Pessoa 

Coletiva nº. A sua autorização DEFINITIVA de funcionamento, com o n.º 9/DREC, foi-lhe 

concedida, em 30/08/2017, por despacho da Senhora Diretora-Geral da Administração 

Escolar. 

 

1.1.3. REGIME APLICÁVEL 

O St. Paul’s School rege-se pelo presente documento e, como acima citado, pela 

legislação em vigor, nomeadamente, pelo disposto no Estatuto do Ensino Particular e 

Cooperativo de nível não superior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de 

novembro. Rege-se, também, pelo consagrado no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

No que respeita à resposta social de Creche rege-se pelos princípios preconizados na 

lei, no Despacho Normativo nº 248/89, do Diário da República de 27 de outubro e nos 



 

St. Paul’s School                                                                   Regulamento Interno 2017-2020     

9 

regulamentos normativos orientadores sobre as Creches, emanados pela Direção Geral 

de Acão Social, em dezembro de 1996, e de acordo com a Portaria nº262/2011, de 31 

de agosto e portaria nº411/2012 de 14 de setembro. No que respeita às relações de 

trabalho com o pessoal docente e não docente, o St. Paul’s School rege-se pelos 

instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis. 

 

1.1.4. OFERTA EDUCATIVA 

 
O Colégio organiza-se de modo a cumprir os Artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei 

n.º 553/80 e pelos artigos 36.º e 37.º Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro, 

usufruindo de autonomia pedagógica. Com alunos desde os 4 meses de idade, a sua 

oferta educativa abrange as seguintes valências de ensino: 

− Creche (berçário e Creche - dos 4 meses aos 36 meses); 

− Jardim de Infância (a partir dos 3 anos de idade); 

− 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (a partir dos 6, 10 e 12 anos de idade, 

respetivamente). 

 
A inscrição/admissão do aluno cumpre os artigos 76.º, 77.º, 78.º e 79.º do 

Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro, com alteração de matrícula também para 

o ensino pré-escolar, de acordo com o Despacho n.º 5106-A/2012.  

 

1.1.4.1. APOIOS PEDAGÓGICOS  

 
O Colégio dispõe de um ensino personalizado nas diferentes áreas curriculares 

disciplinares, que consiste num serviço de apoios individuais ou em pequeno grupo, 

propostos pelos elementos de Coordenação Pedagógica, Diretores de Turma, 

Precetores, membros do Conselho de Turma e Professores Titulares no 1.º ciclo, 

prestados pelos Docentes das diferentes áreas disciplinares. 

São, ainda, facultados apoios específicos para os alunos que não têm a língua 

portuguesa como língua materna, para além do programa de Português Língua Não 
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Materna, emanado pelo Ministério da Educação, através do despacho normativo Nº. 

7/2006 e 30/2007. 

 

1.1.4.2. SALA DE ESTUDO 

 
A sala de estudo constitui um espaço de trabalho orientado por professores de 

diferentes áreas curriculares, sendo seu objetivo:  

− promover o sucesso escolar; 

− conduzir os alunos nas diferentes estratégias de trabalho, orientadas para 

uma progressiva autonomia; 

− disponibilizar recursos humanos e materiais, colocando-os ao dispor do aluno 

para: 

� consolidação e alargamento de conhecimentos; 

� esclarecimento de dúvidas e apoio na execução de tarefas para casa; 

� treino no uso adequado de ferramentas de trabalho, nomeadamente 

do caderno diário, de manuais, dicionários, enciclopédias, entre outros. 

 
São destinatários da sala de estudo os alunos do Colégio, em regime de 

frequência facultativa. A sala de estudo funciona, em salas de aula, entre as 16h:45 e 

as 17:30h (dependendo das valências de ensino). 

 

1.1.4.3. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO E COMPLEMENTO DO 

CURRÍCULO  

 
� Inglês 

Considera-se atividade de enriquecimento curricular o reforço da aprendizagem 

da Língua Inglesa, que tem primazia no Colégio, uma vez que se enfatiza no seu 

projeto educativo uma perspetiva bicultural (Língua Portuguesa e Língua e Cultura 

Anglo-Saxónica). Para além do vínculo ao currículo nacional proposto pelo Ministério 

da Educação, o St. Paul’s School pretende institucionalizar o ensino da Língua Inglesa 

enquanto segunda língua, associado à cultura anglo-saxónica, num ambiente 
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bicultural. A aprendizagem de uma língua não pode ser dissociada, na formação de 

uma criança ou jovem, do património cultural que encerra. Pressupõe sempre uma 

herança cultural de hábitos, costumes e tradições de um povo, contribuindo, dessa 

forma, para formar alunos com uma consciência multilinguística e multicultural, bem 

como cidadãos informados e competentes da União Europeia e do mundo. 

A intensificação da aprendizagem da Língua Inglesa no currículo do Colégio foi 

concebida de forma a poder articular organicamente o ensino de uma língua 

estrangeira com os restantes saberes constituintes do currículo.  

No Jardim de Infância, os alunos começam a sua aprendizagem diária da Língua 

Inglesa no domínio da comunicação oral. Mais tarde, no 1.º Ciclo, dando início ao 

processo de alfabetização, os alunos beneficiam diariamente de aulas de Inglês, à 

semelhança do que ocorre no âmbito da aprendizagem da língua materna. 

 
Os alunos que tenham sido admitidos no Colégio e manifestem dificuldades na 

aprendizagem da língua inglesa, usufruem de um programa de apoio para que possam 

atingir, com qualidade, os conhecimentos e competências pretendidos, no nível de 

ensino em que se encontrem. 

 

No seguimento do programa intensivo de Língua Inglesa, os alunos são 

submetidos, nas instalações do Colégio, a exames anuais, desde o nível do 1.º Ciclo, 

Young Learners, passando, no 9.º ano, pelo First Certificate in English, até ao Certificate 

of Proficiency in English, Diploma do Ensino Secundário. A participação dos alunos 

nestes exames tem caráter obrigatório e é regulada pela equipa pedagógica do 

Colégio. 

 

� Espanhol 

A integração do Espanhol no Currículo do Colégio pretende proporcionar aos 

alunos a oportunidade de efetuar a aprendizagem de mais uma língua estrangeira e, 

por conseguinte, alargar o seu vasto património cultural, de crescente importância no 

atual contexto mundial. 
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A relevância da língua espanhola, no mundo, é inquestionavelmente um facto a 

ter em consideração na formação académica dos alunos. Não só pelo facto de ser a 

segunda língua mais falada no mundo, mas também pela importância que tem vindo a 

adquirir no âmbito comercial, político, intelectual e artístico. 

No St. Paul’s School, os alunos iniciam o estudo da Língua Espanhola no 2.º Ciclo 

do ensino básico. Partindo do nível de iniciação, começam por adquirir as bases no que 

diz respeito à comunicação oral e escrita. Este projeto prossegue para o nível 

intermédio, no 3.º Ciclo do Ensino Básico, e para o nível superior, no Ensino 

Secundário. Nestes níveis, os alunos progridem, na evolução do domínio da língua, não 

deixando de parte todo o background cultural que a mesma pressupõe.  

 
Os alunos do colégio, em função da aprendizagem que conduz à fluência de 

Língua Espanhola, serão submetidos a exames anuais pelo Instituto Cervantes, para a 

obtenção do diploma de DELE (Diploma de Espanhol de Língua Estrangeira). À 

semelhança do que acontece no âmbito da língua inglesa, a participação dos alunos 

nestes exames tem caráter obrigatório e é regulada pela equipa pedagógica do 

Colégio. 

 
É importante salientar algumas normas e deveres no que diz respeito à Língua 

Espanhola, a saber: é de toda a pertinência realçar o dever de assiduidade face às aulas 

de Língua Espanhola pelos alunos do colégio, no ensino básico, assim como a 

realização de todos os parâmetros de avaliação que correspondam a cada período 

letivo, uma vez que a avaliação obtida na disciplina de Língua Espanhola será tida em 

consideração para a atribuição dos quadros de Honra e Mérito, sendo-lhe atribuída 

importância correspondente à atividade curricular no âmbito do projeto educativo.  

 
� Latim 

A inclusão do ensino de Latim nos curricula do St. Paul’s School teve como razão 

primordial a necessidade de refletir sobre a língua portuguesa e de conduzir a um 

pensamento mais estruturado, reforçando a competência comunicativa e levando a 

uma análise que permita o relacionamento de culturas e saberes. Valoriza-se, assim, a 
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articulação entre o passado e o presente, estabelecendo nexos de sentido entre as 

nossas raízes histórico-culturais e a compreensão do mundo em que vivemos 

atualmente, assumindo o ensino do Latim como um pilar importante na construção do 

ser integral.  

 
No St. Paul’s School, os alunos iniciam a aprendizagem da Língua Latina a partir 

do 3.º ano (1.º Ciclo). Neste ciclo de estudos, os alunos começam por adquirir as bases 

fundamentais para a compreensão da estrutura linguística e dá-se início ao estudo do 

universo mitológico e da cultura relacionada com a antiguidade clássica.  

No âmbito do protocolo estabelecido entre o St. Paul’s School e a Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, o colégio proporciona aos seus alunos o acesso a 

uma certificação internacional, na qual os examinandos são sujeitos a uma prova 

externa. Estes exames são realizados consoante o nível de aprendizagem em que se 

integre cada jovem, de acordo com o seu percurso na disciplina e na sequência da 

avaliação feita pelos professores, internamente. 

 
� Oficina Multimédia 

O colégio oferece, desde cedo, a oportunidade de aprender e experimentar 

várias áreas ligadas às tecnologias de informação e comunicação. Para os mais jovens 

através de programas lúdicos e no terceiro ciclo com programas como o Microsoft 

Excel, Microsoft Access e o Sketchup (programa de criação de objetos em três 

dimensões, utilizado por vários arquitetos). 

 
� Clubes 

O St. Paul’s School propõe, de entre outros, a frequência dos seguintes clubes: 

− Xadrez;   

− Cientistas; 

− Matemática; 

− Drama Club. 

 
Destaca-se ainda a possibilidade de participação anual em projetos de relevo 

científico e pedagógico de origem diversa, como por exemplo: 
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− Olimpíadas da Matemática; 

− Olimpíadas do Português; 

− Olimpíadas da História; 

− Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos; 

− Canguru Matemático sem Fronteiras; 

− Canguru Matemático Pangea; 

− Torneio de Xadrez interescolas; 

 
Cada projeto / clube é dinamizado pelos professores dos respetivos grupos 

disciplinares. Ao dinamizador compete:  

− A estruturação do projeto a apresentar ao Conselho Pedagógico;  

− A planificação das atividades previstas no projeto; 

− O acompanhamento das ações; 

− A avaliação dos resultados.  

 
Os projetos/clubes, devidamente planificados, são apresentados ao Conselho 

Pedagógico, que emitirá o seu parecer. A criação e a dissolução de projetos/clubes de 

atividades extracurriculares são da responsabilidade do Conselho Pedagógico. Os 

responsáveis por cada projeto / clube devem elaborar um regulamento próprio. No 

final de cada ano letivo, o dinamizador de cada projeto/clube elabora um relatório de 

avaliação do desenvolvimento do projeto que apresentará ao Conselho Pedagógico, 

assim como avalia, em todos os períodos letivos, os alunos que frequentam as 

atividades extracurriculares.  

 

1.1.4.4. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 
As atividades extracurriculares têm vindo, ao longo da vida do Colégio, a assumir 

uma importância cada vez mais marcante na formação integral e eclética dos nossos 

alunos. Desenhadas de modo a irem ao encontro das suas expetativas, estas atividades 

oferecem experiências desafiantes, libertadoras e catárticas, vividas em clima positivo 

e desafiante, concorrendo para o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade 
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artística, da perseverança e da disciplina mental. Estamos em crer, ainda, que estas 

atividades favorecem a expressão plena dos afetos e das emoções, a confiança e a 

autoestima, configurando-se estas como a estratégia mais eficaz para prevenção de 

comportamentos desviantes.  

 
É com base nestes pressupostos que desenhamos, anualmente, modelos de 

planeamento, gestão e operacionalização destas atividades.  

Tal como referido anteriormente, o alargamento de oferta de diferentes 

modalidades poderá surgir de acordo com os interesses revelados pelos alunos / 

Encarregados de Educação. 

 

 

CAPÍTULO II – MODELO PEDAGÓGICO  

 
Ao definir os objetivos gerais do modelo pedagógico, o St. Paul’s School entende 

que estes devem estar em conformidade tanto com a sua filosofia e valores, como com 

a efetiva realidade da sua ação e práticas pedagógicas em todas as suas valências de 

ensino. 

 
A equipa pedagógica do Colégio funciona em articulação com uma comunidade 

escolar interatuante, em que os diferentes intervenientes do processo educativo se 

pautam por assimilação e integração permanentes de códigos rigorosos de conduta e 

de atuação pedagógicas, abertos e não encerrados sobre si mesmos. Perspetivamos 

assim uma constante e integrante abertura e não um alheamento e isolamento do 

mundo em rápida transmutação e mudança em que vivemos, de modo a encontrar 

respostas eficazes para o surgimento de casos novos a exigir orientação e intervenção. 

 
Este conjunto de princípios assenta no exercício de uma efetiva prática de 

educação que releva não apenas o aspeto cognitivo, mas também os aspetos ético, 

estético e afetivo das aprendizagens, tomando aqui como principal orientação, a 

constância de uma permanente e sistemática atuação conjunta dos valores e dos 

afetos. 
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2.1. OBJETIVOS DE ÂMBITO PEDAGÓGICO 

 
Em prossecução do anteriormente expresso, consideramos pertinente realçar os 

objetivos gerais do modelo pedagógico. O St. Paul’s School valoriza: 

− a promoção de um equilíbrio entre o domínio de conhecimentos académicos 

e o domínio dos valores e atitudes; 

− a preparação e a concretização do sucesso, nas suas dimensões individual e 

social; 

− o desenvolvimento do domínio de uma competência escrita confiante, 

precisa, compreensível e agradável em quatro idiomas - português, inglês, 

alemão e espanhol - de modo a possibilitar aos nossos alunos uma 

participação em espaços mais amplos e universais; 

− o desenvolvimento de qualidades pessoais como a honestidade, a dignidade, 

a sinceridade, a clareza, a cortesia, a compreensão e o respeito pelos outros. 

 

No âmbito da formação pessoal e social dos alunos, os principais objetivos a 

atingir no St. Paul’s School são: 

− proporcionar aos alunos as condições que favoreçam o seu crescimento 

harmonioso, atendendo às suas capacidades e necessidades. Para a 

concretização deste objetivo, é fundamental a participação dos Encarregados 

de Educação, de forma a garantir uma continuidade de trabalho e uma 

interação família – escola; 

− proporcionar os meios que contribuam para a progressiva autonomia e 

responsabilidade de cada aluno, despertando respeito pelos outros e pelo 

meio que o rodeia; 

− contribuir para o despiste de dificuldades específicas ou inadaptações, 

procedendo ao encaminhamento e acompanhamento adequados; 

− proporcionar uma orientação vocacional de acordo com os vetores de 

interesse e aptidões de cada aluno; 
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− consubstanciar o modelo pedagógico através do enriquecimento de áreas 

diversificadas; 

− incentivar o desenvolvimento pessoal e social, potenciando atitudes 

cooperantes e solidárias. 

 
Através do seu currículo, o St. Paul’s School pretende desenvolver nos alunos: 

− rigor e exigência; 

− aptidões e capacidades individuais; 

− uma atitude crítica e interventiva face às suas aprendizagens; 

− autoestima e autoconfiança. 

 

2.2. PROJETO CURRICULAR DE ESCOLA 

O Projeto Curricular de Escola antecipa um caminho a seguir para chegar a um 

estado, a uma realidade. A intenção que lhe está subjacente deve-se traduzir em ação, 

nomeadamente na concretização da Escola como espaço singular de Educação para a 

Cidadania, onde se integram, articulam e interagem aprendizagens diversificadas, 

competências, capacidades, atitudes e valores. 

As opções organizativas e pedagógicas feitas pelo St. Paul’s School tiveram em 

conta, fundamentalmente, o Projeto Educativo. Este documento contém não só a 

caracterização da sua população escolar e do meio envolvente, mas também define as 

linhas que orientam todo o trabalho desenvolvido no contexto escolar. 

 

2.3. PLANO ANUAL DE TURMA  

De acordo com o disposto no artigo 2.° do Decreto-lei nº 139/2012, o Plano 

Anual de Turma (PAT) tem como objetivos: 

− adequar os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos 

dos ensinos básico e secundário ao contexto de cada turma, 

operacionalizando as estratégias educativas mais adequadas às características 

de cada turma, de modo a dar resposta às especificidades dos alunos. 

− fomentar o trabalho em equipa dos professores da turma; 
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− centrar a ação educativa nas aprendizagens dos alunos; 

− criar uma linha de atuação comum dos professores da turma perante os 

alunos; 

− fomentar a articulação horizontal dos conteúdos do ensino e a integração dos 

saberes; 

− explorar as motivações e os interesses dos alunos, adaptando as estratégias 

de ensino às suas características; 

− fomentar sistemas de intervenção preventivos, evitando deste modo que os 

serviços de educação especial sejam os primeiros recursos a serem ativados. 

 
 

O Plano Anual de Turma (PAT) deve incluir: 

− Caracterização da turma e dos alunos; 

− Diagnóstico: identificação das fragilidades e potencialidades da turma e de 

cada aluno; 

− Plano estratégico de atuação face ao diagnóstico; 

− Critérios de avaliação; 

− Planificação; 

− Avaliação do Plano Anual de Turma. 

 
A elaboração, o desenvolvimento e a avaliação do Plano Anual de Turma são 

obrigatórios em todos os anos letivos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, sendo este 

da responsabilidade de todo o Conselho de Turma sob a coordenação do Diretor de 

Turma. 

 

2.4. SCHOOL ASSEMBLIES  

O modelo de ensino do St. Paul’s School pressupõe no currículo escolar a 

existência de assembleias, as “School Assemblies”, que têm como principal intenção o 

desenvolvimento da inteligência interpessoal, potenciando nos alunos a preocupação 

pelo bem-estar do outro. 
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A ética e os valores são imprescindíveis, auxiliando-nos a encontrar respostas no 

processo de aprendizagem face ao mundo que nos rodeia. Viver e refletir sobre os 

valores é ao mesmo tempo uma demanda e uma necessidade. Pretende-se assim 

incutir uma postura ativa, responsável, e em que o conjunto das experiências vividas 

no Colégio contribuam para o desenvolvimento dos conhecimentos práticos dos 

alunos, assim como para o desenvolvimento da sua personalidade. 

 
� Funcionamento 

As School Assemblies acontecem quando a comunidade escolar, ou parte dela, 

promovem encontros (diários, semanais ou mensais) de partilha. Os valores que se 

exploram dizem respeito a uma cidadania atenta e responsável, focando conceitos 

como a tolerância, a honestidade e cooperação. Estas assembleias são constituídas por 

todos os alunos e professores de cada ciclo de ensino. 

 
� Objetivos 

− Criar atitudes, conhecimentos e comportamentos que possam ser assimilados 

através das experiências partilhadas em cada “Assembly” e postos em prática 

de uma forma construtiva, dentro e fora da comunidade escolar; 

− Participar de forma ativa em todas as situações de aprendizagem, reforçando 

os direitos e deveres de todos os membros da comunidade escolar; 

− Promover comportamentos tais como: trabalho de equipa, consciencialização 

do potencial de cada um dos intervenientes. 

 
 

CAPÍTULO III – INSTALAÇÕES  

 

3.1. SALAS DE AULA 

As salas de Creche dividem-se por sala de berçário, com idades compreendidas 

entre os 4 meses até à aquisição da marcha; sala de 1 ano, desde a aquisição da 

marcha até aos 24 meses e sala dos 2 anos, com idades compreendida dos 24 meses 



 

St. Paul’s School                                                                   Regulamento Interno 2017-2020     

20 

aos 36 meses. Todas as salas possuem luz natural e ventilação natural, bem como 

placards destinados à afixação de trabalhos produzidos pelos alunos.  

As salas do Jardim de Infância, dividem-se por idades, nas faixas etárias dos 3, 4 e 

5 anos, com objetivos gerais e específicos para cada grupo. As salas de atividades 

possuem luz e ventilação natural, bem como placards destinados à afixação de 

trabalhos produzidos pelos alunos. 

 
As salas de aula, nos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do Ensino Básico, constituem espaços bem 

iluminados e arejados, com carteiras individuais. Contêm painéis para afixação de 

materiais produzidos pelos alunos e encontram-se disponíveis quadros interativos e 

computador com ligação à Internet. 

 
Nestas salas não é permitido: 

− entrar sem o uniforme aprumado; 

− danificar o equipamento ou material escolar; 

− provocar ruído ou fazer barulho que prejudique o funcionamento da própria 

aula ou das restantes;  

− a permanência dos alunos para além dos tempos letivos, salvo quando 

acompanhados de professor ou funcionário, excetuando situações especiais, 

devidamente autorizadas e da responsabilidade de quem assumir tal 

ocorrência; 

− a afixação de qualquer tipo de cartazes ou anúncios de caráter não didático, 

não relacionados com o colégio; 

− a utilização de telemóveis, leitores de mp3 e afins, por parte de professores e 

alunos (artigo 15.º - deveres do aluno - lei n.º 519/2012, de 5 de setembro), 

excetuando situações especiais, devidamente autorizadas e consideradas 

pertinentes para o desenvolvimento da aula;  

− a ingestão de alimentos, de guloseimas, assim como mascar pastilhas elásticas 

durante os tempos letivos;  

− usar calções (excetuando os do uniforme de verão e de meia estação), 

chapéu, boné, gorro e óculos de proteção solar, excetuando-se nos casos de 
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necessidade devido a doença comprovada (esta norma não se aplica aos 

alunos do Jardim de Infância e do 1.º ciclo); 

− abandonar a sala durante a realização de qualquer prova de avaliação, antes 

de terminado o tempo; 

− sair da sala de aula sem a prévia autorização do professor; 

− desrespeitar qualquer regra imposta pelo professor. 

 

3.1.1. NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

Não é permitida a entrada no Colégio de alunos que não se apresentem 

aprumados e com o uniforme completo. 

 
As aulas têm início e fim à hora fixada no horário dos tempos letivos do Colégio, 

exceto nos casos devidamente justificados. O tempo de tolerância só deverá ser 

utilizado a título excecional. 

 
Um único toque de campainha assinala o início de cada aula (Ensino Básico) 

havendo um período de dez minutos de tolerância no primeiro tempo da manhã. 

Qualquer aluno que compareça para além desse período (assinalado com um segundo 

toque) terá falta de presença, estando impedido de assistir à aula. Far-se-á, então, o 

encaminhamento do aluno para um espaço previamente designado para este efeito. 

Nessas ocasiões, o aluno permanece no referido espaço durante o tempo 

correspondente à aula em causa, realizando trabalho escolar, com supervisão de 

professor/funcionário. 

Nos tempos intermédios não está prevista qualquer tipo de tolerância, 

relativamente ao horário de entrada nas aulas.  

 
Todas as atividades extracurriculares que ocorram à hora de almoço serão 

concluídas a tempo de o aluno se apresentar à primeira aula da tarde sem atraso. Por 

este motivo, não é aceite como justificação de um possível atraso, à primeira aula da 

tarde, a frequência de uma sessão de atividade extracurricular. 
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No caso de mudança de disciplina / professor a meio de um bloco de 90 minutos 

(2.º e 3.º Ciclos), esta acontece o mais rapidamente possível e sem que os alunos 

abandonem a sala de aula.  

 
Em qualquer valência de ensino, a falta de um professor determina a sua 

substituição por outro. 

 
Fica vedada aos alunos a permanência nos corredores durante o período de 

funcionamento das aulas. 

 
Os Encarregados de Educação devem evitar contactar os alunos durante o 

período de aulas, não se julgando tal contacto ser benéfico para o desenvolvimento da 

autonomia do aluno, para além da dispersão da atenção que potencialmente causará. 

Em caso de extrema necessidade, esse contacto deverá ser feito através da receção, 

quer por parte do aluno, quer pelo Encarregado de Educação. 

 

3.1.2. MATERIAL NECESSÁRIO 

O aluno deve fazer-se acompanhar do material necessário às atividades 

escolares, indicado no início do ano letivo pelo docente de cada disciplina e definido 

pelo respetivo departamento curricular.  

 
Quando o aluno se apresentar numa aula sem o material considerado 

indispensável à disciplina, o professor deve efetuar um registo pessoal de ocorrência, 

assim como informar o Encarregado de Educação. Sempre que esta situação for 

reincidente, deve ser registada uma falta no Livro de Ponto/ Registo diário de Turma, 

que será injustificada caso seja imputável ao aluno. O Diretor de Turma/ Coordenador 

de Ciclo deverá ser informado, devendo dar-se conhecimento do facto ao Encarregado 

de Educação.  

 
É obrigatório que o aluno seja portador da caderneta escolar diariamente. 
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3.1.3. SALAS ESPECÍFICAS 

Nas salas específicas, funcionam as atividades das disciplinas que necessitam, 

para o seu bom funcionamento, de equipamento específico. 

Constituem salas específicas: 

− Os laboratórios de Ciências Físico-Químicas e Naturais; 

− A sala de Educação Visual e de Educação Tecnológica; 

− A sala de Educação Musical; 

− A sala de Educação Musical  

− As salas que servem as atividades extracurriculares; 

− O laboratório de Informática; 

− Polidesportivo coberto e descoberto, campos de jogos e dois campos de 

jogos; 

− A Biblioteca. 

 

Estas salas deverão ser regulamentadas, no início de cada ano letivo, e o seu 

regulamento afixado nos respetivos espaços, em local visível. 

Constitui responsabilidade dos delegados de disciplinas com salas específicas, ou 

do Diretor de Instalações, quando existir, a inventariação do material nelas existente e 

a manutenção do bom estado de conservação do mesmo. 

 

3.1.4. SALAS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Estas salas encontram-se munidas de material específico para o desenvolvimento 

de atividades extracurriculares. 

Para realizar as aulas extracurriculares é fundamental que o aluno se faça 

acompanhar do equipamento e materiais necessários. Só é permitida a permanência 

na sala, ao aluno, quando lá estiver o respetivo professor. A ausência de equipamento 

adequado impede a realização da aula. 
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3.2. ESPAÇOS DESPORTIVOS EXTERIORES 

Os campos desportivos exteriores são utilizados pelas atividades curriculares da 

disciplina de Educação Física e por atividades extracurriculares calendarizadas. Estes 

campos poderão ainda ser utilizados pelos alunos para outro tipo de atividades, desde 

que não prejudiquem o funcionamento das aulas de Educação Física e com a respetiva 

autorização do coordenador do departamento de Educação Física e Desporto. 

A ocupação e utilização destes espaços regem-se pelas normas inscritas em 

regulamento próprio, elaborado pelo departamento de Educação Física e Desporto. 

As normas de utilização desses espaços serão afixadas em local de acesso fácil 

aos alunos. 

Fora dos tempos letivos, a gestão de utilização dos campos desportivos 

exteriores é também da competência do coordenador do respetivo departamento. 

 

3.3. BIBLIOTECA/CENTRO DE RECURSOS 

A Biblioteca/Centro de Recursos possui um coordenador específico que, em 

colaboração com uma equipa, supervisiona a utilização das instalações, orienta e dirige 

todas as atividades que aí se desenvolvam. 

O coordenador da Biblioteca/Centro de Recursos é um professor 

profissionalizado, designado pela Direção Pedagógica, após consideração, sempre que 

possível, das suas competências específicas para a área.  

As atividades que se desenvolvem na Biblioteca/Centro de Recursos regem-se 

por normas de funcionamento próprias, aprovadas pelo Conselho Pedagógico, no 

início de cada ano letivo, e encontram-se afixadas em local próprio. 

O horário de funcionamento encontra-se afixado no espaço Biblioteca/Centro de 

Recursos. 

O professor/funcionário destacado para o serviço de biblioteca é responsável por 

zelar pelo cumprimento de todas as indicações que decorrem do regulamento deste 

espaço, sendo particularmente importante garantir condições de silêncio propícias ao 

trabalho escolar e ao estudo. Os recursos informáticos disponibilizados aos alunos 
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deverão ser usados com a finalidade exclusiva de apoio ao estudo e a outras tarefas de 

natureza escolar. 

 

3.4. SALA DE PROFESSORES/ DIRETORES DE TURMA/ SALAS DE DEPARTAMENTO 

CURRICULAR/ GABINETES DE COORDENAÇÃO 

As salas de professores, assim como todos os gabinetes de trabalho, são espaços 

exclusivamente para professores, estando absolutamente vedado o acesso não 

autorizado por parte de alunos, de Encarregados de Educação ou de outros indivíduos 

alheios ao serviço.  

 

3.4.1. NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

Os placares informativos existentes nestes espaços destinam-se à afixação de 

documentação recebida no Colégio e de interesse para os professores e 

documentação emanada pela Direção Pedagógica/ Tutela. 

Na sala de professores os cacifos existentes são para utilização dos professores e 

deverão estar sempre limpos e arrumados.  

Existe, neste espaço, um dossiê com legislação e outra documentação de 

interesse para o pessoal docente. 

Os computadores existentes nesta sala destinam-se prioritariamente à utilização 

por parte dos diretores de turma e dos restantes professores no desempenho de 

tarefas profissionais. Cada professor que utilize um computador é responsável pelo 

devido encerramento da sua sessão de trabalho.  

Sempre que um professor se afaste do posto de trabalho por tempo significativo, 

este deve ficar devidamente limpo e arrumado, de modo a que o equipamento possa 

ser utilizado, em condições normais, por outro docente. 

O papel a utilizar na impressora deverá ser requisitado na reprografia, após 

autorização do respetivo coordenador. 

Todos os docentes deverão zelar pela limpeza e arrumação deste espaço, 

nomeadamente não deixando acumular nos armários trabalhos feitos pelos alunos, 

nem cadernetas escolares. Os materiais dos grupos disciplinares têm de estar 
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devidamente organizados e arquivados, nos locais apropriados. Todos os objetos 

pessoais deverão estar devidamente arrumados, deixando livres as mesas de trabalho 

e cadeiras, para uma utilização regular, enquanto salas de trabalho.  

 

3.5. REFEITÓRIO / BAR 

O St. Paul’s School dispõe de um serviço de refeitório, constituído por: 

− merenda, a meio da manhã; 

− almoço, incluindo sopa, prato de peixe, carne ou vegetariano e sobremesa (é 

permitido aos alunos trazerem as refeições de casa); 

− lanche, no final das aulas (a partir das 16 horas). 

 
As entradas no refeitório devem ser efetuadas de forma organizada, com 

uniforme devidamente aprumado.  

 
No 1.º Ciclo os professores acompanham a turma, durante a refeição. 

 
O Encarregado de Educação pode optar por um serviço de alimentação completa 

ou por refeições avulsas (almoço, merenda ou lanche), desde que avise até às dez 

horas da manhã do respetivo dia. 

 
Caso o aluno não almoce no Colégio, a sua saída só é permitida quando 

acompanhado pelo Encarregado de Educação, ou por alguém designado pelo mesmo. 

 
No caso de o aluno optar por trazer a alimentação de casa, será pago um valor 

pela utilização do refeitório que inclui prato, copo, talheres e guardanapos e o 

Encarregado de Educação fica responsável pelo aprovisionamento dos alimentos. 

 
Sempre que for solicitado pelo Encarregado de Educação ou aluno, com a devida 

antecedência, podem ser servidas refeições alternativas (dieta ou vegetariano), 

principalmente atendendo a casos em que sejam consideradas questões de saúde. Se a 

alternativa for considerada definitiva, o Encarregado de Educação deverá informar o 

Colégio apresentando, se solicitado, atestado médico. 
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No final de cada mês será disponibilizada, no site do Colégio, a ementa para o 

mês seguinte. 

 
A ordem de chegada ao refeitório e ao bar deve ser respeitada.  

 
Todos os utentes devem zelar pela manutenção do estado de limpeza das 

instalações e equipamentos. O espaço de trabalho está vedado a pessoas estranhas ao 

serviço. 

Apenas é permitida a permanência no refeitório a quem estiver a comer e lá se 

encontre ou se desloque em serviço. 

O espaço do refeitório pode ser utilizado para outros fins, desde que sejam 

dados a conhecer à Direção Pedagógica. 

Todos devem contribuir para que as refeições decorram num ambiente 

agradável. 

Os horários do Bar e do Refeitório estão afixados nos respetivos locais. 

 

3.6. REPROGRAFIA/ LOJA ST. PAUL’S 

O material a reproduzir para uso nas aulas deverá ser entregue com 48 horas ou 

24 horas de antecedência (consoante se trate de fichas de trabalho ou de avaliação, 

respetivamente), devidamente aprovado pelo Delegado/ Coordenador de 

Departamento/ Ciclo, através de programa informático criado para o efeito. 

Os departamentos curriculares, os serviços especializados de apoio pedagógico e 

os serviços de coordenação pedagógica terão direito ao número adequado de 

fotocópias. 

Não é permitida a entrada de estranhos na área de serviço. 

A ordem de chegada a estes serviços deve ser escrupulosamente respeitada, 

devendo o funcionário de serviço atender, alternadamente, professores/ funcionários, 

alunos e Encarregados de Educação. 

O horário de funcionamento da Reprografia encontra-se afixado junto da 

mesma.   
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Durante todo o ano, professores/ funcionários, alunos e Encarregados de 

Educação, poderão adquirir na loja St. Paul’s, uniforme e materiais escolares. 

 

3.7. GABINETE DE ENFERMAGEM 

O Colégio dispõe de um serviço de enfermagem, onde diariamente se encontra 

um enfermeiro disponível para identificar, tratar e/ou encaminhar situações de 

doença súbita ou traumatismos, com a prestação de primeiros cuidados e posterior 

encaminhamento médico quando necessário, sempre em articulação com os pais. Os 

casos com maior gravidade serão encaminhados para o hospital, acionando o Seguro 

Escolar, solicitado na Secretaria.  

O horário deste serviço, que se destina a todos os elementos da comunidade 

educativa, encontra-se afixado no local.  

Todos os alunos devem manter o boletim individual de saúde atualizado. 

Caso o aluno seja portador de alguma alergia, alimentar ou outra, deverá 

informar o respetivo Diretor de Turma/Professor Titular. 

Quando o aluno se encontrar com uma doença infetocontagiosa, não é 

permitida a sua permanência no Colégio, uma vez que pode contagiar os colegas. 

Quando um aluno manifestar sintomas de doença no Colégio, o Encarregado de 

Educação será imediatamente informado. Em caso de necessidade, o Encarregado de 

Educação deverá deslocar-se ao Colégio e responsabilizar-se pelo acompanhamento 

do seu educando a um centro de saúde. 

 

3.7.1. INDISPOSIÇÕES E MEDICAMENTAÇÃO 

Os pais e Encarregados de Educação deverão transmitir ao Educador ou ao 

auxiliar de ação educativa todas as informações que considerem pertinentes acerca da 

saúde e disposição do seu educando, se necessário diariamente. 

Sempre que os alunos da Creche, do Jardim de Infância ou do 1.º e 2.º Ciclos do 

Ensino Básico, quando justificado, tenham necessidade de tomar medicamentos 

durante o horário de frequência do Colégio, os pais ou Encarregados de Educação 

deverão comunicar, por escrito, a dose e o horário de administração dos mesmos. 
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O medicamento e as indicações devem ser entregues na receção ou ao respetivo 

Educador/ Professor Titular/ Diretor de Turma. 

 

3.8. DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

O Departamento Psicopedagógico do St. Paul’s School é a unidade orgânica que 

oferece apoio e orientação aos alunos e suas famílias, procurando promover a base 

necessária ao desenvolvimento integral do aluno como pessoa, trabalhando o seu 

equilíbrio biopsicossocial, sendo este entendido como o crescimento psicológico que 

depende da interação do indivíduo com o meio que o rodeia. A sua missão será então 

oferecer uma intervenção psicopedagógica especializada, adequada às necessidades 

específicas de cada aluno e suas famílias. 

 
� Avaliação psicopedagógica e Avaliação psicológica  

A Avaliação Psicopedagógica ou Psicológica deve iniciar-se após a sinalização do 

caso, através da caracterização da problemática envolvida, tendo em conta a exibição 

de comportamentos e/ou competências desfasadas do grupo de referência e que 

afetem o processo de ensino/aprendizagem, tomando em consideração a participação 

do aluno nas várias áreas curriculares, extracurriculares e não curriculares e o 

enquadramento sociofamiliar do aluno, englobando deste modo todos os 

intervenientes educativos no processo. A caracterização do problema deve ser 

efetuada nas reuniões de equipa (Creche e Jardim de Infância), de conselhos escolares 

(1.º ciclo) e conselhos de turma (2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico) calendarizados, por 

todos os professores intervenientes no processo educativo do aluno, bem como pelo 

Encarregado de Educação. Todos os documentos que sejam pertinentes para a 

caracterização do problema do aluno deverão ser anexados ao formulário, preenchido 

pelo professor responsável pela turma e assinado por este e a respetiva Coordenação 

de Ciclo. 

Após aprovação da Coordenação de Ciclo, o responsável pela sinalização da 

Avaliação Psicopedagógica ou Psicológica é também responsável pela articulação com 

o Encarregado de Educação no sentido de se obter a autorização necessária, mediante 

o preenchimento de formulário próprio. 
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Consoante a especificidade do caso e os dados disponíveis, complementa-se a 

Avaliação Psicológica ou Psicopedagógica, com recurso a meios complementares de 

diagnóstico ou consultas de especialidade e reuniões extraordinárias com os vários 

agentes educativos envolvidos para aprofundamento de dados. 

A apresentação e análise dos resultados da Avaliação Psicológica ou 

Psicopedagógica deve ser efetuada primariamente aos Educadores de 

Infância/professores e respetivos coordenadores de ciclo, em reunião convocada para 

o efeito ou reunião de conselho de turma/escolar/de equipa de jardim-de-infância já 

calendarizada. 

O relatório final de conclusão da Avaliação Psicológica ou Psicopedagógica é 

apresentado ao Encarregado de Educação, em reunião convocada para o efeito, com 

sugestões e orientações futuras de atuação conjunta, na presença do responsável pela 

sinalização. Posteriormente, este relatório será arquivado no Processo Individual do 

Aluno. 

 

3.9. SALA DE PERDIDOS E ACHADOS 

Os objetos trazidos pelos alunos para o Colégio deverão estar devidamente 

identificados. 

O Colégio não se responsabiliza pelo desaparecimento ou danificação de 

quaisquer bens que o aluno traga para o Colégio. 

Os objetos encontrados serão guardados numa sala preparada para o efeito, 

podendo ser reclamados junto das receções do Colégio. 

As peças de roupa que, no final do ano letivo, não forem reclamadas nem 

estejam identificadas serão entregues a instituições de caridade. 

 

3.10. RECEÇÕES 

A receção constitui um espaço de informações gerais sobre o funcionamento do 

Colégio, assim como um local de comunicação entre Docentes e Encarregados de 

Educação através de telefonemas. É também na receção que os Encarregados de 
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Educação deverão marcar reuniões com os Diretores de Turma, professores e outros 

intervenientes no processo educativo.  

A receção deve garantir o contacto telefónico entre Encarregados de Educação e 

Docentes em regime permanente, devendo, no entanto, respeitar-se os períodos 

letivos. 

O Encarregado de Educação só deve recolher o seu educando, através da 

entrega assegurada pelas receções. 

O horário de funcionamento das receções coincide com o horário de abertura e 

de encerramento do Colégio. 

 

3.11. SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Os serviços administrativos estão dotados de instalações e equipamentos 

próprios ao seu funcionamento. 

A secretaria constitui um espaço de informação e de faturação de serviços 

específicos disponibilizados pelo Colégio. 

O horário encontra-se visível em local próprio. 

 

3.12. SECRETARIA PEDAGÓGICA 

A Secretaria Pedagógica é um órgão de organização técnico-pedagógica. Tem a 

função de apoiar instrumentalmente todas as valências de ensino. Compete-lhe 

assegurar o cumprimento das seguintes atividades: 

− Matrícula / Renovação de matrícula /Anulação de matrícula; 

− Processos de transferência; 

− Certificados (habilitações, candidatura, diplomas registos biográficos, extrato 

de classificações, termos e certificados de matrícula); 

− Organização do arquivo interno – inserção da cópia dos impressos pertinentes 

no processo individual do aluno; 

− Organização do arquivo da escola sede do Colégio – inserção de pautas de 

final de período ou final nos processos arquivados nas respetivas escolas sede; 

− Inscrições para os exames nacionais do ensino secundário; 
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− Atualização e manutenção de Base de Dados Ministerial – Programas JPM, 

ENEB e ENES; 

− Recolha, arquivo e distribuição às entidades competentes da legislação 

referente à área pedagógica. 

−  

3.13. SERVIÇO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO 

 

� Competências 

− controlar e manter operacionais os equipamentos destinados à ocupação dos 

tempos livres; 

− colaborar no levantamento das carências relativamente à propiciação de 

condições, em termos materiais e humanos da prática de manifestações 

desportivas e de lazer e assegurar a gestão de stocks de diversos 

equipamentos, bem como os stocks de brindes promocionais afetos ao 

Colégio; 

− providenciar a conservação, a manutenção e a beneficiação permanente das 

instalações, de forma a mantê-las funcionais para as práticas desportivas, 

culturais e recreativas; 

− planificar a necessidade de grandes reparações das instalações e dos 

equipamentos; 

− zelar pelo bom uso das instalações e dos equipamentos; 

− proceder à gestão das instalações; 

− promover a inventariação e a gestão dos equipamentos, bem como promover 

a sua disponibilização, oportuna e adequada, em ordem à prática do desporto 

e demais socioculturais e educativas; 

− assegurar a logística e organização das instalações para iniciativas, educativas, 

sociais, desportivas, culturais e recreativas; 

− promover o planeamento, remodelação e manutenção dos espaços de jogo e 

recreio (parques infantis); 
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− providenciar a limpeza e a higiene nas instalações desportivas, culturais e 

recreativas; 

− prestar apoio logístico a eventos organizados pelo Colégio ou por este 

apoiados; 

− conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções 

dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com os 

objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que tenham 

sido consideradas adequadas. 

 

3.14. HELPDESK 

 

� Missão 

Prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte aos 

utilizadores nos ambientes de hardware e software. 

 
� Competências 

− prestar suporte aos utilizadores da rede de computadores, envolvendo a 

montagem, reparos e configurações de equipamentos e na utilização do 

hardware e software disponíveis; 

− treinar os utilizadores nos aplicativos disponíveis, dando suporte na solução 

de problemas; 

− montagem dos equipamentos e implantação dos sistemas utilizados pelas 

unidades de serviço e treinamento dos utilizadores; 

− participar do processo de análise dos novos softwares e do processo de 

compra de softwares aplicativos; 

− elaborar pequenos programas para facilitar a interface usuário-suporte; 

− efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos; 

− efetuar os backups e outros procedimentos de segurança dos dados 

armazenados; 
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−  instalar softwares de upgrades e fazer outras adaptações/modificações para 

melhorar o desempenho dos equipamentos; 

− participar da análise de partes/acessórios e materiais de informática que 

exijam especificação ou configuração; 

− preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado. 

 

3.15. DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

� Missão 

A Direção de Recursos Humanos serve toda a instituição educativa do Colégio, 

com o objetivo de contribuir para a eficiência e o bem-estar do capital humano do St. 

Paul’s School. 

 
� Competências 

− gerir os processos de recrutamento de pessoal, promovendo o normal 

decurso dos procedimentos;  

− apoiar na gestão e na organização do processo de Avaliação de Desempenho;  

− elaborar pareceres e projetos com diversos graus de complexidade e executar 

outras atividades de apoio especializado na área de remunerações;  

− gerir contratos; 

− realizar e tratar dados estatístico no âmbito dos Recursos Humanos, 

designadamente, formação profissional, despesas com pessoal, gastos, entre 

outros; 

− realizar funções consultivas de estudo, planeamento, programação, avaliação 

e aplicação de métodos e processos, que fundamentam e preparam a decisão; 

− elaborar informações, pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade; 

− realizar o processamento mensal de remunerações, subsídios, descontos dos 

trabalhadores e mapas a remeter às entidades respetivas; 

− acompanhar o controlo da assiduidade dos trabalhadores;  
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− gerir a aplicação informática de recursos humanos e apresentar sugestões e 

propostas de desenvolvimento e atualização.  

 

3.16. NOTAS FINAIS  

Todos aqueles que, por culpa ou negligência, danifiquem qualquer tipo de 

material pertencente ao Colégio, para além de ficarem sujeitos a procedimento 

disciplinar, ficarão obrigados a reparar diretamente ou por via pecuniária os prejuízos 

causados. 

Os planos de evacuação de emergência e de combate a incêndios são do 

conhecimento de toda a comunidade educativa. São realizadas simulações regulares. 

Todos os membros da comunidade escolar devem comunicar, à pessoa 

responsável pelo espaço, todas as avarias ou danos, independentemente de serem ou 

não responsáveis pelo mesmo. 

A afixação de cartazes e a venda de produtos só poderão ser feitas mediante 

autorização da Direção. 

 
 

CAPÍTULO IV – FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO  

 

4.1. HORÁRIO 

O St. Paul’s School funciona num único turno, com o seguinte horário: 

− Abertura – 07:30h 

− Encerramento – 19:00h 

− Período de atividade letiva – das 08:30h às 16:45h (dependente dos níveis de 

ensino) 

O prolongamento funciona entre as 17:30h e as 19:00h, sendo este cobrado, 

quando usufruído. 

As atividades extracurriculares realizam-se durante o intervalo do almoço e após 

as 16:00h. 
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O Colégio encontra-se encerrado para alunos, durante o mês de Agosto. No 

entanto os serviços administrativo-pedagógicos encontram-se abertos para assuntos 

relacionados com exames nacionais, matrículas, transferências e processos de alunos, 

bem como assuntos de caráter informativo. 

 

4.2. ACESSO / CIRCULAÇÃO / SAÍDA DO RECINTO ESCOLAR 

4.2.1. ACESSOS 

A entrada para o recinto escolar é efetuada por dois portões de acesso. 

− Entrada Principal – Que permite o acesso de alunos, pais e Encarregados de 

Educação, acompanhantes de alunos, pessoal docente e não docente, 

fornecedores e outras pessoas com assuntos de interesse comum a tratar. 

− Entrada dos transportes – Que permite o acesso aos alunos que utilizam 

transporte escolar e auxiliares de ação educativa que os acompanham. 

 
O acesso às salas de aulas em período letivo é vedado aos pais e Encarregados 

de Educação e a todos as pessoas estranhas ao serviço do Colégio, com exceção dos 

casos devidamente autorizados pela Direção. 

A Direção reserva-se o direito de condicionar ou impedir o acesso de alguém ao 

interior do recinto escolar. 

A entrada para o recinto escolar é controlada através do Cartão de Identificação 

do Colégio, através da sua passagem nos torniquetes da portaria e outros leitores de 

cartão disponibilizados para o efeito. 

 

4.2.2. CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO COLÉGIO 

O Cartão de Identificação do Colégio permite identificar todos os utilizadores do 

Colégio (alunos, pessoal docente e não docente, Encarregado de Educação/pais e 

acompanhantes de alunos). 

As informações constantes dos Cartões de Identificação do Colégio constam 

numa base de dados confidencial, à qual apenas a Direção e os serviços 

administrativos têm acesso integral. 
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O Cartão de Identificação do Colégio é pessoal e intransmissível. Em caso algum 

pode ser utilizado por outra pessoa. 

 
� Atribuição e Aquisição do Cartão de Identificação do Colégio 

É atribuído gratuitamente um (1) Cartão de Identificação do Colégio aos 

seguintes utilizadores: 

− Aluno; 

− Professor; 

− Funcionário; 

− Encarregado de Educação; 

− Acompanhante de aluno (pai/mãe ou outra pessoa a indicar pelo Encarregado 

de Educação). 

 
Aos encarregados de educação com dois ou mais educandos matriculados no 

colégio será atribuído apenas 1 (um) Cartão de Identificação do Colégio. 

O Cartão de Identificação do Colégio é válido pelo período de frequência do 

Colégio. 

O utilizador do Cartão de Identificação do Colégio é responsável pelo uso e 

conservação do mesmo, não sendo imputável ao Colégio qualquer substituição pelo 

seu uso indevido. 

É da responsabilidade do utilizador a manutenção e o bom estado de 

conservação do seu cartão, não podendo este ser: 

− Riscado, raspado, cortado; 

− Tapado com qualquer autocolante; 

− Alterado com uso de corretor; 

− Apagado, dobrado, trincado. 

 
Os Encarregados de Educação poderão adquirir outros cartões, tendo cada um o 

valor de 5 (cinco) euros. 

Todos os utilizadores deverão fazer-se acompanhar do Cartão de Identificação 

do Colégio sempre que se encontrem dentro do recinto escolar. 
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O utilizador deve utilizar de forma correta todo o equipamento de leitura do 

cartão. Qualquer dano verificado por vandalismo será pago pelo responsável da sua 

má utilização. 

 
� Cartão temporário e 2.ª via de Cartão - Perdas, Extravios, Danificações e Avarias 

No caso do utilizador se esquecer do cartão, deverá dirigir-se à receção e 

solicitar um cartão temporário. Na cedência do cartão temporário o utilizador deverá 

deixar uma caução de 5 (cinco) euros que será devolvida aquando da devolução do 

cartão. 

Em caso de danificação, extravio ou mau estado de conservação o utilizador 

deverá dirigir-se à receção e solicitar um cartão temporário e requisitar uma segunda 

via do seu cartão, mediante o pagamento de 5 (cinco) euros. 

O Cartão temporário é propriedade do Colégio e deverá ser devolvido, na 

receção, aquando da emissão de novo cartão, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento. 

Sempre que o utilizador detete alguma avaria no cartão deverá dirigir-se à 

receção para comunicar a ocorrência e requisitar um novo cartão ou reparação do 

mesmo e solicitar um cartão temporário. Se a avaria não for imputável ao utilizador a 

substituição do cartão é gratuita, sendo restituída a caução, após a devolução do 

cartão temporário. 

Ao Encarregado de Educação cabe a responsabilidade da verificação periódica 

do estado de conservação do cartão do seu educando e pelo pagamento inerente à 

sua substituição em caso de extravio ou danificação. 

 

� Funcionalidades do Cartão - Refeições 

O Cartão de Identificação do Colégio permite efetuar reservas de refeição 

avulsa, ou reservas dos menus de dieta e vegetariano. 

As reservas até à véspera da refeição pretendida ou no próprio dia até às 

10:30h. 
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O utilizador deverá apresentar sempre o cartão para passagem no leitor 

disponível no refeitório. Após a indicação de luz verde pode prosseguir e levantar a 

sua refeição. 

No Jardim de Infância e 1.º Ciclo será da responsabilidade da 

Educadora/professora a passagem do cartão pelo respetivo leitor. 

 
� Funcionalidades do Cartão - Entrada e Saída do recinto escolar 

É obrigatória a utilização do Cartão de Identificação do Colégio para a entrada e 

saída do recinto escolar. 

Os torniquetes de controlo de entrada e saída só funcionam com a passagem 

dos cartões dos Encarregados de Educação e dos alunos pelos respetivos leitores. 

O registo da entrada dos alunos que utilizam transporte escolar do Colégio será 

efetuado à entrada do autocarro, através da leitura do cartão em equipamento 

próprio, pelo auxiliar de ação educativa. 

O registo da saída dos alunos que utilizam transporte escolar do Colégio será 

efetuado à saída do autocarro através da leitura do cartão em equipamento próprio, 

na paragem previamente definida entre o Encarregado de Educação e o Colégio, pelo 

auxiliar de ação educativa.  

O registo da entrada dos alunos que utilizam outros transportes escolares será 

efetuado no equipamento disponibilizado na entrada do Colégio específica para 

alunos que utilizam transporte escolar, pelo auxiliar de ação educativa indicado. 

O registo da saída dos alunos que utilizam outros transportes escolares será 

efetuado no equipamento disponibilizado na entrada específica para alunos que 

utilizam transporte escolar, pelo auxiliar de ação educativa indicado 

Aos alunos do Jardim de Infância ao 9.º ano de escolaridade é vedada a saída do 

Colégio sem acompanhante. 

O acompanhante dos alunos referidos no número anterior deverão fazer-se 

sempre acompanhar do Cartão de Identificação do Colégio, sem o qual não é 

validada/permitida a saída do aluno. 
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4.2.3. SAÍDA DO RECINTO ESCOLAR 

 

4.2.3.1. CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA, 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO 

BÁSICO 

A saída dos alunos do recinto escolar só é permitida mediante o 

acompanhamento de um adulto ou mediante autorização escrita do respetivo 

Encarregado de Educação, recaindo sobre estes toda a responsabilidade após a saída 

do seu educando. 

Os alunos que são acompanhados na saída do Colégio só poderão sair com 

alguém que esteja previamente autorizado a fazê-lo. 

Os alunos que utilizam transporte escolar só poderão sair quando 

acompanhados pelo auxiliar de ação educativa indicado para o efeito. 

A saída do recinto escolar é controlada através do Cartão de Identificação do 

Colégio, através da sua passagem nos torniquetes da portaria e outros leitores de 

cartão disponibilizados para o efeito. 

 

4.3. UNIFORME 

O uniforme, constituído por peças cujo modelo é exclusivo do Colégio, é 

composto, por grau de ensino, pelos seguintes elementos:  

 
� Jardim de Infância 

− saia / calça / calção (xadrez);      

− camisa branca / polo branco (com emblema); 

− casaco / pullover / colete de malha azul; 

− polar;    

− meias azuis; 

− gravata / laço;        

− panamá, chapéu ou boné; 

− sapatos pretos ou azuis escuros; 

− saco de mudas (com emblema); 
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− suspensórios (opcional). 

− Parca ou corta-vento. 

−  

� 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

− saia / calça verde / calção verde;      

− camisa / polo branco (com emblema); 

− pullover / cardigan verde com emblema / casaco; 

− polar;   

− gravata / laço / lenço; 

− chapéu verde / azul (modelo “redondo”) - feminino - ou chapéu verde 

(modelo “polo”) - masculino;  

− sapatos pretos, azuis escuros ou castanhos;    

− meias verdes; 

− parca ou corta-vento. 

 
O uso do polo apenas poderá ser feito nos meses de setembro, abril, maio e 

junho. 

O uso de parca ou blazer, modelo do Colégio é obrigatório para todos os níveis 

de ensino. 

Não é permitido o uso sapatos ténis desportivos com o uso do uniforme. 

 
� Equipamento de Educação Física 

− chapéu desportivo;  

− t-shirt branca (com emblema); 

− calções verdes; 

− fato-de-treino; 

− meias verdes / azuis; 

− sapatilhas brancas ou pretas;  

− saco de Educação Física (com emblema). 

 

É de uso obrigatório o fato de banho, modelo do Colégio, na Colónia de Praia. 
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Só é permitido o uso de equipamento desportivo no Colégio, em sala de aula, 

nos dias em que o(a) aluno(a) tenha aula de Motricidade Infantil/ Expressão Físico-

motora, Natação ou de Adaptação ao Meio Aquático. 

No que diz respeito ao 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, não é permitido o uso de 

calções desportivos durante as aulas.  

 
É de uso obrigatório na prática das atividades extracurriculares: 

 
� Futebol 

− Calção; 

− T-shirt (para uso exclusivo da prática de Futebol); 

− Meias. 

 
� Natação 

− Mochila (com emblema); 

− Roupão (com emblema); 

− Touca; 

− Fato de banho. 

 
� Rugby 

− Calção; 

− Pólo (para uso exclusivo da prática de Rugby); 

− Meias. 

 
� Ténis 

− Calção / saia; 

− Pólo. 

 
Todas as peças do uniforme devem estar identificadas com o nome do aluno. 

A utilização do uniforme é obrigatória. 

Sempre que um aluno se apresentar com uniforme incompleto ou 

indevidamente fardado (é imprescindível que o uniforme corresponda ao tamanho do 
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discente e que se apresente em bom estado), será impedido de entrar na sala de aula. 

Ser-lhe-á, no entanto, dada a possibilidade de adquirir as peças em falta no setor de 

equipamentos ou ainda de contactar o Encarregado de Educação que poderá trazer os 

acessórios em falta. 

É ainda de referir que o fato de treino é apenas permitido no dia da aula de 

Educação Física e no dia da extracurricular de natação. O aluno não pode usar calção 

desportivo durante as aulas que não sejam desta área disciplinar. 

Quanto ao calçado, é obrigatório o uso de sapatos, não sendo tolerado o uso de 

sandálias. Durante os dias mais frios poderão usar botas lisas e sem acessórios. A cor 

destas peças pode variar entre o castanho, azul escuro ou preto. 

Não é permitido o uso de sapatos desportivos com o uniforme.  

O uso do pólo apenas poderá ser feito de abril a setembro. 

O uso de parca ou blazer, modelo do Colégio, é obrigatório para todos os níveis 

de ensino. Todas as peças de vestuário (inclusive o casaco) têm de obedecer ao 

modelo e cor dos disponibilizados, sendo obrigatório o uso do emblema do Colégio. 

O uso de uniforme obriga o aluno a adequar a sua apresentação geral, 

nomeadamente cortes, cor e tamanho de cabelos padronizados. Assim, os alunos do 

sexo masculino não estão autorizados a usar cabelos compridos. Não estão também 

autorizados cortes e penteados estilizados ou cores que, total ou parcialmente, não 

correspondam às cores de cabelo naturais. 

Não são igualmente permitidos piercings ou tatuagens visíveis. Os alunos do 

sexo masculino não poderão usar brincos. 

O não cumprimento do uso do uniforme aprumado e/ou da apresentação geral 

adequada do aluno constitui infração passível da aplicação de medidas corretivas ou 

medidas disciplinares sancionatórias. 

 

4.4. MATERIAL DIDÁTICO 

Parte do material didático é constituído por modelos exclusivos do Colégio. 

Assim, são de aquisição obrigatória: 

− Caderneta escolar; 
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− Bloco de desenho A3 e A4;   

− Cadernos A5 e A4; 

− Dossiês arquivadores, lombada larga e estreita;   

− Bolsa de arquivo A3 e estojo XL. 

 
O restante material é de aquisição opcional. 

 

4.5. TRANSPORTES 

O Colégio assegura um serviço diário de transporte, quando solicitado, aos seus 

alunos. 

Como se trata de um serviço opcional, cabe ao Encarregado de Educação, 

aquando da inscrição, mencionar a paragem pretendida. A definição de cada um dos 

percursos existentes ou a existir depende dos pedidos para este serviço. No entanto, 

fica ao critério do Colégio a definição do local de paragem para entrada e saída de 

alunos, a fim de agilizar o tempo das deslocações e evitar excessivas permanências 

destes dentro dos autocarros. 

 
A sua utilização obedece aos seguintes princípios: 

− é da responsabilidade do Encarregado de Educação assegurar o transporte do 

aluno, que por atraso não compareça na paragem no horário estabelecido; 

− os alunos devem respeitar as indicações dos vigilantes e dos motoristas, 

permanecendo sentados e com o cinto de segurança durante todo o percurso; 

− os alunos devem manter o autocarro limpo, evitando deixar objetos pessoais 

no mesmo; 

− ao fim do dia, o Encarregado de Educação ou seu representante deverá 

receber o aluno na paragem no horário previsto, se tal não acontecer, o aluno 

regressará ao Colégio, onde permanecerá até ao horário limite – 19:00h; 

− é da responsabilidade do Encarregado de Educação o transporte dos alunos 

que, por atraso, não compareçam no local de recolha no horário estipulado; 
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− os Encarregados de Educação deverão assinar um termo de responsabilidade 

relativamente à pessoa ou pessoas que podem recolher a criança, quer no 

colégio quer no transporte; 

− o Encarregado de Educação poderá, no entanto, assinar um termo de 

responsabilidade autorizando o seu educando a sair sozinho do transporte, 

cabendo-lhe toda a responsabilidade que daí possa advir; 

− sempre que o comportamento e atitudes de um aluno forem consideradas 

inadequadas, prejudiciais ao bom funcionamento do serviço ou colocarem em 

risco não só a sua integridade física como a dos colegas e, depois de 

admoestado, persistir no erro, cabe à direção do colégio o direito de o 

suspender da continuação da utilização deste serviço. 

 

4.6. REUNIÕES 

� Convocatórias de Reuniões 

Com exceção dos casos previstos aqui especificados, as convocatórias para 

reuniões de todos os órgãos de administração e gestão devem ser comunicadas/ 

afixadas, nos locais próprios, com a antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

As convocatórias dos departamentos curriculares e coordenação pedagógica 

devem ser comunicadas/ afixadas com a antecedência mínima de dois dias úteis.  

Para além de outros procedimentos, que os órgãos referidos nos pontos 

anteriores possam adotar, considera-se feita a comunicação desde que a convocatória 

seja afixada no placar ou vitrina do respetivo órgão, dentro dos prazos previstos. 

Verificando-se a falta de comparência, por parte dos Docentes, em qualquer 

uma das reuniões atrás mencionadas, deverá ser marcada falta de presença 

equivalente a dois tempos, devendo o interessado justificar a sua ausência. 

 

� Funcionamento de Reuniões 

As reuniões regem-se pelo disposto no Código de Procedimento Administrativo, 

Decreto-lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, devendo ainda respeitar-se o seguinte: 
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− se a quantidade de temas a tratar na reunião o aconselhar, o presidente do 

órgão pode estabelecer tempos determinados para discussão de cada ponto 

da ordem de trabalhos; 

− em cada sessão, o tempo máximo de reunião não deverá ultrapassar as duas 

horas; 

− em caso de impossibilidade de tratamento de todos os pontos da ordem de 

trabalhos da reunião, esta será interrompida e continuará em dia e hora a 

marcar pelo presidente, até serem tratados todos os assuntos previstos; 

− deverá obrigatoriamente lavrar-se uma ata de todas as reuniões realizadas. 

 
 

4.7. VISITAS DE ESTUDO  

A visita de estudo é uma das atividades que mais estimula os alunos, dado o 

caráter motivador que constitui a saída do espaço escolar. Contudo, a visita de estudo 

é mais do que um passeio. Constitui uma situação de aprendizagem que favorece a 

aquisição de conhecimentos, proporciona o desenvolvimento de técnicas de trabalho 

e facilita a sociabilidade. 

Um dos objetivos das novas metodologias de ensino-aprendizagem é, 

precisamente, promover a interligação da teoria e da prática, da escola e da realidade. 

A visita de estudo é um dos meios mais utilizados pelos professores para atingir esse 

objetivo, no âmbito das disciplinas que lecionam. É, por isso, uma prática muito 

utilizada como complemento para os conhecimentos previstos nos conteúdos 

programáticos, que assim se tornam mais significativos. 

Quando houver lugar a pagamento, a importância respetiva deverá ser entregue 

ao Educador / Professor / Diretor de Turma ou ao Coordenador de Ciclo. O não 

pagamento antecipado impede o aluno de participar na visita, sendo efetuado o 

respetivo registo de falta. O Colégio não se compromete com atividades de caráter 

pedagógico para um aluno que pretenda permanecer no Colégio no período em que o 

seu grupo se encontre numa visita de estudo. 

As visitas de estudo inserem-se, obrigatoriamente, no Plano Anual de Atividades 

e no Plano Anual de Turma. Realizam-se mediante uma planificação prévia por parte 
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dos promotores, a registar em plataforma informática, e com a autorização expressa 

por escrito dos Encarregados de Educação dos alunos, informados com a antecedência 

mínima de uma semana. 

As visitas apenas se podem realizar com o conhecimento de todos os 

professores do Conselho de Turma / Docentes. 

Se a visita de estudo implicar alimentação, esta será fornecida pelo Colégio, 

mesmo em casos que o aluno não utilize este serviço habitualmente, sendo o mesmo 

posteriormente faturado ao Encarregado de Educação a refeição. 

O preço da visita é estabelecido pela secretaria. Para tal, o professor responsável 

deverá disponibilizar na plataforma, o plano da visita de estudo e os demais 

esclarecimentos necessários para esse efeito. 

Da planificação da visita de estudo devem constar: 

− Os objetivos pedagógicos; 

− O local e o itinerário da visita; 

− O nome do professor dinamizador e dos acompanhantes; 

− O número de alunos envolvidos; 

− A data e a duração da visita; 

− O meio de transporte a utilizar; 

− A roupa / calçado especial a utilizar (quando necessário) e o custo da visita. 

 
O Educador/Professor Titular de Turma/Diretor de Turma/ deverá ter 

conhecimento prévio dos alunos que não participarão numa visita de estudo, bem 

como do respetivo motivo.  

Os alunos deverão participar obrigatoriamente nas visitas de estudo e demais 

atividades planificadas pelo Colégio, excetuando casos devidamente justificados. 

As visitas de estudo deverão contar com a participação de um professor por 

cada 10 alunos envolvidos. 

Face ao modelo de aplicação de testes adotado no Colégio e ao número 

reduzido de aulas previstas para o 3.º período, só serão autorizadas saídas e/ou 

visitas, neste período, quando estas se revestirem de enorme interesse pedagógico.  
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O professor dinamizador da visita de estudo deverá, no final desta, entregar ao 

Coordenador de Departamento/ Ciclo, um relatório com a avaliação da mesma. Após 

analisado o documento de avaliação, deverá o mesmo ser dado a conhecer no 

Conselho Pedagógico. 

As visitas de estudo ao estrangeiro ou em território nacional, com duração 

superior a dois dias, carecem de prévia autorização do Diretor do Agrupamento de 

Escolas, conforme o estipulado na legislação em vigor (Despacho n.º 28/ME/91, de 28 

de Março e Ofício Circular n.º 2/2005 de 4 de Janeiro). 

O St. Paul’s School integra no seu Projeto Educativo visitas de estudo anuais ao 

Reino Unido ou outro eventual país anglo-saxónico, na prossecução da imersão dos 

alunos na língua e cultura de expressão inglesa.  

Remete-se para a legislação específica em vigor as demais condições de 

realização de visitas de estudo. 

 
 

4.8. PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE 

Sempre que ocorra algum acidente ou situação de emergência, dentro do 

recinto do Colégio, que envolva alunos ou pessoal em exercício de funções no 

estabelecimento de ensino, devem ser contactados de imediato um dos 

Coordenadores, a Direção Pedagógica e os serviços de emergência, se tal for 

necessário, o aluno deverá ser encaminhado para a enfermaria. Deve, também, ser 

preenchido um formulário de ocorrência que se encontra disponível em todas as 

receções. 

Em caso de acidente pessoal, deverá ser prestada ao lesado assistência de 

primeiros socorros pelas pessoas com conhecimento para o fazer (enfermeira/médico) 

e ser-lhe providenciado o transporte, em veículo adequado para o hospital. 

Quando um aluno se lesionar, o Encarregado de Educação deverá ser informado 

do ocorrido, preferencialmente pelo Educador/Professor Titular/Diretor de Turma. 

Quando o aluno tiver de se deslocar a um hospital, deverá ser acompanhado por 

um auxiliar de ação educativa, o qual só deixará de acompanhar o aluno quando o 

mesmo estiver à guarda do Encarregado de Educação ou de outro familiar. 
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Aquando da ocorrência de qualquer situação de emergência (incêndio, tremor 

de terra, explosão, desmoronamento, etc.), deve ser mantida a calma e cumprir-se 

escrupulosamente os procedimentos indicados e treinados, no plano de evacuação do 

colégio.



 

St. Paul’s School                                                                   Regulamento Interno 2017-2020     

50 

CAPÍTULO V – ORGÃOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

5.1. ORGANIGRAMA 
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5.2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Este órgão tem caráter deliberativo, é assegurado por um Administrador e pelas 

Direções Pedagógica e Financeiras que têm por missão a gestão do St. Paul’s School 

nas áreas pedagógicas, cultural, administrativa e financeira.  

Sendo ainda da sua competências sempre, com o acordo da administração, 

deliberar sobre qualquer assunto, nomeadamente: 

− aprovar o projeto de orçamento anual do colégio, em conformidade com as 

linhas orientadoras definidas pela direção financeira; 

− elaborar o relatório de contas de gerência; 

− autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a 

cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira do colégio; 

− zelar pela atualização do cadastro patrimonial do colégio; 

− exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

 

 

5.2.1. DIREÇÃO FINANCEIRA 

Cabe ao gestor da Direção Financeira participar na definição da política geral do 

Colégio. No exercício das suas funções deverá planificar e coordenar um ou mais 

setores conforme organigrama do Colégio. Pode igualmente exercer funções 

consultivas na organização e ou dirigir um ou mais Departamentos nomeadamente, 

técnico-financeiro, administrativo e de recursos humanos. 

 

5.2.2. DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

A Direção Pedagógica é o órgão de administração e gestão na área pedagógica e 

cultural. É constituída por um Diretor, para apoio na administração e gestão 

pedagógica. 

A Direção Pedagógica do St. Paul’s School tem as seguintes atribuições: 

− promover e presidir às reuniões do Conselho Escolar e do Conselho 

Pedagógico; 
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− representar o Colégio junto dos órgãos de tutela e em todos os assuntos de 

natureza pedagógica, mantendo informados o Conselho Pedagógico e o 

Conselho de Administração; 

− coordenar as atividades curriculares, extracurriculares, culturais, controlando 

a execução temporal, segundo as decisões aprovadas pelo Conselho 

Pedagógico; 

− exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em 

relação ao pessoal docente e não docente; 

− exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

− proceder à avaliação do pessoal docente e não docente; 

− zelar pelo bom funcionamento do Colégio; 

− zelar pela boa imagem do Colégio; 

− apresentar e discutir no Conselho Pedagógico relatórios sobre reuniões de 

pais; 

− informar o Conselho de Administração do teor das reuniões e com ele tratar 

de todos os assuntos; 

− fazer cumprir os horários e demais regulamentos do Colégio; 

− contactar entidades oficiais e outras na necessidade permanente de 

desenvolver e alargar horizontes pedagógicos e promover o prestígio do St. 

Paul’s School; 

− diligenciar meios estritamente adequados e necessários para por cobro a 

situações de perigo para a saúde, segurança ou educação do aluno, sempre 

com preservação da vida privada do aluno e da sua família. Podendo solicitar 

a cooperação das autoridades públicas, privadas ou solidárias competentes, 

nomeadamente, da “Escola Segura”, dos conselhos locais de ação social, da 

comissão de proteção de crianças e jovens ou do representante do Ministério 

Público junto do Tribunal competente em matéria de menores; 

− a Direção Pedagógica pode delegar as suas competências num dos membros 

do Conselho Pedagógico. 
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5.3. ESTRUTURAS EDUCATIVAS 

5.3.1. CONSELHO PEDAGÓGICO 

Este órgão de gestão tem como objetivo a coordenação e orientação educativa 

da escola, designadamente no que respeita às áreas pedagógico-didáticas, na 

orientação e no acompanhamento dos alunos e na formação inicial e contínua do 

pessoal docente. 

 
� Composição 

O Conselho Pedagógico tem a seguinte composição: 

− Diretor Pedagógico; 

− Conselho de coordenadores de cada um dos Departamentos Curriculares: 

� Ciências Sociais e Humanas, Ciências e Tecnologia, Educação Física e 

Desporto, Expressões Artísticas e Visuais, Línguas Estrangeiras, Matemática 

e Português; 

− Coordenadores dos Diretores de Turma; 

− Coordenadores de Ciclo; 

− Coordenador da Área de Alunos. 

 
Extraordinariamente, fazem parte deste Conselho: 

− O coordenador do Departamento Psicopedagógico; 

− O administrador; 

− O diretor financeiro; 

− O representante dos funcionários; 

− O representante dos alunos, por ciclo; 

− Os delegados de disciplina; 

− O representante da secretaria pedagógica. 

 
� Normas de funcionamento 

O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetiva Direção Pedagógica. 
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O Administrador pode sempre que o entenda participar e convocar o Conselho 

Pedagógico. 

 

� Competências 

− reunir para reflexão sobre normas gerais e casos pontuais de todas as áreas; 

− decidir dentro dos planos de orientação definidos pelos setores competentes 

sobre todas as questões que interessem à organização pedagógica do Colégio; 

− discutir o plano pedagógico e alterações que tenham em vista o seu 

aperfeiçoamento; 

− apresentar propostas para a elaboração do Projeto Educativo; 

− delinear o Projeto Curricular de Escola; 

− pronunciar-se sobre a proposta de Regulamento Interno; 

− aprovar o Plano Anual de Atividades e aprovar as atividades extraordinárias 

não constantes no Plano Anual de Atividades; 

− estabelecer anualmente os critérios de avaliação, ouvidos os departamentos 

curriculares, assim como a adoção dos instrumentos de recolha sistemática de 

informação em matéria de avaliação; 

− definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação 

curricular, dos apoios e complementos educativos e das modalidades 

especiais de educação escolar, nomeadamente no que se refere a adaptações 

curriculares no âmbito do novo Decreto-Lei n.º 3/08 de 7 de janeiro; 

− aprovar a adoção dos manuais escolares; 

− propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 

formação, consultados os departamentos curriculares; 

− assegurar a orientação pedagógica definindo os critérios a ter em conta na 

preparação e funcionamento do ano letivo, no que respeita, nomeadamente: 

à organização de turmas, à designação dos Diretores de Turma, ao 

aproveitamento de espaços, à distribuição do serviço letivo e não letivo, à 

elaboração de horários e à organização do serviço de exames bem como a 
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contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com o disposto na 

legislação em vigor; 

− intervir, nos termos da Lei, no processo de avaliação do desempenho de 

Docentes; 

− constituir secções pedagógicas, definindo o seu âmbito, competências e 

membros, devendo integrar, tanto quanto possível, representantes da 

comunidade escolar; 

− elaborar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não 

docente, em articulação com o respetivo centro de formação, e acompanhar a 

respetiva execução; 

− apreciar os planos das atividades de tempos livres para os períodos de férias 

escolares (Natal, Páscoa e verão), assim como das atividades de natureza 

pedagógica das auxiliares de educação; 

− levar as decisões ao conhecimento geral, oralmente ou por escrito, e aos pais 

ou Encarregados de Educação, quando necessário, através de reuniões ou de 

circulares. 

 

5.3.2. CONSELHO DE COORDENADORES 

� Composição 

A equipa do Conselho de Coordenadores é constituída por: 

− Coordenador do Jardim de Infância; 

− Coordenador do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

− Coordenador do 2.º Ciclo do Ensino Básico; 

− Coordenador do 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

− Coordenadores de Departamento; 

− Coordenadores dos Diretores de Turma; 

− Coordenador da Área Alunos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

− Coordenador do Desporto Escolar; 

− Coordenador das Atividades Extracurriculares. 
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� Competências do Conselho de Coordenadores 

− reunir com caráter quinzenal; 

− discutir todo o processo de aprendizagem, avaliação e disciplinar; 

− assegurar que a comunicação é transversal a todas as valências de ensino; 

− elaborar o Plano Anual de Atividades; 

− elaborar o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades; 

− superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

− propor a distribuição do serviço docente; 

− propor a nomeação dos Diretores de Turma; 

− gerir as instalações, espaços e equipamentos bem como os outros recursos 

educativos; 

− propor o estabelecimento de protocolos e acordos de cooperação ou de 

associação com outras escolas e instituições de formação, autarquias e 

coletividades; 

− proceder a propostas de seleção e recrutamento do pessoal docente; 

− exercer as demais competências que lhe forem atribuídas, no início de cada 

ano letivo, definidas em ata redigida para o efeito; 

− propor pontos da ordem de trabalhos, bem como propostas para aprovação 

no Conselho Pedagógico. 

 
� Normas de funcionamento 

O Conselho de Coordenadores reúne ordinariamente duas vezes por mês e 

extraordinariamente sempre que tal se torne necessário. 

 
� Competências dos Coordenadores 

A todos os Coordenadores acima referidos compete: 

− Orientar e coordenar a ação pedagógica de todos os Docentes na sua de 

intervenção: 

� no trabalho de permanente atualização científica e pedagógica; 

� na análise crítica dos programas e do currículo nacional; 

� na programação das atividades letivas; 
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� no estudo e aplicação dos processos e critérios de avaliação; 

� no apoio e esclarecimento prestado aos Docentes novos no Colégio; 

� na racionalização do trabalho docente procedendo, conjuntamente com os 

outros Docentes, à escolha e classificação de material didático e à 

organização de dossiês de documentação. 

− participar na elaboração e na avaliação do Projeto Educativo de Escola, do 

Plano Anual de Atividades, do Projeto Curricular de Escola e do Regulamento 

Interno; 

− propor à Direção Pedagógica a contratação de técnicos de educação de forma 

a assegurar o funcionamento do Colégio nos termos do regulamento 

pedagógico; 

− estabelecer a ligação entre os vários serviços do Colégio para assegurar o 

apoio logístico das ações pedagógicas; 

− contactar entidades oficiais e outras com o apoio da Direção Pedagógica, no 

sentido de alargar os horizontes educacionais e de promover o prestígio do St. 

Paul’s School; 

− participar em reuniões do Conselho Pedagógico. 

 

5.3.3. COORDENAÇÃO DE CICLO 

 
� Composição 

A equipa de Coordenação de Ciclo é constituída por: 

− Coordenador do Jardim de Infância; 

− Coordenador do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

− Coordenador do 2.º Ciclo do Ensino Básico; 

− Coordenador do 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

− Coordenador do Ensino Secundário. 
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� Coordenador de Ciclo 

O Coordenador de Ciclo é um professor que tem a seu cargo coordenar e dirigir 

a equipa de professores que constituem o nível ou Ciclo de ensino, tanto na área 

docente como na orientação de metodologias pedagógicas. 

O seu trabalho estende-se aos professores, alunos e pais/Encarregados de 

Educação do seu Ciclo. Tem como principal função conseguir a conjugação de esforços 

na consecução dos objetivos do Projeto Educativo e dos que forem estabelecidos pela 

Direção do Colégio em cada ano letivo. 

O Coordenador de Ciclo é nomeado pela Direção Pedagógica. 

 
� Competências 

São competências do Coordenador de Ciclo: 

− impulsionar e acompanhar o desenvolvimento das várias componentes do 

Projeto Educativo no seu Ciclo e de acordo com as indicações da Coordenação 

Pedagógica; 

− dirigir as reuniões da equipa de Ciclo e conseguir entre os professores um 

ambiente eficaz de trabalho de equipa; 

− estimular e orientar os Diretores de Turma e os restantes professores no 

desempenho das suas funções; 

− comprovar e assegurar que as aulas sejam dadas em boas condições 

pedagógicas, disciplinares e materiais; 

− organizar, com os professores de Ciclo, atividades de grupo fora da aula, 

visitas culturais, festas, etc.; 

− zelar pelo bom cumprimento das normas de convivência; 

− prever as substituições de professores e resolver as suas ausências de acordo 

com a Direção; 

− programar com os professores as atividades de Ciclo e assegurar o seu 

cumprimento; 

− conhecer, cumprir e fazer com que se cumpra, a legislação oficial vigente 

correspondente ao Ciclo: atas, livros de registo de turma, registos, avaliações, 
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etc; assim como tudo o que está indicado pela Direção: estatísticas, 

informações, análises, objetivos, entre outras; 

− assegurar que as reuniões de avaliação se realizam no tempo previsto, 

servindo de espaço de reflexão em torno da tarefa educativa; 

− atender que o resultado da atividade docente seja satisfatório e que se evite o 

insucesso escolar; 

− orientar as iniciativas e sugestões dos pais, professores e alunos para a 

Direção e, vice-versa, assumir as orientações e normas estabelecidas pela 

Direção e transmiti-las com espírito construtivo, aos professores e alunos; 

− estimular a participação dos pais/Encarregados de Educação nas atividades do 

Ciclo; 

− dispensar a atenção necessária aos pais, professores e alunos novos no 

Colégio para se conseguir a sua rápida integração; 

− cuidar e fazer com que se cuidem as instalações e material escolar bem como, 

propor soluções para a sua conservação e melhoria. 

 

5.3.4. COORDENAÇÃO DA ÁREA ALUNOS 2.º E 3.º CICLOS 

Compete ao(s) Coordenador(es) da área alunos: 

� zelar pelo cumprimento do plano disciplinar definido no presente 

regulamento; 

� em situação de ocorrência disciplinar deve desenvolver o procedimento 

adequado, definido no presente regulamento e na lei (novo estatuto do 

aluno dos ensinos básico e secundário, lei n.º 51/2012, de 5 de setembro; 

� efetuar os contactos necessários com os pais/encarregados de educação 

dos alunos que cometam infrações, dando conhecimento aos mesmos das 

diferentes ocorrências, definindo estratégias conjuntas para resolução dos 

problemas; 

� participar nos diferentes conselhos de turma; 

� reforçar positivamente alunos que demonstrem uma postura meritória de 

reconhecimento pelas atitudes de respeito e correção manifestadas. 
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� fazer registo semanal em suporte próprio da sua atividade, no âmbito do 

seu cargo. 

 

5.3.5. DIREÇÃO DE TURMA 

A Direção de Turma constitui uma área responsável pela orientação do processo 

ensino-aprendizagem, que, procedendo ao diagnóstico de interesses e necessidades 

dos alunos, estimula atitudes e atuações promotoras de sucesso, colaborando, desta 

forma, na definição das orientações pedagógicas do Colégio. 

 

5.3.5.1. COORDENADOR DOS DIRETORES DE TURMA 

O Coordenador é, um docente profissionalizado, escolhido pela Direção 

Pedagógica.  

O Coordenador manter-se-á no cargo até que a Direção Pedagógica assim o 

entenda. 

 
� Competências 

Compete ao Coordenador dos Diretores de Turma: 

− coordenar o trabalho dos Diretores de Turma; 

− garantir aos diretores de turma a existência de meios e documentos de 

trabalho e a orientação necessária ao desempenho das atividades próprias da 

ação educativa; 

− colaborar com os diretores de turma e com os serviços de apoio educativo na 

elaboração de estratégias pedagógicas; 

− apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas apresentadas pelos 

diretores de turma; 

− planificar, em colaboração com os diretores de turma, as atividades a 

desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação; 

− fazer registo semanal, em livro próprio, das atividades no âmbito do seu 

cargo. 
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5.3.5.2. CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

O Conselho de Diretores de Turma é uma estrutura de Coordenação Pedagógica 

que visa organizar uma prática comum e transversal a todos os Diretores de Turma do 

Ensino Básico e Secundário. 

 
� Composição 

O Conselho de Diretores de Turma é constituído por todos os Diretores de 

Turma do Colégio. 

São criados dois Conselhos de Diretores de Turma: 

− um para os segundo  

− um para terceiro ciclos; 

 
Cada Conselho de Diretores de Turma é constituído pelos Diretores de Turma 

dos respetivos graus de ensino e presidido pelo respetivo Coordenador.  

 
 

� Normas de Funcionamento 

O Conselho de Diretores de Turma reúne por convocatória do Coordenador dos 

Diretores de Turma, ordinariamente, uma vez por período e, extraordinariamente, 

sempre que tal seja necessário. Deve ser elaborada a ata das reuniões, arquivada em 

livro próprio. 

 
� Competências 

− assegurar a articulação das atividades das turmas; 

− promover a execução das orientações do conselho pedagógico e na realização 

de ações que estimulem a interdisciplinaridade; 

− recolher e analisar propostas dos conselhos de turma e submetê-las, na 

pessoa do coordenador dos diretores de turma, ao conselho pedagógico; 

− propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de 

educação; 

− fazer o balanço do aproveitamento e comportamento das diferentes turmas; 
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− propor estratégias de atuação para otimizar o aproveitamento e 

comportamento das turmas.  

 

5.3.5.3. DIRETORES DE TURMA 

Os Diretores de Turma são designados pela Direção Pedagógica. 

O Diretor de Turma terá de ser preferencialmente um professor de todos os 

alunos da turma. 

Sempre que possível, deverá ser nomeado Diretor de Turma o professor que, no 

ano anterior, tenha exercido, com sucesso, tais funções na turma a que pertenceram 

os mesmos alunos. O Diretor de Turma deve estabelecer um trabalho de equipa com 

os precetores dos alunos da sua Direção de Turma.  

 
� Competências Administrativas 

− organização das atividades da turma; 

− coordenar o processo de elaboração e operacionalização dos planos 

curriculares de turma; 

− estabelecer o dia e a hora de atendimento semanal aos encarregados de 

educação, e dele dar conhecimento aos interessados, através da caderneta do 

aluno; 

− organizar o dossiê de turma; 

− verificar os sumários, pelo menos quinzenalmente, e garantir a sua 

manutenção junto do conselho de turma; 

− elaborar e conservar o processo individual do aluno; 

− convocar os encarregados de educação para tratar de assuntos relativos aos 

seus educandos; 

− efetuar sempre ata de reunião com os encarregados de educação; 

− promover a eleição do delegado e subdelegado de turma, no início do ano 

letivo, preparando-os para uma atuação correta e responsável; 
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− apreciar as justificações de faltas apresentadas pelo Encarregado de 

Educação, de acordo com o estabelecido no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

lei n.º 51/2012, de 5 de setembro; 

− fazer cumprir este Regulamento Interno; 

− preparar e presidir às reuniões do conselho de turma. 

 
� Competências Pedagógicas 

O Diretor de Turma ou, tratando-se de alunos do 1.º ciclo do ensino básico, o 

Professor Titular de Turma, enquanto coordenador do plano de trabalho da turma, é 

particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das 

condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, 

competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e 

Encarregados de Educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem.  

 
O Diretor de Turma deverá: 

− facilitar a integração dos alunos na turma e, em geral, na vida escolar; 

− identificar interesses, preferências e necessidades dos alunos; 

− esclarecer os alunos sobre quaisquer dúvidas em relação aos seus direitos e 

obrigações, bem como em relação ao funcionamento do colégio; 

− participar nas propostas de orientação pedagógicas do colégio; 

− estimular o desempenho de um papel interventivo por parte dos professores 

na resolução dos problemas dos alunos da turma; 

− apreciar ocorrências de insucesso disciplinar, assegurando a participação dos 

alunos, professores, pais e encarregados de educação na aplicação de 

medidas educativas decorrentes da apreciação das mesmas situações; 

− coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, 

garantindo o seu caráter globalizante e integrador, solicitando se necessário, a 

participação de outros intervenientes na avaliação; 
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− coordenar a elaboração do Plano de Apoio Pedagógico Individual (PAPI)/ 

Plano de Apoio Pedagógico de Turma (PAPT)/ Plano de Desenvolvimento e dá-

lo a conhecer ao Encarregado de Educação; 

− propor ao Departamento Psicopedagógico uma avaliação do aluno sob 

proposta do conselho de turma; 

− propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio 

educativo adequadas e proceder à respetiva avaliação; 

− estimular o envolvimento dos encarregados de educação no processo 

educativo e informá-los acerca do aproveitamento, assiduidade, pontualidade 

e comportamento dos alunos; 

− informar os encarregados de educação da calendarização do ano letivo, dos 

critérios e princípios de avaliação, das normas internas de funcionamento, dos 

apoios educativos disponíveis e das atividades de complemento curricular 

existentes; 

− preparar e organizar assembleias de turma quando surjam problemas entre 

alunos e entre alunos / professores, de forma a resolver os conflitos e a 

favorecer o desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 

− apresentar ao coordenador de diretores de turma, no final do ano letivo, 

relatório de avaliação das atividades desenvolvidas. 

 

5.3.6. DEPARTAMENTO CURRICULAR 

É a estrutura de orientação educativa à qual compete a organização e orientação 

das atividades curriculares entre os professores do respetivo Departamento. 

O Departamento Curricular é a estrutura que visa o reforço da articulação 

curricular na aplicação dos planos de estudo a nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de eventuais componentes curriculares por iniciativa do Colégio. 

Existem no Colégio Departamentos Curriculares, a saber: 

- Deparatamento de Português, Latim e Ciências Sociais e Humanas, constituído 

pelos professores de Português, Latim, História e Geografia de Portugal, História; 
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− departamento de Matemática, Ciências e Tecnologias, composto pelos 

professores de Matemática, Ciências Naturais, Físico-Química, Tecnologias de 

Informação e Comunicação e Oficina Multimédia;  

− departamento de Educação Física e Desporto, Expressões Artísticas e Visuais, 

constituído pelos professores de Educação Física, de Educação Musical, de 

Educação Visual, de Educação Tecnológica;  

− departamento de Línguas Estrangeiras, composto pelos professores de Inglês, 

Alemão e Espanhol. 

 
� Normas de funcionamento 

O Departamento reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que tal se torne necessário. 

Nas reuniões de Departamento estarão presentes todos os Docentes que fazem 

parte do Departamento, independentemente da realização posterior de reuniões 

setoriais de disciplina. 

 
� Competências 

São competências do Departamento Curricular: 

− apoiar o trabalho dos Docentes que constituem os respetivos Grupos 

Disciplinares, promovendo a troca de experiências sobre metodologias, 

técnicas e materiais de ensino; 

− refletir e superintender sobre questões relacionadas com a avaliação dos 

alunos; 

− proceder à aferição de critérios de avaliação; 

− proceder à análise crítica dos programas, do currículo nacional e de qualquer 

outra documentação específica proveniente dos serviços centrais; 

− realizar o levantamento do material didático e bibliográfico ao dispor dos 

respetivos Docentes; 

− proceder à inventariação do material das disciplinas no final de cada ano 

letivo; 
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− inventariar e, sempre que possível, orçamentar as necessidades do 

departamento, para atribuição das verbas orçamentais; 

− proceder à planificação das unidades programáticas; 

− analisar questões vindas do Conselho Pedagógico e tomar posição sobre elas, 

sempre que aquele órgão o solicite, cooperando com os demais 

coordenadores; 

− proceder à análise e escolha dos manuais escolares de acordo com os critérios 

e periodicidade previstos legalmente; 

− elaborar e avaliar o plano anual das atividades do departamento, tendo em 

vista a concretização do projeto educativo do Colégio; 

− desenvolver, em conjugação com os serviços de psicologia e orientação, 

medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos 

alunos, visando contribuir para o seu sucesso educativo; 

− desenvolver 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. 

 

5.3.6.1. COORDENADOR DO DEPARTAMENTO CURRICULAR 

Compete ao Coordenador do Departamento: 

− representar nas reuniões do Conselho Pedagógico, os professores dos 

respetivos Departamentos; 

− apresentar nas reuniões do Conselho Pedagógico as informações e 

recomendações vindas das reuniões do seu Departamento; 

− convocar e presidir as reuniões dos respetivos Departamentos Curriculares; 

− realizar reuniões de articulação com os Delegados de Disciplina do seu 

Departamento para transmitir as informações e recomendações do Conselho 

Pedagógico; 

− efetuar registo, em livro próprio, das atividades semanais desenvolvidas no 

âmbito do seu cargo; 
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− comunicar à Direção Pedagógica as faltas dos Docentes às referidas reuniões, 

através de programa informático concebido para regular a assiduidade; 

− contribuir para o reforço da articulação curricular, procedendo ao 

acompanhamento do desenvolvimento das diferentes componentes, assim 

como o desenvolvimento dos projetos curriculares, tendo como orientação o 

currículo nacional e as especificidades do projeto educativo do Colégio; 

− orientar e coordenar a ação pedagógica de todos os Docentes dos respetivos 

Departamentos Curriculares: 

� no trabalho de permanente atualização científica e pedagógica; 

� na avaliação, com os respetivos Docentes, das grelhas ponderadas que 

conduzem à atribuição de nível, nos momentos de avaliação formal; 

� na análise crítica dos programas e orientações curriculares a nível 

nacional; 

� na programação das atividades letivas e não letivas, em colaboração 

com o delegado de disciplina; 

� no estudo e aplicação dos processos e critérios de avaliação; 

� no apoio e esclarecimento prestado a Docentes novos no colégio; 

� na racionalização do trabalho docente, procedendo, conjuntamente 

com os outros Docentes, à escolha e classificação de material didático e 

à organização de dossiês de documentação. 

− propor ao conselho pedagógico ações de formação contínua, com base na 

identificação das necessidades de formação dos professores que constituem o 

departamento; 

− coordenar a elaboração de dossiês e arquivo digital dos grupos disciplinares, 

que deverão conter: 

� relação nominal dos Docentes que constituem o grupo; 

� cópia dos horários dos Docentes; 

� brochuras para os encarregados de educação; 

� Regulamento Interno; 

� exemplares dos programas e orientações curriculares; 
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� relação dos manuais escolares; 

� planificação das atividades da disciplina; 

� convocatórias e atas das reuniões; 

� exemplares dos documentos de avaliação considerados pertinentes. 

 

5.3.6.2. DELEGADO DE DISCIPLINA 

O Delegado é a estrutura de apoio ao Coordenador de Departamento/Ciclo para 

todas as questões específicas da respetiva disciplina. No caso do 1.º Ciclo, é definido 

um Delegado por ano de escolaridade. 

Havendo mais do que um Grupo Disciplinar num Departamento, poderá ser 

eleito um Delegado de Grupo/Disciplina. 

O Delegado de Grupo/Disciplina é eleito, pela Direção Pedagógica, de entre os 

Docentes profissionalizados, do quadro da escola, que integrem o mesmo 

grupo/disciplina. 

 
� Competências 

São competências do Delegado de Grupo/Disciplina: 

− representar os professores do Grupo/Disciplina no respetivo Departamento; 

− garantir a comunicação entre os professores do grupo e o Coordenador do 

Departamento/Ciclo, e não apenas as suas, a título individual; 

− informar o Coordenador de Departamento/Ciclo sobre assuntos que entenda 

deverem ser levados às reuniões de Conselho Pedagógico, que careçam de 

opinião/aprovação deste Conselho; 

− assegurar a articulação da prática pedagógica dos Docentes que lecionam a 

mesma disciplina ou área de docência, atendendo ao cumprimento dos 

conteúdos programáticos tendo em conta os ritmos de trabalho de cada 

turma; 

− apoiar e facilitar a integração dos novos professores no Colégio, facultando 

materiais, promovendo partilha de experiências, metodologias, explicitando a 

realidade em que esta comunidade educativa se encontra inserida; 



 

St. Paul’s School                                                                   Regulamento Interno 2017-2020     

69 

− orientar e intervir, quando necessário, na atuação pedagógica dos Docentes 

do grupo; 

− coordenar as atividades do grupo para o Plano Anual de Atividades do 

Colégio; 

− assegurar a coordenação dos critérios de avaliação dos alunos garantindo a 

sua efetiva aplicação adequando sempre à especificidade disciplinar; 

− coordenar toda a atividade relativa a Provas de Equivalência à Frequência, 

Provas Finais de Ciclo e Exames Nacionais. Nos tempos definidos, garantir a 

discussão/construção da respetiva matriz/prova e critérios de 

correção/classificação; 

− construir e organizar o dossiê e arquivo digital do grupo, garantindo a 

atualização do mesmo; 

− inventariar o material didático do Grupo, sempre que este careça de Diretor 

de Instalações; 

− apresentar em Departamento Curricular ou ao Diretor de Instalações do 

grupo disciplinar, quando existir, propostas de aquisição de materiais ou 

equipamentos didáticos identificados em conselho de grupo; 

− análise/verificações/discussão dos materiais construídos pelos professores do 

respetivo grupo para aplicação dos mesmos aos alunos (autorizar através de 

meio próprio a fotocópia dos mesmos); 

− reunir quinzenalmente (semanalmente no caso do 1.º Ciclo) com todo o grupo 

para discussão de estratégias/metodologias, construção de materiais, 

replanificando e adaptando as abordagens aos níveis/desempenho das 

diferentes turmas. 

 
 

5.3.6.3. DIRETOR DE INSTALAÇÕES  

O Diretor de Instalações é a estrutura de apoio ao Delegado da 

Disciplina/Coordenador de Departamento no que diz respeito à 

arrumação/manutenção dos materiais/equipamentos utilizados pelo grupo disciplinar. 
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� Competências 

São competências do Diretor de Instalações: 

− realizar o regulamento de funcionamento da respetiva instalação e colocá-lo 

em local visível para toda a comunidade; 

− definir as normas de utilização e de segurança das instalações, dos materiais e 

equipamentos da respetiva instalação; 

− fazer mapa/horário de ocupação da sala e colocá-lo em local visível para toda 

a comunidade; 

− fazer a inventariação do material existente, no final de cada ano letivo; 

− propor ao coordenador de departamento a aquisição de material necessário e 

que e não exista no colégio, realizando o levantamento de custos e 

apresentando o respetivo orçamento à administração, dando sequência ao 

processo de aquisição; 

− fazer a manutenção da sala e do respetivo equipamento, dando a conhecer à 

direção alguma anomalia registada; 

− zelar pela limpeza e organização da respetiva instalação; 

− fazer registo semanal, em livro próprio, das atividades no âmbito do seu 

cargo. 

 

5.3.7. COORDENADOR DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Compete ao Coordenador: 

− proceder à elaboração dos horários das diferentes atividades extracurriculares 

e à organização dos respetivos grupos; 

− dinamizar a elaboração dos planos de atividades extracurriculares e de 

tempos livres; 

− coordenar a avaliação das respetivas atividades extracurriculares. 
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5.3.8. COORDENADOR DO DESPORTO ESCOLAR 

O Coordenador do Clube de Desporto Escolar, em articulação com os 

professores do Departamento de Educação Física, bem como da Associação de Escolas 

de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), garantem a operacionalização do Projeto 

do Desporto Escolar do Colégio. 

É da sua competência: 

− incentivar o desenvolvimento de um quadro de atividades recreativas e 

formativas que estimule os alunos a aderirem de forma voluntária e de acordo 

com as orientações dos Departamentos envolvidos no Projeto (Educação 

Física e/ou outros) e dos Órgãos de Direção, Gestão e Orientação Pedagógica 

do Colégio; 

− fomentar a participação dos alunos na gestão do Clube de Desporto Escolar, 

intervindo no desenvolvimento, organização e avaliação das respetivas 

atividades; 

− coordenar e operacionalizar o Corta-Mato e o Megasprinter internos, torneios 

inter-turmas, inter-escolas, em articulação com os Professores de Educação 

Física e professores responsáveis das atividades do Clube de Desporto Escolar, 

bem como coordenar a organização de cursos de juízes, árbitros e 

cronometristas ou outra formação prevista no Plano de Atividade Interna; 

− realizar atividades que assumam características interdisciplinares tais como, 

seminários e conferências, visitas de estudo, programas de ocupação de 

tempos livres nos períodos de interrupção letiva, incluindo atividades físicas e 

convívios desportivos entre escolas; 

− realizar reuniões periódicas com os professores responsáveis pelas atividades 

do Clube de Desporto Escolar (interna e externa), no mínimo, uma em cada 

período letivo; 

− elaborar, cumprir e fazer cumprir o Projeto do Desporto Escolar, bem como 

apresentar os relatórios relativos às atividades internas e externas 

desenvolvidas, contendo sugestões de alteração a este Programa e aos 

Regulamentos Gerais e Específicos de Provas do próximo ano, bem como 



 

St. Paul’s School                                                                   Regulamento Interno 2017-2020     

72 

realizar Relatório Final de todas as atividades desenvolvidas pelo Colégio, no 

âmbito do Programa do Desporto Escolar; 

− organizar e manter atualizado, obrigatoriamente, o Dossier do Clube de 

Desporto Escolar, do qual fazem parte, entre outros documentos, as Fichas de 

Resumo de Atividade Mensal, de Presenças dos alunos nos treinos dos 

respetivos Grupos/Equipa, Plano Anual de cada Grupo/Equipa e Relatório de 

cada ação realizada no âmbito da Atividade Interna; 

− coordenar a organização dos campeonatos, encontros ou exibições/convívios 

que se realizem na sua escola; 

− coordenar e fazer os contactos necessários para o transporte dos 

Grupos/Equipa; 

− enviar, nos prazos estipulados, toda a documentação necessária (Boletins de 

Jogo, Relatórios, Fichas, etc.); 

− garantir, em articulação com o Órgão de Direção e Gestão, a substituição de 

qualquer professor responsável pelos Grupos/Equipa, em caso de 

impedimento por motivo de força maior. 

 

5.3.9. CONSELHO DE TURMA 

Trata da organização e acompanha as atividades a desenvolver pela turma, 

sendo responsável pela avaliação dos alunos.  

 
� Composição 

O Conselho de Turma é constituído por todos os professores da turma, sob a 

presidência do Diretor de Turma, e poderá ainda integrar os Docentes do 

Departamento Psicopedagógico. 

 
� Normas de funcionamento 

Reúne no início do ano letivo e as vezes que for necessário para assegurar o 

cumprimento das suas competências de natureza pedagógica ou disciplinar. 

Quando o Conselho de Turma se reunir, por questões disciplinares, aplica-se o 

disposto na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
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� Competências 

São competências do Conselho de Turma: 

− colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação do colégio com a 

comunidade; 

− decidir relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno no 

mesmo ano, registando em ata os fundamentos da decisão e enviando a 

proposta ao conselho pedagógico, por escrito; 

− assegurar o desenvolvimento do Plano Anual de Turma aplicável aos alunos 

da turma, de forma integrada e numa perspetiva de articulação 

interdisciplinar; 

− desenvolver iniciativas, nomeadamente através da apresentação, planificação, 

acompanhamento e avaliação de projetos de caráter interdisciplinar, em 

articulação com os departamentos curriculares; 

− promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e Encarregados de 

Educação no percurso escolar do aluno, de acordo com os princípios definidos 

pelos órgãos de Direção; 

− analisar situações de insucesso escolar e disciplinar, ocorridos com alunos da 

turma e colaborar no estabelecimento de medidas de apoio ajustadas às 

diferentes situações; 

− avaliar os alunos, tendo em conta os objetivos/competências curriculares 

definidos a nível nacional e as especificidades do Colégio; 

− estabelecer, com caráter sistemático e contínuo, medidas relativas a apoios e 

complementos curriculares educativos a proporcionar a alunos, 

nomeadamente nos termos Plano de Apoio Pedagógico Individual (PAPI)/ 

Plano de Apoio Pedagógico de Turma (PAPT)/ Plano de Desenvolvimento; 

− detetar dificuldades, ritmos de aprendizagem diferenciados e outras 

necessidades dos alunos, colaborando com o Departamento Psicopedagógico 

no estabelecimento de medidas de intervenção adequadas às situações 

diagnosticadas; 
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− elaborar e desenvolver o Projeto Anual de Turma, de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

5.3.10. PRECETORADO 

O Conselho Pedagógico pode designar, no âmbito do desenvolvimento da 

autonomia do Colégio, professores responsáveis, denominados Precetores, que zelam 

pelo acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo de novos 

alunos ou de alunos que manifestam percursos irregulares, nos domínios pedagógico, 

pessoal e social, concorrendo para o sucesso do seu percurso escolar. 

 
� Competências do precetor e a qualidade docente 

De acordo com a filosofia de valores preconizada no Colégio, o sucesso escolar é 

apenas um dos aspetos inerentes à função do precetor. No entanto, o precetor deverá 

partir de uma avaliação diagnóstica: o conhecimento do aluno, que conseguirá a partir 

dos dados recolhidos pela observação, da informação fornecida pelos professores, 

pelos Encarregados de Educação e pelo precetor anterior (exceto alunos novos no 

Colégio) e de informação proveniente do Departamento Psicopedagógico. O 

diagnóstico inicial será atualizado ao longo do ano letivo, para que o aluno atinja os 

objetivos correspondentes ao seu perfil. 

O precetor deverá conhecer bem a situação escolar do aluno: disciplinas para 

que o aluno está mais ou menos dotado; disciplinas em que reprovou em anos ou 

avaliações anteriores e, no caso de alunos com bom aproveitamento, sugerir aos 

Encarregados de Educação, em parceria com o Diretor de Turma, Planos de 

Desenvolvimento. 

O precetor deve acautelar a postura do aluno em sala de aula ou áreas sociais do 

Colégio, o cumprimento de tarefas, a apresentação de materiais e verificar se o aluno 

é organizado, se utiliza técnicas de estudo eficazes, quando e onde estuda. 

É conveniente que o precetor seja igualmente professor dos seus precetorandos, 

embora esta premissa não seja imprescindível. Nalguns casos pode revelar-se 

conveniente que dê continuidade ao trabalho realizado em anos anteriores. 
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Quando ocorrem níveis negativos, deverá ser mantido o contacto com os 

Encarregados de Educação de quando e como se realizará o trabalho de recuperação, 

bem como das datas dos momentos de avaliação complementar; esta informação 

pode ser efetuada através da caderneta escolar ou por via telefónica. Convém 

relembrar que também deverá ser dado a conhecer aos Encarregados de Educação a 

melhoria ou mesmo os bons resultados alcançados pelo aluno. 

O precetor deverá, sempre que oportuno, informar os Encarregados de 

Educação com clareza sobre a situação escolar do seu educando, aconselhando-lhes 

metodologias adequadas. 

Quando se verificarem situações de insucesso escolar decorrentes de 

dificuldades específicas de aprendizagem, falta de pré-requisitos, ausência prolongada 

ao Colégio ou outro motivo justificado, o precetor deve assegurar que o aluno dispõe 

de apoio pedagógico acrescido por tempo definido. 

Quando o aluno apresentar um problema de caráter pedagógico ou outro, o 

precetor avaliará da pertinência de uma reunião entre o Encarregado de Educação e o 

órgão competente e se algo puder antever uma situação tensa, o precetor deverá 

estar presente. 

Quando a falta ou descida de aproveitamento tiver origem num problema 

familiar, de saúde ou outro, nomeadamente de natureza relacional, o precetor deverá 

desenvolver todos os esforços para ajudar o aluno a ultrapassar o seu problema. 

 
� O Precetor e as atividades Extracurriculares 

As atividades extracurriculares permitem, entre outros benefícios, desenvolver 

um clima de autoconfiança no aluno, multiplicador da eficácia na aplicação dos valores 

preconizados pelo Colégio. O precetor, neste âmbito, deve ter um papel orientador 

dos seus precetorandos, na modalidade que melhor se adeque aos seus perfis. 

 
� O Precetor no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 
A pré-adolescência e a adolescência são etapas difíceis na educação, que exigem 

que o adulto/docente esteja muito atento aos alunos, para os atender com 
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compreensão e carinho. Nestes anos, é particularmente necessário conseguir um 

equilíbrio entre compreensão e autoridade, entre confiança e respeito. Também é 

necessário conseguir assiduidade em reuniões a estabelecer com os alunos contactos 

frequentes, para fortalecer uma relação entre o precetor e o aluno, que se pretende 

próxima. 

O precetor deve ter capacidade para orientar, corrigir e ajudar a amadurecer 

(estamos perante uma fase de crescimento particularmente sensível), fomentar o 

otimismo, o espírito de companheirismo e dotar os alunos de princípios orientados 

para o sucesso escolar e pessoal. 

O precetor do 2.º e 3.º Ciclos deve procurar sobretudo ajudar os alunos na 

formação do seu caráter, a desenvolver hábitos positivos de conduta e a consolidar 

uma personalidade forte, assente no desenvolvimento de valores de excelência 

académica e moral.   

 

5.3.11. CONSELHO DE DOCENTES – 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Define as linhas de orientação pedagógica do 1.º Ciclo, funcionando em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e o Despacho Normativo 

n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro. 

 
� Composição 

Fazem parte do Conselho de Docentes do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a Direção 

Pedagógica, o Coordenador do 1.º Ciclo, o Coordenador do Departamento de Língua 

Inglesa, os professores titulares de turma, os professores de Língua Inglesa, o Delegado 

do grupo de Expressão Físico-motora, o professor de Expressão Musical e um 

elemento do Departamento Psicopedagógico, sempre que se justificar. 

No conselho de Docentes podem ainda intervir, sem direito a voto, os serviços 

com competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja 

contribuição o Conselho Pedagógico considere conveniente. 
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� Normas de Funcionamento/Periodicidade 

O Conselho Escolar funciona com periodicidade quinzenal e extraordinariamente 

sempre que tal se justifique. 

 
� Competências 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, são competências do Conselho de Docentes: 

− decidir, dentro dos limites da lei e dos planos de orientação definidos pelos 

serviços competentes, sobre todas as questões que interessem à organização 

pedagógica do colégio; 

− proceder à análise e debate dos aspetos didáticos e pedagógicos, segundo a 

perspetiva educacional do colégio; 

− propor a organização de tarefas de natureza pedagógica das auxiliares de 

educação, dentro ou fora da sala de aula, em períodos de atividades letivas ou 

outros; 

− discutir o plano pedagógico e propor alterações que tenham em vista o seu 

aperfeiçoamento; 

− assegurar a orientação pedagógica, definindo os critérios a ter em conta na 

preparação e funcionamento do ano letivo, no que respeita nomeadamente: à 

implementação do apoio pedagógico acrescido, à organização de turmas, ao 

aproveitamento de espaços, à distribuição do serviço letivo e não letivo e à 

elaboração de horários; 

− garantir a organização da formação contínua; 

− estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação 

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

− estabelecer anualmente os critérios de avaliação, assim como a adoção dos 

instrumentos de recolha sistemática de informação em matéria de avaliação; 

− definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar, do 

acompanhamento pedagógico, da avaliação dos alunos e dos apoios a prestar 

a alunos com necessidades educativas especiais, de acordo com o parecer 

emanado do Departamento Psicopedagógico; 
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− promover e organizar visitas de estudo, exposições de trabalhos e festas, no 

enquadramento do plano anual de atividades; 

− organizar as atividades de tempos livres para os períodos de férias escolares 

(natal, carnaval, páscoa e verão); 

− levar as decisões ao conhecimento geral, oralmente ou por escrito, e aos pais 

ou encarregados de educação, quando necessário, através de circulares. 

 
As decisões emanadas deste conselho deverão ser levadas ao Conselho 

Pedagógico pelo coordenador do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para serem sujeitas a 

ratificação. 

 
Para efeitos da avaliação dos alunos e ao abrigo do Despacho Normativo n.º 24-

A/2012, são ainda competências do Conselho de Docentes: 

− deliberar a avaliação sob consenso dos professores que o integram, 

admitindo-se o recurso ao sistema de rotação, quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso; 

− no caso de recurso à votação, todos os membros do Conselho de Docentes 

votam nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em 

ata o resultado da votação; 

− a deliberação só pode ser tomada por maioria, tenso o presidente do 

Conselho de Docentes cooptado entre os membros, voto de qualidade em 

caso de desempate; 

− registar em ata todas as deliberações e as respetivas fundamentações 

tomadas. 

 
Os membros do Conselho de Docentes são responsáveis, perante a Direção 

Pedagógica, pelo cumprimento das normas regulamentares em vigor no Colégio, 

respondendo pessoalmente por deliberações assumidas que contrariem as mesmas. 
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5.3.11.1. CONSELHO DE ANO 

Os conselhos de ano são estruturas de orientação educativa que asseguram a 

articulação curricular no 1.º ciclo do ensino básico, promovendo a cooperação entre os 

Docentes e procurando adequar o currículo aos interesses e necessidades dos alunos. 

Trata da organização e acompanha as atividades a desenvolver pelas turmas, articula e 

harmoniza as atividades desenvolvidas no primeiro ciclo. 

 
São constituídos quatro Conselhos de Ano, um por cada ano de escolaridade do 

1º ciclo. 

 
� Composição  

O Conselho de Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico é constituído por todos os 

Docentes de cada turma de cada ano de escolaridade, pelo coordenador do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e por um elemento do Departamento Psicopedagógico, sempre que 

se justificar. 

 

� Normas de funcionamento/Periodicidade 

O Conselho de Ano reúne ordinariamente duas vezes por trimestre e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 
� Competências 

São competências do Conselho de Ano: 

− planificar e adequar à realidade do colégio a aplicação das orientações 

curriculares estabelecidas a nível nacional; 

− elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das 

áreas curriculares; 

− assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa 

do colégio, a adoção de metodologias específicas destinadas ao 

desenvolvimento quer dos planos de estudo, quer das componentes de 

âmbito local do currículo; 
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− analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos 

currículos e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a 

prevenir a exclusão; 

− elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de 

grupos de alunos; 

− assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos 

domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da 

avaliação das aprendizagens; 

− refletir e analisar sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

 

5.3.11.2. PROFESSOR TITULAR DE TURMA  

O Professor Titular de Turma, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, é o docente que, 

para além da função pedagógica, aglutina e gere a informação de todos os restantes 

Docentes, intervenientes na prática pedagógica da sua turma. 

 
� Competências 

Compete ao professor do 1.º Ciclo Titular de Turma, sem prejuízo do referido no 

artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 10/99: 

− analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos 

a ter em conta no processo de ensino-aprendizagem; 

− planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em 

contexto de sala de aula; 

− identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas 

especiais dos alunos, promovendo a articulação com os respetivos serviços 

especializados de apoio educativo, tendo em vista a sua superação; 

− assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências 

adequadas; 
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− adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos, nomeadamente criando condições de reforço 

pedagógico individualizado, para superação de dificuldades; 

− conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

− preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de 

educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

− organizar o processo individual de cada aluno de acordo com a legislação em 

vigor; 

− permitir o acesso e acompanhar a consulta do dossiê individual a todos os 

intervenientes no processo de aprendizagem, garantindo sempre a 

confidencialidade dos dados neles contidos; 

− elaborar o Plano Anual de Turma de acordo com as orientações expressas no 

projeto curricular de escola, dando-o a conhecer aos encarregados de 

educação e apelando ao envolvimento destes no mesmo; 

− analisar o Plano Anual de Turma, após cada avaliação sumativa, com vista à 

introdução dos eventuais reajustamentos ou à apresentação de propostas 

para o ano letivo seguinte; 

− propor respostas adequadas às necessidades educativas dos alunos, 

detetadas através da avaliação formativa; 

− proceder à avaliação dos alunos no final de cada período, de acordo com os 

critérios definidos. 

 
O disposto nos números anteriores não prejudica o exercício de outras 

competências que lhes estejam atribuídas na lei ou no Regulamento Interno. 

 

5.3.12. CONSELHO ESCOLAR – CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

 
Define as linhas de orientação pedagógica da Creche e do Jardim de Infância. 
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� Composição 

Fazem parte dos Conselhos Escolares de Creche do Jardim de Infância, a Direção 

Pedagógica, a coordenadora do Jardim de Infância, a coordenadora do departamento 

de Inglês, todos os Educadores, bem como os professores de Inglês, de Expressão 

Físico-motora, de Expressão Musical, de Oficina Multimédia e um elemento do 

Departamento Psicopedagógico, sempre que se justificar. 

 
� Normas de Funcionamento 

As diferentes valências de Creche e Jardim de Infância reúnem-se mensalmente, 

constituindo-se assim o Conselho de Docentes.  

Em Conselho de Docentes discutem-se aspetos relacionados com planificação/ 

organização curricular, adoção de medidas de gestão flexível dos currículos destinadas 

a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão, horários escolares e 

calendarização de atividades, coordenação de procedimentos e formas de atuação nos 

domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens, resultados da aprendizagem obtidos e refletidos no sucesso educativo 

dos alunos.       

Trimestralmente, reúne-se todo o corpo docente com as coordenadoras de 

Creche e de Jardim de Infância, a coordenadora do departamento de Inglês e a 

Diretora Pedagógica, constituindo-se, assim, os respetivos Conselhos Escolares.  

 
� Competências 

Os Conselhos Escolares de creche e no Jardim de Infância, possuem a seguintes 

competências: 

− decidir, dentro dos limites da lei e dos planos de orientação definidos pelos 

serviços competentes, sobre todas as questões que interessem à organização 

pedagógica do colégio; 

− proceder à análise e debate dos aspetos didáticos e pedagógicos, segundo a 

perspetiva educacional do colégio; 

− organizar as tarefas de natureza pedagógica das auxiliares de educação, 

dentro ou fora da sala de aula, em períodos de atividades letivas ou outros; 
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− discutir o plano pedagógico e propor alterações que tenham em vista o seu 

aperfeiçoamento; 

− assegurar a orientação pedagógica, definindo os critérios a ter em conta na 

preparação e funcionamento do ano letivo, no que respeita, nomeadamente: 

à organização de turmas, ao aproveitamento de espaços, à distribuição do 

serviço letivo e não letivo e à elaboração de horários; 

− garantir a organização da formação contínua; 

− estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação 

com outras escolas e instituições de formação, autarquias e coletividade; 

− estabelecer anualmente os critérios de avaliação, assim como a adoção dos 

instrumentos de recolha sistemática de informação em matéria de avaliação; 

− definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar, do 

acompanhamento pedagógico, da avaliação dos alunos e dos apoios a prestar 

a alunos com necessidades educativas especiais de acordo com o parecer 

emanado do Departamento Psicopedagógico; 

− promover e organizar visitas de estudo, exposições de trabalhos e festas, no 

enquadramento do plano anual de atividades; 

− organizar as atividades de tempos livres para os períodos de férias escolares 

(natal, carnaval, páscoa e verão); 

− levar as decisões ao conhecimento geral, oralmente ou por escrito, e aos pais 

ou Encarregados de Educação, quando necessário, através de circulares. 

 
As decisões emanadas deste conselho deverão ser levadas ao Conselho 

Pedagógico pelo Coordenador do Jardim de Infância, para serem sujeitas a aprovação. 

 
Os membros do Conselho de Educadoras são responsáveis, perante a Direção 

Pedagógica, pelo cumprimento das normas regulamentares em vigor no Colégio, 

respondendo pessoalmente por deliberações assumidas que contrariem as mesmas. 
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� Educador de Infância 

O Educador de Infância é o responsável pela dinamização das atividades 

desenvolvidas em cada uma das salas do Jardim de Infância, devendo ser 

acompanhado por um auxiliar de ação educativa. 

 
� Competências 

Compete ao Educador do Jardim de Infância: 

− revelar espírito de equipa e desenvolver um bom trabalho com o respetivo 

coordenador; 

− observar cada criança e o grupo para conhecer os seus interesses, 

capacidades e dificuldades; 

− planear situações de novas aprendizagens, de modo a interessar e a estimular 

cada criança, valorizando sempre os seus saberes; 

− avaliar toda a atividade educativa com o grupo e com a criança, a fim de se 

tomar consciência da respetiva evolução; 

− elaborar o projeto curricular do grupo, de acordo com as orientações 

curriculares e com as orientações expressas no projeto curricular do colégio, 

dando-o a conhecer aos encarregados de educação e apelando ao 

envolvimento destes no mesmo; 

− planificar, de acordo com o projeto educativo do colégio, atividades em 

parceria com o respetivo professor de língua inglesa e demais Docentes 

(expressão físico-motora, expressão musical…) sempre que tal se justifique; 

− permitir ao docente de língua inglesa de cada sala que este usufrua de toda a 

autonomia, nomeadamente na utilização dos materiais de sala, na decoração 

ou outros; 

− garantir uma comunicação permanente entre o colégio e a família, não só em 

reuniões de pais, como também individualmente, sempre que se justifique; 

− realizar atas das reuniões com os encarregados de educação, as quais devem 

ser assinadas pelos intervenientes; 

− adequar todo o procedimento de caráter pedagógico da auxiliar da sala; 
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− desenvolver uma relação afetiva com toda a equipa educativa, com os alunos 

e com a família; 

− promover o desenvolvimento pessoal e social dos seus alunos, de acordo com 

a filosofia de valores preconizada pelo colégio; 

− atentar na exigência de resposta a todas as crianças, que nalguns casos 

pressupõe uma pedagogia diferenciada através de uma atuação que se quer 

de qualidade, pronta e rigorosa; 

− corporizar eventos de natureza musical, dramática e festas do colégio; 

− dinamizar saídas, visitas de interesse pedagógico e/ou lúdico, envolvendo-se 

na atividade, quer na fundamentação e realização, quer na disponibilidade 

temporal e demais aspetos que uma saída pressupõe; 

− assegurar todas as condições de segurança, higiene e alimentação em visitas 

de estudo; 

− ser responsável pela limpeza, higiene da sala e respetivos materiais; 

− garantir a manutenção e conservação de todo o material físico e didático da 

sua área de intervenção (sala, sala polivalente, recreio, etc.). 

 
� Avaliação  

As principais orientações normativas relativas à avaliação na Educação Pré-

Escolar estão consagradas no Despacho n.º 9180/2016 de 19 de julho (Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar) e no Ofício Circular n.º 

17/DSDC/DEPEB/2007, de 17  de outubro da DGIDC (Gestão do Currículo na Educação 

Pré-escolar). As orientações neles contidas articulam-se com o Decreto-Lei n.º 

241/2001 de 30 de Agosto (Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador 

de Infância), devendo também ter em consideração as Metas de Aprendizagem 

definidas para o final da educação pré-escolar.  

 

De acordo com o Ofício Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da 

DGIDC: 

A avaliação, enquanto elemento integrante e regulador da prática educativa, 

permite uma recolha sistemática de informação que, uma vez analisada e 
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interpretada, sustenta a tomada de decisões adequadas e promove a qualidade das 

aprendizagens. A reflexão, a partir dos efeitos que se vão observando, possibilita 

estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança, 

individualmente e em grupo, tendo em conta a sua evolução. 

Assim, a avaliação tem como finalidade: 

− contribuir para a adequação das práticas, tendo por base uma recolha 

sistemática de informação que permita ao Educador regular a atividade 

educativa, tomar decisões, planear a ação; 

− refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada 

criança e do grupo de modo a estabelecer a progressão das aprendizagens; 

− recolher dados para monitorizar a eficácia das medidas definidas no Programa 

Educativo Individual (PEI); 

− promover e acompanhar processos de aprendizagem, tendo em conta a 

realidade do grupo e de cada criança, favorecendo o desenvolvimento das 

suas competências e desempenhos, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de todas e de cada uma; 

− envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta, que lhe 

permita, enquanto protagonista da sua aprendizagem, tomar consciência dos 

progressos e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando; 

− conhecer a criança e o seu contexto, numa perspetiva holística, o que implica 

desenvolver processos de reflexão, partilha de informação e aferição entre os 

vários intervenientes - pais, equipa e outros profissionais - tendo em vista a 

adequação do processo educativo. 

 

� Dimensões a Avaliar  

A avaliação enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados 

pela criança, ao longo de cada período letivo, traduz-se num documento formal escrito 

com uma componente descritiva, entregue ao Encarregado de Educação e avalia as 

seguintes áreas: 

− Língua Inglesa (ensino bilingue); 
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− Área de Formação Pessoal e Social; 

− Área de Expressão e Comunicação; 

− Domínio da Educação Física; 

− Domínio da Educação Artística; 

- Artes Visuais; 

- Jogo Dramático/Teatro; 

- Música; 

- Dança; 

− Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

− Domínio da Matemática; 

− Projeto da grafomotricidade; 

− Área de Conhecimento do Mundo; 

- Informática. 

 

CAPÍTULO VI – DIREITOS E DEVERES 

6.1. PESSOAL DOCENTE 

6.1.1. DIREITOS  

São garantidos aos Docentes os direitos legalmente consagrados nomeadamente 

no Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo, no Dec. Lei 

553/80, no Código de Trabalho, neste Regulamento Interno e ainda no Contrato 

Individual de Trabalho: 

− participação no processo educativo; 

− formar-se e informar-se para o exercício da função educativa; 

− dispor de condições de segurança na atividade profissional; 

− ser respeitado na sua autoridade e prestígio no desempenho do seu trabalho; 

− solicitar reuniões quando considerar oportuno com o coordenador ou diretor 

pedagógico, para tratar de assuntos de caráter pedagógico; 

− ser tratado com lealdade; 

− ser apoiado, no exercício da sua atividade, pelos órgãos de gestão do colégio; 
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− apresentar críticas, propostas e sugestões aos órgãos de gestão e 

administração do colégio, respeitando os processos hierárquicos 

estabelecidos; 

− ter acesso a toda a documentação que não seja classificada, emanada do 

Ministério da tutela e departamentos afins, de organizações representativas 

dos professores e de outras entidades com repercussão na atividade docente; 

− beneficiar e participar em atividades e ações de formação organizadas na 

escola e para a escola, que contribuam para o seu enriquecimento profissional 

ou progressão na carreira, sem prejuízo das prioridades e limitações definidas 

pela entidade organizadora dessas ações; 

− ser coadjuvado nas suas atividades pelo pessoal auxiliar sempre que tal se 

justifique; 

− compensar, em períodos não letivos, sem prejuízo para o colégio, qualquer 

horário excedente por inerência do serviço; 

− conhecer o Regulamento Interno. 

 

6.1.2. DEVERES  

O docente deverá: 

− zelar pela disciplina geral do Colégio e em particular pela manutenção / 

limpeza da sala que lhe é confiada; 

− cumprir, em rigor, o horário individual de trabalho; 

− cumprir com assiduidade e pontualidade o exercício das suas funções 

Docentes e todas as atividades programadas pela escola; 

− trabalhar conjuntamente com o pessoal auxiliar, responsabilizando-o das suas 

funções e garantindo um trabalho de equipa eficaz; 

− nas valências de Creche, Jardim de Infância e 1.º ciclo, realizar o acolhimento, 

que consiste no apoio aos alunos e Encarregados de Educação, nos períodos 

que antecedem a entrada nas aulas do primeiro tempo da manhã, que for 

calendarizada para o efeito; 

− zelar pela segurança dos alunos dentro e fora do edifício, em período letivo; 
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− ter cuidado especial e constante com a formação integral do aluno; 

− colaborar na consecução do Projeto Educativo do Colégio; 

− apoiar e participar ativamente nas atividades extracurriculares do Colégio; 

− assegurar que os seus alunos se apresentam de uniforme aprumado; 

− no dia-a-dia, trajar a indumentária determinada pela Direção Pedagógica; 

− não ostentar tatuagens nem piercings em zonas do corpo visíveis; 

− não usar brincos em número para além do padronizado (e só em senhoras); 

− usar cartão/placa de identificação no seu dia-a-dia; 

− conduzir-se de modo a ser exemplo de boa convivência democrática e 

estímulo educativo para os alunos, não esquecendo que a sua ação abrange 

todo o espaço da escola e suas imediações; 

− usar de lealdade e tratar com correção todos os membros da comunidade 

escolar; 

− manter-se informado sobre a legislação emanada do Ministério da Educação e 

de todas as decisões e orientações provenientes da Direção Pedagógica; 

− estar atualizado quer científica, quer pedagogicamente, de modo a 

desenvolver as suas capacidades e competências profissionais, participando 

para tal em ações de formação, quer as solicitadas pela Direção Pedagógica, 

quer as de interesse pessoal no que diz respeito à sua prática pedagógica; 

− guardar sigilo, no desempenho das suas obrigações profissionais, das 

informações sujeitas a confidencialidade;  

− fornecer à Direção Pedagógica/ Coordenador de Ciclo/ Diretor de Turma todas 

as informações que este lhe solicitar acerca do aproveitamento e do 

comportamento dos alunos; 

− colaborar com a Direção Pedagógica/ Coordenador e/ou Diretor de Turma na 

resolução de problemas relativos aos alunos; 

− realizar e entregar aos alunos metas de aprendizagem com a antecedência 

mínima de uma semana da realização dos testes; 

− realizar sempre por escrito a correção de fichas de avaliação; 
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− avaliar com justiça, responsabilidade e de modo participado e permanente, 

utilizando critérios claros e legitimados pelo Conselho Pedagógico e pelo 

Conselho Escolar; 

− efetuar a avaliação, por escrito e informaticamente, dos alunos, quer no final 

de cada período, quer em períodos intercalares; 

− zelar pela aprendizagem dos alunos, de acordo com as metas educacionais 

superiormente definidas, e com os objetivos definidos pelo conselho 

escolar/pedagógico e deliberadas pela direção pedagógica; 

− sensibilizar os alunos e colaborar com eles na conservação do edifício, do 

mobiliário e do material escolar, tanto na sala de aula como em qualquer 

dependência da escola; 

− zelar pelo património escolar e cuidar do material didático colocado à sua 

disposição ou sujeito à sua guarda e responsabilidade; 

− cumprir as regras de funcionamento estabelecidas para os serviços que utiliza; 

− cumprir, dentro dos prazos fixados, as tarefas e ações educativas que lhe 

sejam atribuídas; 

− desempenhar com responsabilidade, empenho e eficácia, os cargos para que 

for eleito ou designado e as funções que lhe forem atribuídas; 

− proceder ao registo, no livro de registo diário das atividades da turma, do 

conteúdo de cada aula ou sessão de trabalho (sumário), e das faltas 1.º ciclo, 

sem rasurar; 

− proceder ao registo, na plataforma de sumários eletrónicos, do conteúdo de 

cada aula ou sessão de trabalho (sumário), e das faltas; 

− proceder ao registo, no caderno diário do aluno, do conteúdo de cada sessão 

de trabalho (apenas no 1.º ano de escolaridade do 1.º ciclo); 

− no 1.º ciclo, proceder ao registo de faltas no livro de registo de frequência da 

turma; 

− solicitar autorização à direção pedagógica e, eventualmente, aos 

Encarregados de Educação para ministrar a aula fora do recinto escolar; 
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− dirigir-se imediatamente para a sala após o toque e ser o primeiro a entrar na 

sala de aula e o último a sair, garantindo que esta fica devidamente arrumada 

e o quadro limpo; 

− certificar-se do estado da sala no início de cada aula e, em caso de anomalias, 

comunicá-las ao funcionário de serviço no setor; 

− sempre que, por motivos de força maior, necessitar de se ausentar da sala de 

aula, deverá assegurar a sua substituição junto dos alunos; 

− sempre que o aluno se apresente na sala de aula sem o material necessário, é 

fixado em três o número máximo de ocorrências a registar no registo diário de 

turma, dando disso conhecimento ao Diretor de Turma (2.º ciclo e 3.º ciclo); 

− caso entenda que o comportamento de um aluno é passível de ser qualificado 

de grave ou muito grave, participar imediatamente a ocorrência ao Diretor de 

Turma, (2.º e 3.º ciclos) ou coordenador da área alunos, para efeitos de 

eventual procedimento disciplinar ou delinear estratégias de superação 

conforme o nível de ensino em que se verifique a infração; 

− gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas 

definidos, procurando adotar mecanismos de diferenciação pedagógica 

suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos; 

− assegurar, sempre que possível, a realização de atividades educativas de 

acompanhamento de alunos, destinadas a suprir ausências imprevistas e de 

curta duração de alunos; 

− cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção 

da existência de casos de crianças ou jovens com necessidades educativas 

especiais; 

− entregar as fichas de avaliação corrigidas num prazo máximo de uma semana. 

Findo este prazo, deve o professor informar os alunos das razões que o 

levaram a não entregar as fichas. Todos os elementos de avaliação deverão 

ser entregues aos alunos antes de terminar o período escolar; 

− enviar, através do programa informático disponível para o efeito, todo o 

material fotocopiável para aprovação do coordenador de ciclo/departamento, 
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com 72 horas de antecedência para trabalhos e 48 horas para fichas de 

avaliação; 

− requisitar, através do programa informático disponível para o efeito, o 

número de exemplares a fotocopiar com a antecedência de 24 horas para 

fichas de avaliação e 48 horas para trabalhos; 

− assegurar a elaboração atempada das planificações em conformidade com o 

modelo interno do colégio e garantir a concretização dos objetivos e 

atividades nelas previstas; 

− comunicar ao coordenador ou, na sua ausência, à Direção Pedagógica 

qualquer ocorrência participada pelos pais ou a participar aos mesmos; 

− promover atividades e experiências pedagógicas por sua iniciativa ou em 

conjunto com outros Docentes, dando conhecimento dessa atividade à 

Direção e solicitando autorização quando necessário; 

− reforçar a relação com os alunos em diferentes espaços pedagógicos, 

participando em visitas de estudo e outras atividades de complemento 

curricular, sempre que lhe seja solicitado e possível; 

− entregar aos alunos materiais com um aspeto formal e de acordo com o 

modelo adotado pelo colégio, incluindo sempre o logotipo da instituição; 

− no caso de ter à sua responsabilidade áreas extracurriculares, assegurar a 

elaboração atempada das planificações em conformidade com o projeto 

educativo do colégio e garantir a concretização dos objetivos e atividades 

nelas previstas; 

− elaborar e entregar à Direção Pedagógica atempadamente um documento de 

avaliação dos alunos por cada período letivo; 

− tomar conhecimento das convocatórias e informações afixadas no painel 

existente na sala de professores; 

− desligar os telemóveis durante as aulas, reuniões, exames e em espaços 

sociais; 

− cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno; 
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− o tempo usado em formação contínua, atendimento e reuniões de pais e 

reuniões de caráter pedagógico não está contemplado nas componentes 

letiva e não letiva. 

 
� Uniforme feminino 

− saia, calça, vestido; 

− camisa com logo institucional; 

− blazer; 

− casaco, pulôver de malha, com ou sem manga; 

− gravata; 

− lenço. 

 
� Uniforme masculino 

− calça; 

− camisa, de manga comprida, com logo institucional; 

− blazer; 

− casaco, pulôver de malha, com ou sem manga; 

− gravata. 

 

6.2. DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

6.2.1. DIREITOS 

São direitos dos elementos do Departamento Psicopedagógico: 

−  autonomia técnico-pedagógica (Decreto-Lei nº 190/91) seguindo as 

orientações técnico-normativas emanadas da direção pedagógica do colégio; 

− instalações e condições de trabalho dignas e adequadas à especificidade das 

tarefas a desempenhar; 

−  apoio logístico e administrativo necessários à cabal prossecução dos seus 

objetivos, nomeadamente equipamento informático para produção de 

materiais e consulta de informação escolar e profissional, bem como cotação 

das provas de avaliação psicopedagógica e orientação vocacional; 
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− receber formação contínua; 

− colaborar com o conselho pedagógico; 

− acesso a informação escolar e/ou outras, a fornecer aos alunos; 

− reunir com elementos de outras escolas; 

− elaborar anualmente o horário de funcionamento do serviço, em função do 

desenvolvimento das diferentes atividades e enquadramento pedagógico do 

colégio; 

−  convocar alunos, pais/ Encarregados de Educação ou outros elementos da 

comunidade educativa sempre que o considerem pertinente. 

 

6.2.2. DEVERES 

São deveres dos elementos do Departamento Psicopedagógico: 

−  estabelecer e cumprir o horário estipulado, o qual deve ser divulgado pelos 

vários serviços e ciclos; 

−  definir um Plano Anual de Atividades, decorrente do Projeto Educativo da 

Escola e apresentá-lo para aprovação pela Direção Pedagógica e Conselho 

Pedagógico; 

−  orientar o seu trabalho por princípio éticos e deontológicos que respeitem a 

confidencialidade, privacidade e integridade de todos que acedem ao serviço; 

−  colaborar nas diversas atividades da comunidade educativa sem prejuízo das 

que lhe são inerentes; 

−  reunir semanalmente com a coordenação pedagógica e mensalmente com a 

Direção Pedagógica, em calendário a definir de acordo com Plano Anual de 

Atividades do Colégio, para efetuar um balanço dos casos acompanhados pelo 

serviço e definir estratégias de atuação; 

−  elaborar ficha trimestral de acompanhamento global de casos, com 

referência à problemática, intervenientes, tipo de intervenção em curso, 

apoios pedagógicos envolvidos, intervenções especializadas e alunos com 

Programa Educativo Individual;  
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−  monitorizar o trabalho de avaliação e intervenção das várias valências 

atuantes do Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças no Colégio, 

organizando pelo menos uma reunião de balanço trimestral com todos os 

técnicos intervenientes do Centro, membros do Serviço de Psicologia e 

Orientação e coordenadores ou representantes das várias valências 

pedagógicas do Colégio; 

−  participar e/ou organizar ações de formação, para a manutenção de um 

processo de aprendizagem e qualificação profissional que permita uma 

atualização contínua; 

−  avaliar periodicamente as suas atividades para medir o efeito das suas ações 

e eventualmente redefinir estratégias interventivas; 

− No seu dia a dia, trajar a indumentária determinada pela Direção. 

 
 

6.3. PESSOAL NÃO DOCENTE  

6.3.1. DIREITOS 

Cada elemento do pessoal acima designado tem o direito de: 

− apresentar críticas, sugestões e propostas, com vista à cooperação entre 

todos os membros do Colégio, de forma a ser efetivamente participante no 

processo educativo; 

− ser informado e ter acesso à legislação relevante para o exercício das suas 

funções, bem como dos regulamentos e normas em vigor no Colégio; 

− ser informado das iniciativas e das atividades escolares que, de alguma forma, 

lhe digam respeito; 

− ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas por quem de 

direito na estrutura escolar; 

− ser informado dos critérios que vão ser utilizados para a sua avaliação; 

− receber formação técnica e pedagógica adequada ao bom desempenho das 

suas funções; 
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− usufruir de instalações e equipamentos com as condições necessárias ao bom 

exercício das suas funções; 

− dispor de um cacifo ou espaço equivalente para guardar os seus bens; 

− dispor de um expositor para a afixação de informações diversas; 

− utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas; 

− ter direito à indumentária adequada às suas funções (uniforme); 

− conhecer o Regulamento Interno; 

− compensar, em períodos não letivos, sem prejuízo para o Colégio, qualquer 

horário excedente por inerência do serviço; 

− ser respeitado no desempenho do seu trabalho; 

− ser atendido com presteza quando necessitar de material adequado a um 

melhor rendimento do trabalho; 

− solicitar reuniões quando oportuno com o Coordenador/Diretor pedagógico 

para tratar de assuntos de caráter pedagógico. 

 

6.3.2. DEVERES  

 Cada elemento do pessoal não docente tem o dever de: 

− respeitar, usar de lealdade, civilidade e afabilidade para com os alunos, 

professores, colegas, Encarregados de Educação e com todas as pessoas que, 

de alguma forma, se relacionem com o Colégio; 

− cumprir com competência profissional as funções e tarefas que lhe forem 

atribuídas; 

− contribuir em todas as situações para a unidade e o bom funcionamento da 

organização escolar, bem como para a sua boa imagem; 

− acatar e cumprir as ordens dos seus legítimos superiores hierárquicos, dadas 

em serviço e com fundamento legal; 

− comparecer ao serviço pontualmente, às horas que lhe forem designadas, e 

nele permanecer, sem se ausentar, salvo nos termos e pelo tempo autorizado 

pelo respetivo superior hierárquico; 
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− atender e informar corretamente, tanto os elementos da comunidade escolar, 

como o público em geral, sobre assuntos do seu interesse; 

− resolver com bom senso, tolerância e compreensão os problemas que surjam 

no Colégio; 

− zelar pela limpeza, conservação e arrumação das instalações, mobiliário e 

material escolar; 

− guardar sigilo profissional; 

− conhecer as normas legais regulamentares e as instruções dos seus superiores 

hierárquicos; 

− estar recetivo ao desempenho de outras tarefas, enquadradas nas atribuições 

legais, bem como a colaborar com os colegas sempre que necessário; 

− não utilizar o seu local de trabalho como local de refeição – apenas o 

refeitório; 

− trajar a indumentária (uniforme) determinada pela Direção Pedagógica. Não 

são permitidos adornos sobre o uniforme, o calçado deve ser castanho, azul-

escuro ou preto e não é permitido o uso de chinelos; 

− não ostentar tatuagens nem piercings em zonas do corpo visíveis; 

− não usar brincos em número para além do padronizado; 

− usar cartão/placa de identificação, onde facilmente seja legível o nome e a 

função que desempenha; 

− cumprir e respeitar o Regulamento Interno. 

 

6.3.3. DEVERES ESPECÍFICOS 

 

6.3.3.1. ADMINISTRATIVOS  

São deveres específicos do pessoal administrativo: 

− assegurar os serviços de expediente geral, de alunos, de economato, de 

administração de pessoal e de contabilidade, tesouraria e vencimentos; 

− prestar apoio administrativo aos órgãos de gestão do colégio; 
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− atender com correção e prestar todas as informações solicitadas com rigor e 

clareza quer ao coordenador dos serviços administrativos, quer a qualquer 

membro da comunidade educativa (pais, alunos, Docentes e não Docentes); 

− executar com prontidão e zelo os trabalhos inerentes ao cargo; 

− manter atualizado o inventário do património escolar e o inventário dos 

equipamentos da sua responsabilidade; 

− garantir todo o serviço de inscrição e regularização dos pagamentos efetuados 

pelos alunos; 

− garantir com eficácia e com o rigor que a lei prevê atos de matrícula, 

transferências e conservar os processos administrativos dos alunos em ordem 

e sempre atualizados; 

− elaborar um mapa de faltas, dadas no mês anterior, pelos Docentes e não 

Docentes; 

− expor em local público normas para preenchimento de documentos; 

− executar e fornecer aos diversos setores os impressos de requisição a que se 

refere o regulamento; 

− adquirir, depois de autorizados pela administração, os materiais, 

equipamentos e serviços requisitados pelos diversos setores do colégio; 

− enviar correspondência do colégio para o exterior; 

− manter inviolável a correspondência pessoal; 

− abrir a correspondência que seja classificada e submetê-la a despacho do 

administrador; 

− proceder à faturação dos respetivos recebimentos, fazendo depósitos e 

entregar mapas de tesouraria à administração; 

− efetuar controlo bancário; 

− organizar os serviços de contabilidade do colégio; 

− desempenhar as funções de tesoureiro; 

− controlar todos os aprovisionamentos; 

− proceder ao pagamento a todos os fornecedores; 

− controlar as despesas das viaturas; 
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− encomendar uniformes e controlar os stoks; 

− garantir a atualização do processo individual de todos os funcionários; 

− assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente 

autorizadas; 

− manter arquivos com legislação e normas aplicadas ao processo educativo e 

aos seus agentes de forma a serem consultados fácil e rapidamente; 

− despachar os pedidos de justificação de faltas do pessoal administrativo; 

− assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar todas as folhas 

dos livros utilizados nos serviços administrativos; 

− assegurar a transmissão da informação entre os órgãos de gestão, os 

Docentes, os discentes e os respetivos encarregados de educação, através do 

registo, redação, classificação e arquivo do expediente e de outras formas de 

comunicação. 

 

6.3.3.2. RECECIONISTAS  

Os rececionistas deverão garantir: 

− um atendimento aos pais/Encarregados de Educação de forma personalizada; 

− a receção dos alunos e respetiva entrega; 

− o registo de saídas dos alunos; 

− o registo de correspondência (entrada, saída); 

− o serviço de apoio e secretariado; 

− o atendimento de telefone; 

− a elaboração de inscrições e respetivos dossiês; 

− a receção de equipamento, encomendas e outros materiais para stock. 

 

6.3.3.3. AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA/ VIGILANTES 

Os funcionários que exerçam funções de auxiliares de ação educativa/vigilantes 

comprometem-se a seguir a filosofia do Colégio, relativamente a: 

− acautelar-se de que o seu registo linguístico, postura e atitudes são 

consonantes com os princípios e valores da instituição; 
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− executar rigorosamente as indicações dadas pelos seus superiores 

hierárquicos; 

− manter a disciplina no interior (na ausência do docente) e no exterior das 

salas de aula; 

− garantir a interajuda dos serviços, de forma a permitir o bom funcionamento 

do colégio e o bem-estar das crianças; 

− tornar efetivo um permanente apoio de vigilância dos alunos, 

independentemente da hora ou local; 

− zelar pela boa utilização, conservação e limpeza do equipamento e instalações 

do colégio a seu cargo; 

− zelar pelo cumprimento das normas de higiene; 

− limpar os pátios e despejar as papeleiras; 

− aceitar como período de descanso a sua hora de almoço, a qual pode 

eventualmente ser alterada por imperativo do funcionamento do Colégio; 

− colaborar em todos os momentos de decoração do Colégio, bem como em 

quaisquer eventos festivos comemorativos ou saídas dos alunos em visitas de 

estudo; 

− assegurar a sua chegada ao Colégio pelo menos quinze minutos antes do 

início das suas atividades profissionais; 

− promover atividades e experiências pedagógicas por sua iniciativa ou em 

conjunto com outros colaboradores, dando conhecimento dessas atividades à 

Direção e solicitando autorização quando necessário; 

− comparecer em reuniões periódicas, com a Direção Pedagógica, de caráter 

funcional / pedagógico; 

− zelar pela limpeza das salas, espaços lúdicos, materiais didáticos e / ou afins; 

− comunicar aos órgãos de gestão qualquer ocorrência que contrarie o presente 

Regulamento Interno, nomeadamente casos de indisciplina ou de destruição 

do equipamento escolar; 

− informar rapidamente da ocorrência de qualquer anomalia verificada nas 

instalações ou nos materiais; 
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− verificar regularmente se todos os serviços estão a funcionar, providenciando, 

por sua iniciativa ou em colaboração com a Direção do Colégio, para que se 

resolvam a tempo quaisquer deficiências detetadas; 

− cumprir os pedidos de requisição do material; 

− contribuir com sugestões e propostas para a melhoria dos serviços; 

− garantir que as entradas e saídas das salas de aulas decorram com calma, 

moderação e respeito, sem correrias, gritos e aglomerações excessivas, 

impedindo ainda que os alunos entrem nas salas de aula antes do professor; 

− atender as chamadas das salas de aulas com prontidão e executar os pedidos 

com a rapidez e a eficácia possíveis; 

− impedir, prontamente, jogos ou brincadeiras que levem à violência ou outros 

atos não recomendados entre alunos; 

− informar a Direção da escola da presença de elementos estranhos nas 

imediações da escola; 

− coordenar com rapidez e eficácia o serviço inerente às suas atribuições; 

− respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pela sua divulgação e 

cumprimento. 

 
Não é permitido ao Pessoal Auxiliar/Vigilantes: 

− ocupar-se, durante o período de trabalho, de assuntos sem interesse para o 

processo educativo ou afetar de alguma forma o bom funcionamento do 

Colégio; 

− deliberar e prestar assistência na aplicação dos castigos a alunos, quando os 

mesmos não tenham sido deliberados pela equipa pedagógica. 

 

6.3.3.4. VIGILANTES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE  

O Colégio assegura um serviço diário de transporte aos seus alunos 

Casa/Colégio/Casa e para saídas, visitas de estudo e passeios. 

São deveres do vigilante do serviço de transporte: 
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− utilizar sempre um comportamento e postura consonantes com a filosofia do 

Colégio; 

− não se ausentar do transporte para receber ou entregar alunos; 

− manter colocados os cintos de segurança ou equivalentes em todos os alunos; 

− assegurar que qualquer período de espera em paragens estabelecidas não 

exceda três minutos; 

− entregar os alunos somente aos adultos autorizados pelo Encarregado de 

Educação, em documento próprio; 

− sempre que, na paragem, não se encontre o adulto credenciado para receber 

o aluno, este deverá regressar ao Colégio no fim da volta; 

− em caso de alguma dúvida durante o serviço de transporte, deverá contactar 

o Colégio. 

 

6.3.3.5. PESSOAL DO SERVIÇO DE REFEITÓRIO 

O responsável: 

− tem a seu cargo o número de funcionários que as necessidades do Colégio 

justificarem; 

− tem a seu cargo a elaboração das ementas, em parceria com uma 

nutricionista da Associação Portuguesa de Nutricionistas; 

− deve garantir, para além da qualidade das refeições, os seus 

aprovisionamentos e manutenção da limpeza da cozinha ou refeitório, se a 

situação o exigir; 

− deve realizar o inventário dos stocks, bem como dos materiais gastos, que 

deverão ser atualizados quinzenalmente; 

− disponibilizar-se para participar na realização de festas, reuniões e 

comemorações no âmbito do Colégio; 

− apresentar semanalmente informação do número de refeições servidas. 

O responsável e respetivo pessoal de refeitório deverão garantir e apoiar o 

serviço de refeições e outros adjacentes, para o bom funcionamento do Colégio em 

geral. 
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� Normas de Funcionamento 

As mesas deverão estar postas quando os alunos chegam para almoçar ou 

lanchar. 

Todos os serviços de apoio e vigilância às refeições estão a cargo do pessoal 

auxiliar. 

O refeitório não efetuará qualquer serviço de refeição fora do seu horário de 

funcionamento, a não ser para atender a eventual urgência. 

 

6.4. FALTAS 

As faltas serão registadas automaticamente pelo processador de horário por 

ausência da introdução da informação de entrada e saída. 

A ausência, quando previsível, deve ser comunicada ao Colégio, acompanhada da 

indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima de cinco dias. Em 

situações imprevisíveis, o Colégio deverá ser informado até às 8:30h do dia em que vai 

ocorrer a falta.  

 

6.4.1. DOCENTES 

A justificação de qualquer falta deverá ser registada no Programa de Assiduidade 

e enviada para validação ao Coordenador de Departamento/ Direção Pedagógica. 

As faltas justificadas fora de prazo ou não Justificadas pela Administração serão 

penalizadas nomeadamente com desconto no vencimento e na contagem do tempo de 

serviço. 

O incumprimento do disposto no quarto, quinto e sexto parágrafos anteriores 

determina que a falta seja injustificada. 

Os horários de serviço docente serão elaborados pela Direção Pedagógica ou por 

quem esta mandatar, de acordo com a legislação em vigor. 
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6.5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

Quanto à avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente do 

Colégio, a mesma é remetida para a legislação em vigor. 

 

6.6. ALUNOS 

6.6.1. DIREITOS (DE ACORDO COM O DECRETO-LEI N.º 51/2012, DE 5 DE 

SETEMBRO) 

Cabe ao aluno: 

− o direito de ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da 

comunidade educativa, não podendo em caso algum, ser discriminado em 

razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de 

género, condição económica, cultural ou social ou convicções politicas, 

ideológicas filosóficas ou religiosas;  

− de usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o 

previsto na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no 

acesso;  

− escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si 

ou, quando menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, o 

projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno 

desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação 

da sua personalidade;  

− ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o 

esforço no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;  

− ver reconhecido o empenho em ações meritórias designadamente, o 

voluntariado, em favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade 

em geral, praticadas no colégio ou fora dele, e ser estimulado nesse sentido;  

− usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de 

uma planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, 
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nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da 

comunidade;  

− usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e 

distingam o mérito; 

− beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades 

escolares ou à sua aprendizagem, através do Departamento Psicopedagógico 

ou de outros serviços especializados de apoio educativo;  

− o direito à educação e a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades de 

sucesso escolar, por parte de qualquer membro do Colégio; 

− ver salvaguardada a sua segurança na frequência do Colégio e respeitada a 

sua integridade física e moral, beneficiando, designadamente, da especial 

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

− ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita 

ocorridos no Colégio e ser acompanhado por um auxiliar de ação educativa 

até que possa regressar a casa ou até à comparência de um familiar ou 

Encarregado de Educação; 

− ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo 

individual, de natureza pessoal ou relativos à família; 

− utilizar as instalações a si destinadas e outras com a devida autorização; 

− apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Colégio; 

− eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de 

representação no âmbito do colégio, bem como ser eleito, e representado 

pelo Delegado e Subdelegado da respetiva turma, sempre que surja uma 

situação que o justifique; 

− ser ouvido, em todos os assuntos que lhe digam respeito, pelos professores, 

Diretores de Turma e órgãos de gestão e Direção do Colégio;  

− organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e 

ocupação de tempos livres; 
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− conhecer o programa e competências essenciais de cada disciplina ou área 

disciplinar e processos e critérios de avaliação, em linguagem adequada à 

idade e nível de ensino que frequenta; 

− participar nas demais atividades do colégio, nos termos da lei e do respetivo 

Regulamento Interno; 

− participar no processo de ensino-aprendizagem e na avaliação do mesmo 

através dos mecanismos de auto e heteroavaliação; 

− beneficiar de medidas, a definir pelo colégio, adequadas à recuperação da 

aprendizagem nas situações de ausência devidamente justificada às atividades 

escolares; 

− a fruição dos direitos consagrados pode ser, no todo ou em parte, 

temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou 

sancionatório aplicada ao aluno, nos termos previstos no presente Estatuto; 

− aceder aos quadros de honra e mérito, através do seu destaque nos 

resultados escolares obtidos e/ou na exemplar conduta pessoal, comunitária 

e social; 

− conhecer as normas de utilização e de segurança das instalações, dos 

materiais e equipamentos do Colégio; 

− conhecer as normas de funcionamento e de utilização de serviços específicos 

do Colégio, bem como dos espaços educativos existentes; 

− ser informado sobre iniciativas em que possa participar e de que o Colégio 

tenha conhecimento; 

− utilizar o telefone da receção, mediante autorização prévia do Professor 

Titular/Diretor de Turma ou, na sua ausência, de outro elemento autorizado; 

− conhecer o Regulamento Interno; 

− beneficiar de todas as medidas de promoção de sucesso escolar e situações 

específicas de avaliação, disponibilizadas pelo Colégio. 
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6.6.2. DEVERES (DE ACORDO COM O DECRETO-LEI N.º 51/2012, DE 5 DE 

SETEMBRO) 

Os alunos têm o dever de: 

− manifestar orgulho no uniforme, na sua aparência e aprumo;  

− respeitar o seu emblema, a sua bandeira e o seu hino; 

− estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades 

educativas e ao ano de escolaridade que frequenta, na sua educação e 

formação integral; 

− tratar com respeito, cordialidade e correção qualquer elemento da 

comunidade educativa, não podendo em caso algum, discriminar em razão da 

origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, 

condição económica, cultural ou social ou convicções politicas, ideológicas 

filosóficas ou religiosas; 

− seguir as orientações dos Docentes, relativas ao seu processo de ensino-

aprendizagem; 

− respeitar as instruções e autoridade do pessoal docente e não docente;  

− respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos; 

− ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas 

que lhe forem atribuídas; 

− participar nas atividades desenvolvidas pelo Colégio; 

− permanecer no Colégio durante todo o período letivo, exceto nos momentos 

em que for permitida a sua ausência pelo Encarregado de Educação, nos 

termos legais; 

− aos alunos do Ensino Básico não é permitida a sua saída sem 

acompanhamento do Encarregado de Educação, (ou alguém autorizado por 

este) ou funcionário do colégio; 

− prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, 

de acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e 

psicológica dos mesmos; 
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− zelar pela preservação, conservação e asseio do Colégio, nomeadamente no 

que diz respeito a instalações, material didático, mobiliário e espaços 

exteriores, fazendo uso adequado dos mesmos; 

− respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade 

educativa; 

− conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços do 

Colégio; 

− participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes colaboração; 

− não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, 

telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais 

onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos 

ou estruturas do colégio em que participe, exceto quando a utilização de 

qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as 

atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou 

pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em 

curso;  

− não captar som ou imagens, designadamente, de atividades letivas ou não 

letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela Direção 

do Colégio ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso bem como, 

quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa 

cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada; 

− não difundir, no colégio ou fora dele, nomeadamente, via internet ou através 

de outros meios de comunicação, som ou imagens captados nos momentos 

letivos e não letivos, sem autorização da direção do colégio; 

− respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

− ser exclusivamente responsável por danos ou pelo desaparecimento de 

qualquer material tecnológico ou outro trazido para o Colégio, que não 

constitua material pedagógico; 

− não usar indevidamente o nome, as iniciais, o emblema ou qualquer outro 

símbolo do Colégio; 
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− assistir às aulas de Apoio Pedagógico Acrescido e outras atividades de apoio 

que lhe sejam disponibilizadas, sob pena de as não poder frequentar, após 

ausência injustificada por três vezes; 

− dirigir-se, imediatamente a seguir ao toque, para junto da respetiva sala de 

aula e aguardar aí a chegada do professor; 

− apresentar-se nas aulas munido do material necessário a cada disciplina/área 

de aprendizagem; 

− cumprir as regras de utilização de material didático ou outro, determinadas 

pelo professor; 

− observar as regras de conduta exemplar dentro da sala de aula, evidenciando 

o devido respeito pelos colegas e professores; 

− ao efetuar uma intervenção, em sala de aula, levantar o braço e esperar que o 

professor lhe dê a palavra; 

− manter-se sempre dentro da sala de aula, sendo autorizado a sair pelo 

professor apenas por motivos de força maior; 

− levantar-se sempre que um adulto entre na sala de aula, cumprimentá-lo e 

permanecer de pé até que seja solicitado que se sente; 

− alertar imediatamente o professor caso, ao entrar na sala de aula, verifique 

que o material se encontra danificado ou sujo; 

− se causar dano, a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamentos ou instalações do colégio ou outras onde decorram quaisquer 

atividades decorrentes da vida escolar, propositadamente ou por incúria, ficar 

obrigado ao pagamento da despesa necessária à reparação ou à substituição 

do bem, podendo ainda o responsável ficar sujeito a sanção disciplinar; 

− cumprir as normas de higiene e de segurança; 

− não permanecer nas salas de aula nos intervalos, exceto quando 

acompanhado pelo professor; 

− respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da 

comunidade educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente 

violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem 
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contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não 

docente e alunos; 

− não permanecer junto às janelas dos edifícios, para não perturbar as aulas em 

funcionamento; 

− não afixar cartazes ou comunicações sem a prévia autorização da Direção 

Pedagógica; 

− não praticar quaisquer atividades desportivas fora dos locais destinados ao 

efeito; 

− respeitar as normas de funcionamento das diferentes instalações; 

− manter silêncio nos corredores, não podendo neles permanecer para realizar 

atividades de natureza diversa; 

− justificar oralmente ao professor a falta dada à respetiva disciplina e entregar 

ao Diretor de Turma a justificação escrita, assinada pelo Encarregado de 

Educação ou pela entidade responsável, no prazo de três dias úteis contados a 

partir da data de ausência; 

− trazer assinadas pelo Encarregado de Educação as fichas de avaliação, as 

mensagens na caderneta escolar ou no caderno diário, ou ainda outro 

documento enviado pelo Diretor de Turma ou outro professor, no dia 

imediatamente a seguir à entrega desse documento ou mensagem; 

− não utilizar e/ou exibir o telemóvel dentro do Colégio. Nas visitas de estudo 

que impliquem pernoitar fora, os alunos poderão utilizar o telemóvel, mas 

apenas num horário comum e pré-definido com os Encarregados de 

Educação; 

− não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e 

bebidas alcoólicas, nem promover qualquer tipo de tráfico, facilitação ou 

consumo das mesmas; 

− cumprir o Regulamento Interno. 
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6.7. PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

6.7.1. DIREITOS 

Sem prejuízo do estipulado pelo Decreto-lei n.º 51/2012, de 5 de setembro são 

direitos dos pais e Encarregados de Educação: 

− ser informado de tudo o que diga respeito aos seus educandos; 

− conhecer os critérios de avaliação definidos pelo colégio; 

− tomar conhecimento do horário de atendimento dos Educadores, professores 

ou diretores de turma dos seus educandos; 

− ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e 

comportamento dos seus educandos; 

− tomar conhecimento dos passeios e visitas de estudo a realizar pela escola, 

tendo em vista autorizar o seu educando a participar em cada um deles; 

− promover e participar em atividades de interesse para a comunidade escolar; 

− tomar conhecimento do Regulamento Interno. 

 

6.7.2. DEVERES 

São deveres dos pais e Encarregados de Educação: 

− informar e ser informado sobre todas as matérias relacionadas ou com o 

desempenho escolar e com a inserção na comunidade escolar do seu 

educando, ou com influência nas mesmas, bem como sobre todas as outras 

matérias de interesse comum; 

− colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem 

dos seu educando; 

− respeitar os critérios de avaliação definidos pelo Colégio; 

− responder a qualquer solicitação do Colégio, a fim de tomar conhecimento da 

progressão das aprendizagens, através de reuniões calendarizadas ou de 

caráter extraordinário; 

− participar na delineação de estratégias, sempre que surjam dificuldades no 

processo ensino-aprendizagem do aluno; 
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− reunir com o Coordenador de Ciclo e ou Conselho Escolar/Turma sempre que 

a avaliação do aluno ou outro assunto relevante torne tal facto pertinente; 

− tomar conhecimento e manifestar opinião acerca da avaliação do resultado 

expresso das aprendizagens demonstradas pelo aluno; 

− responsabilizar-se pelo cumprimento dos deveres de assiduidade, 

pontualidade, correto comportamento escolar e empenho do seu educando 

no processo de aprendizagem; 

− apresentar a justificação para a ausência do seu educando relativamente às 

atividades letivas e a qualquer outra atividade programada pela escola, 

incluindo passeios e visitas de estudo, no prazo de três dias úteis; 

− zelar para que o seu educando compareça nas aulas com o material 

necessário; 

− contribuir para a preservação da disciplina dentro da escola e para a harmonia 

entre a comunidade educativa; 

− comparecer no Colégio sempre que for solicitada a sua presença; 

− estar presente nas reuniões convocadas pelos órgãos de escola, 

nomeadamente pelos Educadores, professores, Diretores de Turma e Direção 

Pedagógica; 

− contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole 

disciplinar instaurado ao seu educando e, sendo aplicada a este medida 

corretiva ou medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a mesma 

prossiga os objetivos de reforço da formação cívica do aluno, do 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 

relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e 

do seu sentido de responsabilidade; 

− repor os materiais danificados ou custear as despesas de reparação 

resultantes de danos causados na escola pelo seu educando; 

− cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no 

desenvolvimento de uma cultura de cidadania, nomeadamente através da 

promoção das regras de convivência estabelecidas pelo colégio; 
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− garantir o uso do uniforme do seu educando e o seu aprumo geral; 

− garantir que o seu educando não frequenta o colégio quando portador de 

doenças infectocontagiosas, parasitas, apresentando estados febris ou 

sintomas de doença; 

− informar a receção, até às 10 horas, caso o seu educando necessite de: 

� Sair do colégio durante o funcionamento das atividades letivas; 

� Trocar o percurso do transporte de regresso a casa; 

� Cuidados especiais na área de saúde, alimentação ou outros; 

� Solicitar uma refeição avulsa; 

� Solicitar dieta. 

− conhecer o estatuto do aluno, o Regulamento Interno do Colégio, cumpri-los e 

fazê-los cumprir, igualmente, aos seus filhos e educandos, de forma integral. 

 

CAPÍTULO VII – ALUNOS 

 

7.1. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

A admissão de novos alunos é da responsabilidade da Direção Pedagógica. 

O processo de candidatura faz-se mediante entrevista dos pais do aluno com um 

elemento da Coordenação de Ciclo. 

Para a inscrição é necessário:  

− Marcação na Secretaria do Colégio (pessoalmente, pelo telefone, por mail ou 

através do formulário do site) de uma entrevista entre os pais e um membro 

da Coordenação; 

− Nessa entrevista explica-se aos pais o projeto educativo, o funcionamento do 

Colégio e as condições de admissão; 

− A Direção analisará o processo de candidatura e informará os pais da decisão 

de aceitar ou não a matrícula do aluno. 

Sempre que se julgue necessário os candidatos poderão ser submetidos à 

aplicação de testes específicos. 
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A condição prioritária para a admissão é a frequência de um ou mais irmãos 

neste estabelecimento de ensino. 

Na admissão, os alunos e respetivos Encarregados de Educação comprometem-

se a cumprir o Regulamento Interno do Colégio. 

 

7.2. REPRESENTANTES DOS ALUNOS 

 
� Delegados/Subdelegados de Turma 

O perfil do Delegado ou de Subdelegado de Turma deverá obedecer às seguintes 

características: 

− revelar sentido de responsabilidade; 

− revelar sentido crítico; 

− revelar capacidade de autonomia; 

− saber ouvir os outros; 

− saber comunicar, com propriedade, as suas opiniões e as opiniões dos colegas 

da turma; 

− saber relacionar-se bem com os colegas e com os adultos; 

− apresentar ideias criativas que contribuam para um bom ambiente na sala de 

aula e no colégio; 

− não ter sido sujeito, nos dois anos anteriores, a repreensões ou sanções 

disciplinares. 

 
� Competências 

Ao Delegado de Turma compete: 

− representar os alunos da turma nos órgãos competentes; 

− comunicar ao Professor Titular ou ao Diretor de Turma as opiniões dos 

colegas sobre assuntos relevantes, relacionados com o dia a dia da turma; 

− colaborar com o Professor Titular ou com o Diretor de Turma na análise e 

resolução de eventuais situações problemáticas verificadas na turma; 

− transmitir informações à turma; 
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− colaborar com os professores da turma na realização de pequenas tarefas que 

promovam o bom funcionamento das aulas e das demais atividades 

educativas; 

− zelar pela ordem e limpeza da sala de aula; 

− ajudar e aconselhar os colegas sempre que estes o solicitem. 

 
Ao subdelegado de turma compete: 

− colaborar com o delegado de turma no cumprimento das tarefas decorrentes 

do cargo; 

− substituir o delegado de turma no cumprimento das suas atribuições, nos 

casos de falta ou impedimento deste. 

 

7.3. AVALIAÇÃO DE ALUNOS 

A avaliação consiste no processo regulador das aprendizagens, orientador do 

percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelos alunos. Tem por 

objetivo a melhoria da qualidade do ensino, através da aferição do grau de 

cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para as disciplinas 

constantes nos respetivos planos de estudo, assumindo particular responsabilidade o 

Professor Titular de turma no 1.º Ciclo do Ensino Básico e os professores que integrem 

o Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. 

 

A avaliação visa:  

− apoiar o processo educativo, de forma a sustentar o sucesso dos alunos;  

− certificar as competências adquiridas pelo aluno à saída de cada ciclo;  

− contribuir para melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 
As principais orientações e disposições relativas à avaliação da aprendizagem 

estão consagradas no Despacho normativo n.º 13/2014 que retifica o Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro e a 

Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, que estabelecem os princípios orientadores da 

organização, gestão e desenvolvimento dos currículos dos Ensinos Básico, bem como 
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da avaliação e certificação dos conhecimentos e capacidades desenvolvidas pelos 

alunos, aplicáveis às diversas ofertas curriculares de Ensino Básico, ministrados em 

estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo.   

 
As sessões de Apoio Pedagógico Acrescido (para o Ensino Básico) devem atender 

às necessidades do aluno ou do grupo de alunos e são de frequência obrigatória. 

Retomam-se e reforçam-se, agora, os princípios já expressos no Despacho Normativo 

n.º 24A/2012, como a ênfase no caráter formativo da avaliação e a valorização de uma 

lógica de ciclo, potenciando-se os seus aspetos mais positivos. 

 
Por outro lado, entre os elementos a considerar na avaliação sumativa interna, 

incluem-se, para além da informação recolhida no âmbito da avaliação formativa, a 

avaliação sumativa externa (Provas Finais de Ciclo, Exames Nacionais).  

 
Ainda no domínio da avaliação sumativa, há a considerar para os alunos que 

reúnam as condições definidas no Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de 

dezembro, as Provas de Equivalência à Frequência. 

 

7.3.1. ESPECIFICIDADES DA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS  

Dadas as especificidades da avaliação das valências visadas (avaliação sumativa 

interna e externa) temos como referência operacional os imperativos legais 

supracitados. 

A avaliação é da responsabilidade do professor, do Conselho de Turma, dos 

órgãos de gestão do colégio, assim como dos Serviços Centrais e Regionais do 

Ministério da Educação que deverão ter em consideração os seguintes aspetos: 

− na avaliação dos alunos, não deverá considerar-se um tipo único de 

instrumentos de avaliação, mas uma diversidade destes, desde a qualidade da 

participação nas diversas atividades desenvolvidas na sala de aula, aos 

resultados das fichas de avaliação escritas, ao nível dos trabalhos de pesquisa 

elaborados, consulta de livros, realização dos trabalhos de casa, organização e 

participação em diferentes atividades, atitudes e comportamentos 
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evidenciados no Colégio, em visitas de estudo ou em quaisquer locais 

públicos, quando em representação do Colégio; 

− os alunos devem ser informados, no início de cada ano letivo, da importância 

que cada um destes instrumentos terá na sua avaliação, de modo a que 

possam compreender e gerir convenientemente o seu processo de avaliação e 

a consequente classificação atribuída; 

− a avaliação formativa, de caráter sistemático e contínuo, baseada na recolha 

de dados relativos aos vários domínios da aprendizagem, dos conhecimentos 

e competências adquiridos, das capacidades e atitudes desenvolvidas, bem 

como das destrezas dominadas, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias, deverá traduzir-se de forma descritiva e qualitativa. A avaliação 

formativa é da responsabilidade do professor, em interação com o aluno, na 

perspetiva de promoção da autoavaliação, em colaboração com os outros 

professores, no âmbito do conselho de Docentes e conselhos de turma; 

− a avaliação sumativa, que consiste na formulação de um juízo globalizante 

sobre o grau de desenvolvimento dos conhecimentos e competências, 

capacidades e atitudes do aluno, no final de um período de ensino e de 

aprendizagem, deverá tomar como referência os objetivos/competências 

fixados para cada grau de ensino. No St. Paul’s School, a partir do 5.º ano de 

escolaridade, a avaliação sumativa conduz à tomada de decisão, no âmbito da 

classificação e da aprovação em cada disciplina, quanto à progressão nas 

disciplinas. A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo 

globalizante sobre o grau de desenvolvimento das aprendizagens do aluno e 

tem como objetivos a classificação e a certificação. Esta será expressa, em 

cada disciplina, na escala de 0 a 20 valores e no final de cada período, 

procede-se, no Ensino Básico, à respetiva conversão para nível (de 0 a 5).  

− o Conselho Pedagógico do Colégio, de acordo com as orientações do currículo 

nacional, define, no início do ano letivo, os critérios de avaliação para cada 

ano de escolaridade e disciplina, sob proposta dos departamentos 

curriculares, contemplando obrigatoriamente critérios de avaliação da 
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componente prática e/ou experimental, oral e escrita de acordo com a 

natureza das disciplinas. Os mesmos serão entregues aos encarregados de 

educação e analisados com os alunos, esclarecendo os seus efeitos. Os 

critérios incidem nos campos das aprendizagens e comportamentos/ atitudes, 

apresentando ponderações distintas, de acordo com os anos de escolaridade 

em que os alunos se encontram inseridos. São também sistematizados os 

critérios de aprovação, progressão e transição para cada um dos anos de 

escolaridade; 

− os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, 

devidamente comprovadas, são sujeitos em cada ano de escolaridade a 

condições diferenciadas de avaliação. 

 

7.3.2. CLASSIFICAÇÃO, TRANSIÇÃO E APROVAÇÃO 

 

7.3.2.1. 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Em situações de não realização das aprendizagens definidas no projeto curricular 

de turma para um ano não terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometem 

o desenvolvimento das competências definidas para um ciclo de escolaridade, o 

Professor Titular de Turma, no 1.º Ciclo, ouvido o Conselho de Docentes, poderá 

determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, exceto no 1.º ano do 

ciclo. 

Em situação de retenção, compete ao Professor Titular de turma, agir em 

conformidade com o definido no Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de 

dezembro. 

 

7.3.2.2. 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 

a retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de “Transitou” ou 

de “Não Transitou”, no final de cada ano de escolaridade, e de “Aprovado” ou de “Não 

Aprovado”, no final de cada ciclo. 
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No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de 

Português ou PLNM e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 

As disciplinas de oferta complementar, não são consideradas para efeitos de 

progressão de ano e conclusão de ciclo. 

Com base na Recomendação n.º 2/2015 em que a retenção deve ser assumida 

como uma medida a ser aplicada “a título excecional”, determina-se que um aluno não 

transita de ano se obtiver, simultaneamente, classificação inferior a 3 nas disciplinas de 

Português, Matemática e outra disciplina curricular. 

 

7.3.3. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E SITUAÇÕES 

ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 

− No âmbito da sua autonomia pedagógica, o Colégio implementa diversificadas 

medidas de promoção do sucesso escolar, de acordo com o previsto no n.º 4 

do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação 

atual, que se podem concretizar designadamente através de: 

− Medidas de apoio ao estudo, denominadas como “Apoio Pedagógico 

Acrescido” ou “Sessões de Apoio Pedagógico” que garantem um 

acompanhamento mais eficaz do aluno face às dificuldades detetadas e 

orientadas para a satisfação de necessidades específicas; 

− Organização temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de 

desempenho escolar, em disciplinas estruturantes e momento fundamentais; 

− Promoção de atividades de complemento curricular – sala de estudo – que 

visa essencialmente promover um trabalho de aquisição das competências 

que permita a apropriação, pelos alunos, de métodos de estudo, de trabalho e 

organização, assim como o desenvolvimento de atitudes e competências que 

favoreça uma crescente autonomia na aquisição das suas próprias 

aprendizagens. Neste sentido, e porque se entende ser fundamental a 



 

St. Paul’s School                                                                   Regulamento Interno 2017-2020     

120 

existência de um espaço privilegiado no qual os alunos possam realizar as 

tarefas propostas para casa, organizar o seu estudo e gerir de uma forma 

concertada o seu tempo, o St. Paul’s School propõe estas sessões, que 

contarão com a presença de professores de diferentes áreas disciplinares; 

− Atribuição de professores responsáveis – Precetores – que zelam pelo 

acompanhamento, de forma individualizada, do processo educativo de novos 

alunos ou de alunos que manifestam percursos irregulares, nos domínios 

pedagógico, pessoal e social, concorrendo para o sucesso do seu percurso 

escolar;  

− Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas 

colaborativas que possam conduzir à melhoria do ensino; 

− Constituição de sessões de trabalho de preparação específica para as Provas 

Finais de Ciclo. O trabalho a efetuar em cada uma destas sessões será da 

responsabilidade dos professores das disciplinas de Português e de 

Matemática e procurará, acima de tudo, oferecer aos alunos situações de 

treino e aperfeiçoamento de competências que concorram para um 

desempenho mais eficaz e mais consolidado. Este trabalho, complementar ao 

realizado em sala de aula, assumirá, assim, um caráter sistemático, condição 

fundamental para a assunção, por parte dos alunos, de posturas mais seguras 

e progressivamente mais competentes; 

− Adoção, em condições excecionais devidamente justificadas pelos órgãos de 

administração e gestão, de coordenação e supervisão da escola e aprovadas 

pelos serviços competentes da administração educativa, de percursos 

específicos, designadamente, percursos curriculares alternativos e programas 

integrados de educação e formação, adaptados ao perfil e especificidades dos 

alunos; 

− Encaminhamento para um percurso vocacional de ensino após redefinição do 

seu percurso escolar, resultante do parecer de psicólogos escolares e com o 

empenhamento e a concordância do Encarregado de Educação; 
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− Acompanhamento de alunos que progridam com classificação final inferior a 3 

a Português ou a Matemática no ano escolar anterior. 

 

7.3.4. METAS DE APRENDIZAGEM 

Deverá existir um documento escrito orientador da preparação dos alunos para 

os momentos formais de avaliação. Este documento mais explícito dos conteúdos a 

estudar no 2.º Ciclo, com orientações precisas, deverá ao longo do 3.º Ciclo concorrer 

para um estudo mais autónomo, assumindo este, progressivamente, a configuração 

das matrizes de exame/testes. 

 

7.3.5. FICHAS DE AVALIAÇÃO ESCRITA 

As fichas de avaliação escrita realizam-se em folhas próprias para o efeito ou nos 

enunciados das fichas, distribuídos pelo professor da disciplina. 

As fichas de avaliação escritas serão marcadas no início de cada período letivo, 

não devendo os alunos realizar mais do que uma ficha de avaliação no mesmo dia, 

salvaguardando situações excecionais, devidamente justificadas. 

As fichas de avaliação deverão ser realizadas de acordo com a calendarização 

previamente definida e aprovada pelo Conselho Pedagógico. 

Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, na classificação da prova deverá constar a 

classificação quantitativa, expressa em valores, arredondada às décimas (numa escala 

de 0 a 20 valores), sendo escrito também o seu valor em pontos (de 0 a 200) entre 

parêntesis, de acordo com o disposto seguidamente: 

 

Excelente 18,5 – 20 Valores 

Muito Bom 16,5 – 18,4 Valores 

Bom 13,5 – 16,4 Valores 

Suficiente 9,5 – 13,4 Valores 

Insuficiente 5,5 – 9,4 Valores 

Muito Insuficiente 0 – 5,4 Valores 

 



 

St. Paul’s School                                                                   Regulamento Interno 2017-2020     

122 

No caso do 1.º Ciclo a classificação deve expressar-se meramente em termos 

qualitativos. 

 

7.3.5.1. APLICAÇÃO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO 

A- Antes da realização da prova, o professor vigilante deverá: 

− estar na sala de aula antes do toque de entrada. 

− recolher na sala de coordenação: 

� a listagem dos alunos que farão a prova, com indicação de casos 

particulares; 

� o envelope com enunciados das provas em número suficiente; 

� as folhas de resposta em número suficiente. 

− verificar a arrumação da sala que lhe foi atribuída de acordo com as seguintes 

condições logísticas: 

� sala organizada de modo a acautelar convenientemente a distância entre 

os alunos (mesas separadas); 

� ausência de qualquer material que possa fornecer informação aos alunos 

(exemplo: livros, cadernos, folhas, computadores portáteis, aparelhos 

de vídeo ou áudio, incluindo telemóveis, bips, etc.); 

� material escolar arrumado dentro das mochilas, ao fundo da sala. 

− antes da entrada dos alunos: 

� registar, no quadro, o início, termo e tolerância da prova; 

� preparar a chamada dos alunos (pela listagem correspondente à turma 

que lhe foi atribuída); 

� efetuar a chamada dos alunos por ordem alfabética, de acordo com a 

listagem. Caso algum aluno falte, deixar vago o lugar que lhe foi 

destinado. 

 
B- Durante a realização da prova:  

− É proibida a utilização de quaisquer sistemas de comunicação móvel 

(telemóvel e computador) nas salas, por parte dos professores vigilantes. 
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− O professor vigilante deverá deslocar-se, ao longo do tempo de duração da 

prova, pela sala a fim de garantir o normal funcionamento de aplicação da 

mesma. 

 

− Prestação de esclarecimentos:  

� É rigorosamente interdita aos professores responsáveis pela vigilância das 

provas a transmissão de quaisquer conteúdos que possam ajudar os 

alunos a resolver a mesma; 

� Os Docentes podem e devem acalmar os alunos caso verifiquem que os 

mesmos, por ansiedade ou nervosismo, não consigam resolver a prova. 

 

− Cabe ao professor coadjuvante: 

� Entregar e recolher os envelopes com as fichas de avaliação, junto dos 

professores vigilantes; 

� Verificar e controlar o material específico autorizado a usar pelos alunos 

durante a realização da prova; 

� Esclarecer os alunos apenas sobre o conteúdo das provas que possam 

suscitar dúvidas de enunciado; 

� Divulgar informação junto dos alunos sobre gralhas tipográficas ou erros 

evidentes. 

 
C- Após a realização da prova: 

− Recolha das folhas de resposta; 

− Terminado o tempo de duração da prova, os professores responsáveis pela 

vigilância em cada sala adotam os seguintes procedimentos: 

� recolhem, nos lugares, as folhas de resposta (garantindo que os 

cabeçalhos de todas as folhas de resposta se encontram devidamente 

preenchidos); 

� procedem à conferência das provas pela listagem de alunos; 

� autorizam, finalmente, a saída dos alunos. 
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Observação: mesmo que o aluno termine a prova antes da hora estipulada só 

pode abandonar a sala aquando do terminus da mesma. 

 
As folhas de rascunho não são recolhidas, já que em caso algum podem ser 

objeto de classificação. 

 
Os professores responsáveis pela vigilância entregam as folhas de resposta, a 

listagem e os enunciados, aos professores coadjuvantes, na Sala de Coordenação. 

 
Caso sejam detetadas, durante a realização de uma ficha de avaliação, situações 

de fraude (com recurso a materiais de consulta não autorizados), a referida prova será 

desclassificada, sendo preenchido um documento de ocorrência de natureza 

disciplinar, previamente criado para este efeito. 

 
Se o aluno, durante a sua ausência por motivo de doença, faltar a algum 

momento de avaliação escrita, o mesmo será realizado, no máximo, até ao quinto dia 

útil após o seu regresso, em dia e hora a determinar pelo docente, depois do final das 

aulas, garantindo as condições necessárias à realização do mesmo. O agendamento e a 

realização de um novo momento de avaliação está dependente, quer da apresentação 

do comprovativo do motivo da ausência (apresentado pelo Encarregado de Educação e 

validado pelo Diretor de Turma), quer de solicitação para o efeito, junto do professor, 

por parte do aluno em falta. 

 

7.3.5.2. CORREÇÃO/CLASSIFICAÇÃO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO 

As fichas de avaliação deverão ser corrigidas com caneta de cor verde. 

As fichas de avaliação deverão ser cotadas de zero a duzentos. 

As fichas de avaliação e/ou trabalhos realizados num período serão corrigidos e 

entregues aos alunos num prazo útil de uma semana. 
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7.3.5.3. GRELHAS DE FICHAS DE AVALIAÇÃO 

As grelhas de cotação deverão, dentro dos prazos estipulados, ser discutidos com 

os delegados de grupo e/ou coordenadores de departamento e entregues em suporte 

de papel à coordenação de ciclo. Todas as grelhas de testes com resultado médio 

global abaixo dos 120 pontos e/ou mais de 20% de níveis negativos, deverão ser 

imediatamente sinalizadas e discutidas com a coordenação de ciclo.  

 

7.3.5.4. GRELHAS DE RESULTADOS 

As grelhas de resultados deverão ser preenchidas, utilizando-se o caminho 

específico, nos dois dias seguintes à entrega da grelha. 

De salientar que esta operação reveste-se de enorme importância para todos os 

elementos dos diferentes Conselhos de Turma, em especial para os Diretores de 

Turma/preceptores, daí a importância de estarem sempre atualizadas.  

 

7.3.6. TRABALHOS DE GRUPO 

Os trabalhos de grupo a realizar pelos alunos, delineados em sede de delegacia 

ou de departamento, deverão sempre obedecer às seguintes regras: 

− elaborar a constituição do grupo, respeitando o equilíbrio do mesmo; 

− entregar um guião com o enquadramento e o objetivo do trabalho; 

− envolver o maior número de disciplinas na dinâmica do trabalho (quando 

possível); 

− orientar o trabalho dos alunos; 

− estar atentos ao processo, avaliando as dinâmicas dos grupos de trabalho no 

que concerne à divisão de tarefas, às interdependências: à gestão de conflitos 

e à dinâmica de liderança, entre outras. 

 
Sempre que o aluno não proceda à entrega do trabalho no prazo estabelecido, 

será alvo de penalização. Após um dia de atraso é descontado 1 valor; após dois dias 

são descontados três valores; a partir do 3.º dia o trabalho será desclassificado. 
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Em qualquer dos casos, o aluno pode proceder à entrega do trabalho para 

correção, ainda que não seja classificado pelo professor. 

 
Salienta-se ainda que o trabalho de grupo deve ser desenvolvido no espaço do 

Colégio e com a supervisão de um professor/orientador. 

 

7.3.7. TRABALHOS DE CASA 

O trabalho de casa desempenha um papel importante num programa educativo 

globalizante. As tarefas escolares incentivam o aluno a desenvolver a sua autonomia 

no presente, a tomar consciência das suas dúvidas/dificuldades e a organizar-se de 

uma forma metódica na sua vida escolar futura. Proporciona igualmente aos pais o 

conhecimento das dificuldades e progressos do seu educando no seu processo de 

aprendizagem. 

Constitui um elemento de avaliação, no âmbito da avaliação contínua, sendo 

exemplos dessas tarefas: 

− concluir trabalhos iniciados na sala; 

− realizar exercícios/problemas escritos fornecidos pelo professor; 

− efetuar leitura dirigida; 

− desenvolver trabalhos de pesquisa/ investigação; 

− realizar as metas de aprendizagens/sínteses; 

− efetuar revisões – preparação para fichas de avaliação. 

 
Os trabalhos de casa devem ser: 

− cativantes, originais e desafiantes; 

− sempre que possível, ligados e aplicados a situações reais; 

− usados para consolidar o trabalho de sala de aula; 

− corrigidos, discutidos com os alunos e, sempre que possível, classificados; 

− adequados em quantidade e oportunos no tempo (sobretudo nos momentos 

com fichas de avaliação agendadas). 
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Os trabalhos de casa não devem ser: 

− solicitados com o objetivo de manter o aluno ocupado; 

− propostos para trabalhar o que não foi abordado em sala de aula; 

− usados para consolidação de conteúdos “menos bem trabalhados”. 

 

7.4. MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Regulamento Interno 

do Colégio, em conformidade com o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Ética 

Escolar em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das 

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

passível da aplicação de medidas corretivas ou medidas disciplinares sancionatórias.   

 

7.4.1. MEDIDAS CORRETIVAS 

As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de 

integração, assumindo uma natureza eminentemente preventiva, sendo estas: 

a) Advertência; 

b) A ordem de saída de sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar; 

c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse 

efeito, ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou 

semanal, do aluno no colégio;  

d) Reparação do dano provocado – há lugar à reparação do(s) dano(s) 

provocados pelo aluno quando existir, da parte deste, incumprimento de 

norma ou negligência nos seus atos; 

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

certos materiais ou equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem 

afetos a atividades letivas;  

f) A mudança de turma. 
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Nota: A aplicação das medidas corretivas descritas nas alíneas anteriores deverá ser 

comunicada aos pais ou ao Encarregado de Educação, tratando-se de aluno menor 

de idade.  

 

7.4.2. MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS  

Estas traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno, 

devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurarem ser participada de 

imediato pelo professor ou funcionário que a presenciou ou que dela teve 

conhecimento, de imediato, ao respetivo Professor Titular (1.º Ciclo) ou Diretor de 

Turma (2.º e 3.º Ciclos do ensino básico), para efeitos da posterior comunicação à 

respetiva Coordenação de Ciclo e Direção Pedagógica.  

São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) Repreensão registada - qualquer professor ou outro colaborador do Colégio 

poderá repreender o aluno em caso de manifesto comportamento 

desadequado. Sempre que entenda que o comportamento presenciado é 

passível de ser qualificado de grave, deverá participá-lo por escrito ao 

Professor Titular (1.º Ciclo) ou ao Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico), podendo ainda comunicá-lo ao Coordenador de Ciclo. A 

repreensão escrita deverá ser averbada ao processo do aluno; 

b) Suspensão por um dia. Pode ser aplicada apenas pela Direção Pedagógica, 

garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do visado e 

sempre fundamentada nos factos que a suportam;  

c) Suspensão do colégio até 10 dias úteis. A decisão de aplicar a medida 

disciplinar sancionatória de suspensão até 10 dias úteis, é precedida da 

audição em processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, em 

termos concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres 

por ele violados e a referência expressa, não só da possibilidade de se 

pronunciar relativamente àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo 

competente para a sua aplicação a Direção do Colégio, que pode, 

previamente, ouvir o Conselho de Turma. Compete à Direção Pedagógica, 
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ouvidos os pais ou o Encarregado de Educação do aluno, quando menor de 

idade, fixar os termos e condições em que a aplicação desta medida 

disciplinar sancionatória será executada, garantindo ao aluno um plano de 

atividades pedagógicas a realizar; 

d) Transferência de escola. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

transferência de escola compete ao Diretor Regional da Educação 

respetivo, após instauração do processo disciplinar e reporta-se à prática 

de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de 

ensino-aprendizagem dos restantes alunos da escola ou do normal 

relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade 

educativa.  

 
No âmbito de todos os processos disciplinares e na subsequente determinação 

de medidas corretivas ou sancionatórias, o Colégio tem sempre em consideração: 

As atenuantes da responsabilidade do aluno: 

− O bom comportamento anterior; 

− O reconhecimento da conduta. 

As agravantes da responsabilidade do aluno:   

− A premeditação; 

− O conluio; 

− A acumulação e a reincidência. 

 
O Conselho de Turma Disciplinar/Conselho de Docentes é presidido pela Direção 

Pedagógica e/ou pelo Coordenador de Ciclo e apresenta a seguinte composição: 

− Professores da Turma/Professor Titular e Professores de áreas específicas; 

− Coordenador de Ciclo; 

− A Direção Pedagógica poderá convocar os elementos do Departamento 

Psicopedagógico para participar nestas reuniões, sempre que tal se justifique. 
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7.4.3. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR  

A competência da instauração de procedimento disciplinar por comportamentos 

suscetíveis de configurarem a aplicação de alguma das medidas disciplinares 

sancionatórias previstas nas alíneas c) e d) é da Direção Pedagógica, devendo o 

despacho instaurador e de nomeação do instrutor, que deve ser um professor do 

colégio, ser proferido no prazo de um dia útil, a contar do conhecimento da situação. 

No mesmo prazo, a Direção Pedagógica notifica os pais ou Encarregados de Educação 

do aluno, quando este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente 

eletrónico, telefónico ou por via postal simples para a morada constante no seu 

processo. Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, 

pessoalmente. 

 
A Direção Pedagógica deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia 

em que profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar. A instrução do 

procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de quatro dias úteis, contados 

da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento 

disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências 

consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno e, 

sendo este menor de idade, do respetivo Encarregado de Educação. 

 
Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a 

audiência oral, não constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, 

embora, se for apresentada justificação da falta até ao momento fixado para a 

audiência, esta possa ser adiada. 

 
No caso do respetivo Encarregado de Educação não comparecer, o aluno menor 

de idade pode ser ouvido na presença de um docente que integre a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, com competência na área de residência do aluno ou, no 

caso de esta não se encontrar instalada, na presença do Diretor de Turma.  

Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos 

interessados. 
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Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete à 

Direção Pedagógica, um documento do qual constam, obrigatoriamente, em termos 

concretos e precisos: 

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

circunstanciados quanto ao tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres, estabelecidos no Regulamento Interno do Colégio, violados 

pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou 

regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias 

atenuantes ou agravantes na determinação da medida disciplinar; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. 

 
Do documento referido no número anterior, é extraída cópia que, no prazo de 

um dia útil, é entregue ao aluno, mediante notificação pessoal, sendo de tal facto, e 

durante esse mesmo período de tempo, informados os pais ou o respetivo 

Encarregado de Educação, quando o aluno for menor de idade. 

No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, a 

mesma é comunicada para decisão do Diretor Regional de Educação, no prazo de um 

dia útil. 

A decisão é passível de recurso hierárquico. 

 

7.4.4. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS E MEDIDAS DISCIPLINARES 

SANCIONATÓRIAS   

Compete ao Professor Titular (1.º Ciclo) ou Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico) o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou 

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

os pais e Encarregados de Educação e com os professores da turma, em função das 

necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização 

de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida. 
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No processo de avaliação das medidas a aplicar, o Departamento 

Psicopedagógico poderá ser solicitado. 

 

7.4.5. RECURSO HIERÁRQUICO  

Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos 

termos gerais de direito, a interpor no prazo de cinco dias úteis. 

O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto de decisão 

de aplicação das medidas disciplinares sancionatórias de suspensão do Colégio e de 

transferência do Colégio. 

 
Em casos omissos, remete-se para a Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro, 

Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário e Ética Escolar. 

 

7.5. ASSIDUIDADE E REGIME DE FALTAS 

 
� Frequência e Assiduidade 

O dever de assiduidade encontra-se legislado Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro 

o Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário e Ética Escolar. 

Os pais e Encarregados de Educação dos alunos menores de idade são 

responsáveis, conjuntamente com estes, pelos deveres de assiduidade dos seus filhos 

e educandos; 

O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e 

demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho 

intelectual e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

Sempre que o aluno falte, tal facto deve ser comunicado ao Educador da sua sala 

/ Professor Titular / Diretor de Turma pelos pais ou Encarregados de Educação. Nas 

faltas por doença, por período igual ou superior a três dias, devem os pais ou 

Encarregados de Educação apresentar atestado ou declaração médica que indique os 

motivos da ausência e quando a criança pode retomar a atividade escolar. 
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� Compete ao Colégio: 

− o esclarecimento, junto dos alunos e Encarregados de Educação, da 

importância do dever de assiduidade e pontualidade; 

− o registo e controlo da assiduidade; 

− a comunicação das faltas injustificadas dos alunos aos Encarregados de 

Educação, no prazo de três dias úteis pelo meio mais expedito, após a não 

justificação da falta por parte destes; 

− a análise das razões que conduziram às faltas e à aceitação (ou não) das 

justificações apresentadas; 

− o estabelecimento de procedimentos complementares. 

 
� Compete aos Encarregados de Educação: 

− diligenciar para que o seu educando cumpra rigorosamente os deveres de 

assiduidade e pontualidade; 

− Proceder ao pedido de justificação de faltas por escrito ao Professor Titular 

(1.º ciclo) ou Diretor de Turma (2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico) com 

indicação do dia, da hora e da atividade em que a falta ocorreu, 

referenciando-se os motivos justificativos da mesma na caderneta escolar, 

tratando-se de aluno do Ensino Básico; esta justificação deverá ser 

apresentada no prazo de três dias úteis; 

− assegurar que os seus educandos não faltam a provas de avaliação, a não ser 

em caso de doença comprovada; 

− garantir a não interrupção durante os períodos letivos para gozo de férias; 

− conhecer o Estatuto do Aluno, o Regulamento Interno do Colégio e 

subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, uma 

declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao 

seu cumprimento integral. 

 
� Compete ao aluno: 

− a assiduidade, pontualidade e empenho no cumprimento de todos os seus 

deveres no âmbito das atividades escolares. 
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7.5.1. FALTAS DE PRESENÇA 

No Ensino Básico:  

− a falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência 

obrigatória ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição; 

− a não comparência, depois da tolerância, do aluno a uma aula ou a outra 

atividade escolar de frequência obrigatória, decorrendo em tempos 

consecutivos, corresponde a tantas faltas quantos os tempos de ausência do 

aluno; 

− as faltas são registadas pelo professor ou pelo Diretor de Turma em suportes 

administrativos adequados. 

 

7.5.2. FALTAS DECORRENTES DE ATRASO 

Sempre que se verificar um atraso na chegada à sala de aula, para além da 

tolerância prevista, será efetuado o registo de falta de presença que poderá ser 

justificada pelos pais ou Encarregado de Educação do aluno, quando menor, e 

comunicada ao professor do 1.º Ciclo ou ao Diretor de Turma no 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico.  

Recorda-se que apenas existe tolerância de dez minutos no primeiro tempo da 

manhã. Nos demais tempos não está prevista qualquer tipo de tolerância, 

relativamente ao horário de entrada nas aulas.  

 

7.5.3. FALTAS DE MATERIAL DIDÁTICO 

No início e ao longo de cada ano letivo, o professor deve informar, com 

antecedência, os alunos acerca do material didático que considera indispensável para 

a realização de propostas de trabalho a desenvolver em aula na sua disciplina. 

Recorda-se que, quando o aluno se apresentar numa aula sem o material 

considerado indispensável à disciplina deve ser registada uma falta no Registo diário 

de Turma; em caso de reincidência, ao terceiro registo, cabe ao professor da disciplina 

assinalar, na plataforma dos sumários, a falta que será injustificada caso seja imputável 

ao aluno.  
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7.5.4. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 

7.5.4.1. FALTAS JUSTIFICADAS 

No Ensino Básico, consideram-se justificadas as faltas dadas nas seguintes 

circunstâncias:  

− doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico, se determinar 

impedimento superior a cinco dias úteis; 

− isolamento profilático, determinado por doença infectocontagiosa de pessoa 

que coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade 

sanitária competente; 

− falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 

falecimento de familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos 

funcionários públicos; 

− nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente 

posterior; 

− realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, 

que não possa efetuar-se fora do período das atividades; 

− ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não 

possa efetuar-se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma 

prática comummente reconhecida como própria dessa religião; 

− por participação em provas desportivas do colégio, eventos culturais ou 

atividades associativas, nos termos da lei; 

− cumprimento de obrigações legais; 

− acidentes abrangidos pelo seguro escolar; 

− assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra 

pessoa; 

− outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, 

não seja imputável ao aluno, ou seja, justificadamente, considerado atendível 

pelo Diretor de Turma ou pelo Professor Titular. 
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As faltas são justificadas pelos pais ou Encarregados de Educação ou, quando 

maior de idade, pelo aluno, entregues por escrito ao Professor Titular (1.º ciclo) ou 

Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico) e apresentadas num prazo máximo 

de 3 dias úteis. 

O aluno ou o Encarregado de Educação deve solicitar às entidades respetivas 

uma declaração justificativa de presença. 

O Professor Titular (1.º ciclo) ou Diretor de Turma (2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico) pode solicitar os comprovativos adicionais que entenda necessários à 

justificação da falta. 

A justificação da falta deve ser apresentada previamente quando o motivo é 

previsível ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia subsequente à mesma. 

Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, 

deve tal facto, devidamente justificado, ser comunicado, no prazo de três dias úteis, 

aos pais ou Encarregados de Educação. 

 

7.5.4.2. FALTAS INJUSTIFICADAS 

No Ensino Básico, são faltas injustificadas as que não se encontrarem previstas 

no ponto das faltas justificadas deste documento, bem como:  

− as faltas sem justificação válida apresentada; 

− a justificação de uma falta que tenha sido entregue fora de prazo de três dias 

úteis previsto legalmente; 

− as faltas cuja justificação não mereceu a aceitação do Professor Titular (1.º 

ciclo) ou Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico); 

− a aplicação de falta resultante da aplicação da medida de ordem de saída de 

sala de aula ou de medida disciplinar sancionatória. 
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7.5.5. COMUNICAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Quando for atingido o número de faltas correspondente: 

− no 1.º ciclo do ensino básico não pode ultrapassar 10 faltas injustificadas; 

− nos restantes ciclos ou anos de ensino as faltas injustificadas não podem 

exceder o dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina.   

Os pais ou o Encarregado de Educação ou, quando maior de idade, o aluno, são 

convocados ao Colégio, pelo meio mais expedito, pelo Professor Titular (1.º ciclo) ou 

Diretor de Turma (2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico), com o objetivo de os alertar para 

as consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar uma solução 

que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  

Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não 

imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a 

respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens deve ser informada do excesso 

de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados 

pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de 

assiduidade. 

 

7.5.6. EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE FALTAS INJUSTIFICADAS 

Verificada a existência de ultrapassem do limite de faltas injustificadas, o Colégio 

agirá em conformidade com o expresso nos artigos 19.º e 20.º da Lei n.º 51/2012, de 5 

de setembro, a saber “efeitos de ultrapassagem dos limites de faltas” e “medidas de 

recuperação e de integração”, respetivamente. 

 
O cumprimento do Plano de Atividade de Acompanhamento Pedagógico por 

parte do aluno realiza-se em período suplementar ao horário letivo, competindo ao 

Conselho Pedagógico definir os termos da sua realização. Isto não isenta o aluno da 

obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se encontra inserido. 

O Plano de Atividade de Acompanhamento Pedagógico deve ser objeto de 

avaliação, nos termos a definir pelo Conselho Pedagógico. Sempre que cesse o 

incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, o Conselho de Turma de 
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avaliação final do ano letivo pronunciar-se-á, em definitivo, sobre o efeito de 

ultrapassagem do limite de faltas injustificadas verificado. 

Após o estabelecimento do Plano de Atividade de Acompanhamento Pedagógico, 

a manutenção da situação do incumprimento do dever de assiduidade, por parte do 

aluno, determina que a Direção do Colégio, na iminência de abandono escolar, possa 

propor a frequência de um percurso curricular alternativo no interior do colégio ou 

agrupamento de escolas. 

O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no 

ano de escolaridade que o aluno frequenta. 

 

7.5.7. FALTAS E DISPENSAS NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

A dispensa da atividade física, durante uma aula, só poderá ser concedida 

mediante a apresentação de uma informação por escrito, na Caderneta Escolar, 

assinada pelo Encarregado de Educação. Esta informação deverá ser entregue ao 

professor de Educação Física, no dia da aula a que se refere. Todos os pedidos, para 

que se tornem efetivos, terão de merecer a concordância do professor. 

Para períodos de dispensa da atividade física superiores a duas aulas, deverá ser 

apresentada uma declaração médica. 

A dispensa da atividade física apenas liberta o aluno da prática do exercício 

físico, sendo o aluno, por tal fator, obrigado a estar presente na aula ou noutro local 

indicado pelo professor, onde lhe será proposto outro tipo de atividade, 

nomeadamente fichas sobre os conteúdos trabalhados, fichas de registo da 

observação da atividade ou outras tarefas no âmbito da disciplina. 

 

7.6. QUADROS DE HONRA E DE MÉRITO 

A atribuição dos Quadros de Honra e de Mérito pretende proporcionar um 

incentivo ao processo educativo dos alunos e ao desenvolvimento de atitudes positivas 

que estes devem ter em relação ao colégio e não deve constituir uma forma de 

discriminação. 
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Os Quadros de Honra e de Mérito pretendem distinguir os alunos que 

desenvolveram ao longo de cada ano letivo um trabalho de excelência. Proporcionam 

um encorajamento adicional no decurso do processo educativo dos alunos e contribui 

para o desenvolvimento de atitudes positivas face ao processo ensino-aprendizagem 

em que se encontram envolvidos. 

O Quadro de Mérito reconhece os alunos que se distinguem por revelarem 

excelentes resultados em qualquer área do comportamento humano, podendo este 

assumir diversas configurações de acordo com a natureza da ação do aluno, quer por 

atribuição de prémios e lugares de destaque de natureza desportiva ou outros. 

 
O Quadro de Honra reconhece os alunos que revelem excelentes resultados 

escolares, produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades de 

relevo pedagógico. Figuram neste quadro os alunos que para além da excelência dos 

seus resultados académicos revelem, também, uma conduta moral global de 

excelência. 

 

7.6.1. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Consideram-se merecedores de distinção de Quadro de Honra os alunos que 

tenham obtido média aritmética igual a cinco no conjunto das disciplinas (procedendo-

se ao arredondamento à unidade sempre que a casa decimal resultante seja igual ou 

superior a cinco), e cumulativamente com a obtenção de nível cinco a Português, 

Matemática e Inglês. 

Consideram-se merecedores de distinção de Quadro de Mérito os alunos que 

tenham evidenciado: 

− colaboração em atividades de integração e apoio escolar; 

− promoção, orientação e organização de iniciativas culturais e de 

complemento curricular; 

− participação e colaboração em projetos culturais, científicos e desportivos, 

propostos pelo Colégio ao longo do ano letivo; 

− defesa do estabelecido no Regulamento Interno no que concerne às normas 

de convivência. 
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Nota: nestes itens o aluno terá de ter ser avaliado obrigatoriamente com 

Bom/Muito Bom.   

 

7.6.2. COMISSÃO PROPONENTE/ANALISADORA 

Compete aos Conselhos de Turma propor os alunos que satisfaçam as condições 

definidas no ponto anterior. 

Estas propostas serão posteriormente analisadas por uma comissão constituída 

pelos seguintes elementos: Direção Pedagógica, Coordenadores de Ciclo e 

Departamento, Diretor de Turma e um representante do pessoal não docente. 

 

7.6.3. GRADUAÇÃO DAS DISTINÇÕES  

Os Quadros de Mérito e de Honra são organizados por anos de escolaridade, e 

no caso do 1º Ciclo do Ensino Básico, são atribuídos no final do mesmo. 

Distinguir-se-ão os alunos que preencham os requisitos mencionados nos 

critérios de candidatura, valorizando com um louvor registado no seu processo e com 

a entrega de um diploma. 

Serão também distinguidos com uma menção honrosa os alunos que, não 

preenchendo os requisitos mencionados nos critérios de candidatura, se destaquem 

pela sua participação e empenho numa área específica. 

 

7.6.4. DIVULGAÇÃO  

As distinções a atribuir aos alunos ocorrerão em cerimónia pública a realizar no 

final do ano letivo e/ou no ano letivo seguinte, com a solenidade e a dignidade 

apropriadas. Os resultados deverão ser expostos em lugar próprio no espaço da 

comunidade educativa.  
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CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1. OMISSÕES 

A interpretação do presente regulamento e a resolução dos casos omissos são da 

responsabilidade do órgão competente, remetendo-se para a legislação em vigor. 

 

8.2. DIVULGAÇÃO 

O Regulamento Interno será obrigatoriamente divulgado a todos os membros da 

comunidade escolar, no início de cada ano letivo. 

Os Encarregados de Educação deverão assinar um documento, manifestando ter 

tomado conhecimento e estar de acordo com o mesmo. 

Estão sempre disponíveis, para consulta, exemplares do Regulamento Interno no 

Colégio. 

 

8.3. ORIGINAL 

O texto original do Regulamento Interno do Colégio, devidamente homologado 

pela Diretora Regional de Educação do Centro, será confiado à guarda da Direção 

Pedagógica. 

Não é permitido plágio do presente Regulamento Interno por nenhum particular 

ou instituição. Na verificação da ocorrência, tal facto terá enquadramento legal e 

punitivo. 

 

8.4. PROCESSO DE REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

No ano letivo subsequente ao da aprovação do Regulamento Interno, o Conselho 

Pedagógico verifica a conformidade do mesmo com o respetivo projeto educativo, 

podendo ser introduzidas no seu texto, por maioria absoluta dos votos dos membros 

em efetividade de funções, as alterações consideradas convenientes. 

Para que seja desencadeado o processo de revisão do Regulamento Interno, a 

Direção Pedagógica deve, consultado o Conselho Pedagógico, elaborar a respetiva 

proposta.  
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8.5. ENTRADA EM VIGOR 

 

O Regulamento Interno do Colégio entra em vigor no dia subsequente ao da sua 

aprovação.  
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ANEXO I – ALGUMAS REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS 

 

LEI 9/79 de 19 de março – Lei de bases do ensino particular e cooperativo 

Decreto Lei 553/80 de 21 de novembro –Estatuto do ensino particular e cooperativo  

LEI N.º 46/86 de 14 de outubro (Lei de bases do sistema educativo) alterada pela Lei 

115/97 de 19 de setembro, Lei 49/2005 de 31 de agosto e Lei 85/2009 de 27 de agosto   

DESPACHO N.º 141/ME/90 de 1 de setembro 

DESPACHO N.º 57/ME/90 (Visitas de estudo ao estrangeiro) 

DECRETO-LEI N° 190/91 de 17 de maio (Estabelece a criação, natureza e atribuições 

dos Serviços de Psicologia e Orientação) 

PORTARIA N.º 921/92 (Competências do Diretor de Turma) 

DECRETO-LEI N° 301/93 de 31 de agosto (Ensino Obrigatório, Matriculas, Frequência, 

Assiduidade) alterada pela Lei 85/2009 de 27 de agosto 

DESPACHO CONJUNTO N.º 105/97 de 1 de julho (Apoios Educativos) 

DECRETO-LEI N.º 241/2001 de 30 de agosto (Aprova os perfis específicos de 

desempenho profissional do Educador de infância e do professor do 1.º ciclo do ensino 

básico) 

LEI N.º 31/2002 de 20 de Dezembro( Sistema de avaliação da educação e ensino) 

DECRETO-LEI N.º 74/2004 de 26 de março (Organização e Gestão Curricular e Avaliação 

das Aprendizagens no Ensino Secundário) 

PORTARIA N.º 550-D/2004 de 21 de maio (Organização e gestão curricular do ensino 

secundário – cursos científico-humanísticos) 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 44/2004 de 25 de maio (inexatidões do decreto-lei n.º 

74/2004) 

DESPACHO NORMATIVO N.º 1/2005 (Regula a avaliação no ensino básico) – Revogado pelo 

Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro 

DESPACHO NORMATIVO N.º 50/2005 de 8 de novembro (Define, no âmbito da avaliação 

sumativa interna, princípios de atuação e normas orientadoras para implementação, 

acompanhamento e avaliação dos planos de recuperação.) – Revogado pelo Despacho 

Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro 
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DESPACHO NORMATIVO N.º 18/2006 (Define o caráter formativo da avaliação enquadrando 

a retenção como uma medida de última instância na lógica de ciclo) 

DECRETO-LEI N.º 24/2006 de 6 de fevereiro (Introduz alterações ao decreto-lei 

n.º74/2004 promovendo reajustes no regime da avaliação.) 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 23/2006 de 7 de abril (Inexatidões no decreto-lei n.º 

24/2006) 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 25/2006  (Regula a avaliação no ensino básico) 

PORTARIA N.º 259/2006 de 14 de março (Altera a portaria n.º 550-D/2004) 

DECRETO-LEI N.º 272/2007 de 26 de julho (Promove reajustes nos planos de estudos dos 

cursos científico-humanísticos) 

PORTARIA N.º 1322/2007 de 4 de setembro (Altera a portaria n.º 550-D/2004) 

DESPACHO NORMATIVO N.º 5/2007 (Regula a avaliação no ensino básico) 

DECRETO-LEI N.º 3/2008 de 7 de janeiro (Define os apoios especializados a prestar na 

educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos setores público, particular, 

cooperativo e solidário.) 

DECRETO-LEI N.º 50/2011 de 8 de abril (Gestão curricular e avaliação das aprendizagens 

no ensino secundário – eliminação da área de projeto) 

PORTARIA N.º 244/2011 de 21 de junho (Gestão curricular e avaliação das aprendizagens 

no ensino secundário) 

DECRETO-LEI 139/2012, de 5 de julho (princípios orientadores da organização, da gestão 

e do desenvolvimento dos currículos dos ensinos básico e secundário, avaliação e 

certificação dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelos alunos, 

aplicáveis às diversas ofertas curriculares do ensino básico e do ensino secundário, 

ministradas em estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo) 

LEI N.º 51/2012 de 5 de setembro, (Estatuto do Aluno e Ética Escolar) 

RECOMENDAÇÃO n.º 2/2015, (Recomendação sobre Retenção Escolar nos Ensinos Básico 

e Secundário) 

DESPACHO NORMATIVO N.º 13/2014 (clarificam -se alguns conceitos e simplificam -se 

procedimentos do Despacho normativo n.º 24 -A/2012, de 6 de dezembro) 
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DESPACHO NORMATIVO N.º 7-B/2015 , de 7 de maio de 2015. (Frequência, matrícula e 

renovação de matrícula) 

DESPACHO NORMATIVO n.º 24-A/2012 de 5 de dezembro, (avaliação no Ensino Básico) 

DECRETO-LEI n.º 176/2014 (alterações no currículo nacional da disciplina de Inglês) 

DESPACHO NORMATIVO n.º 13/2014 (alterações no sistema de avaliação) 

DESPACHO n.º 28/ME/91 de 28 de Março (visitas de estudo) 

OFÍCIO CIRCULAR n.º 2/2005 de 4 de Janeiro (visitas de estudo) 

DESPACHO NORMATIVO nº 9180/2016 (aprova as novas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar) 

DESPACHO NORMATIVO 99/89 (Normas reguladoras das condições de instalação e 

funcionamento das Creches com fins lucrativos) 

PORTARIA Nº262/2011 (Normas reguladoras das condições de instalações e 

funcionamento da Creche) 

PORTARIA Nº411/2012 (alterações à Portaria nº 262/2011) 
 

 


