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I - ENQUADRAMENTO LEGAL E FORMAL 

 

O Regulamento Interno (RI) do Agrupamento de Escolas de Portel (AEP), decorre da aplicação 

nacional do regime jurídico definido no Decreto-Lei nº75/2008, 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, regular e especializado, alterado pelo Decreto -Lei n.º 224/2009, de 

11 de setembro e alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho (1). Neste 

quadro constitui-se como um dos instrumentos do exercício da autonomia dos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas. 

Sumariamente, referiremos que o Regulamento Interno define o regime de funcionamento do 

Agrupamento de Escolas de Portel, “uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída pela integração de estabelecimentos de educação pré -escolar e 

escolas de diferentes níveis e ciclos de ensino (…)”(2), no quadro legal supra citado e também naquilo 

que lhe é cometido em termos de iniciativa e exercício das competências de cada um dos seus 

Órgãos de Direção, Administração e Gestão.  

O Regulamento Interno define também os direitos e os deveres dos membros da comunidade 

escolar. 

O Agrupamento de Escolas de Portel é constituído pela Escola Básica do 2º e 3º Ciclos (EB2,3) de 

D. João de Portel, sede do Agrupamento (AEP), pelo Centro Escolar de Portel, Escola Básica do 1º 

Ciclo com Jardim de Infância (EB1/JI), pelas Escolas Básicas do 1º Ciclo com Jardim de Infância 

(EB1/JI) do concelho, a saber, EB1/JI de Monte do Trigo, EB1/JI de Oriola e EB1/JI de Santana e ainda 

pelo Jardim de Infância (JI) de Vera Cruz. Com exceção da EB1/JI de Santana e da EB1/JI de Oriola em 

que os Jardins de Infância (JI) funcionam em edifício separado das escolas básicas (EB1) todas as 

outras funcionam em edifício comum.  

O documento que em seguida se apresenta e desenvolve, constitui o Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas de Portel. 

(1) Doravante designado, apenas, por Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

(2) Artigo 6º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, 
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II – APLICAÇÃO 

 

1. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
 

A construção e aplicação do Regulamento Interno subordinam-se aos princípios e objetivos 

consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº 46/1986, de 14 de outubro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 115/1997, de 19 de Setembro, nomeadamente no que concerne 

ao espírito, à prática democrática e ao princípio da representatividade dos órgãos, subordinando-se, 

também, particularmente, aos valores fundamentais e princípios da atividade administrativa 

consagrados na Constituição da República Portuguesa, designadamente, a legalidade, a justiça e 

imparcialidade, a competência, a responsabilidade, a proporcionalidade, a transparência e a boa-fé. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO  
 

O Regulamento Interno aplica-se em todos os estabelecimentos de educação e ensino que 

constituem o Agrupamento de Escolas de Portel, especificamente ao seu pessoal discente, docente, 

não docente, pais e encarregados de educação, visitantes e outros utilizadores ocasionais do espaço 

escolar. 

Aplica-se, também, aos órgãos de direção, administração e gestão, a saber, o Conselho Geral, o 

Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo, aplica-se ainda à Coordenação de 

Escola ou de Estabelecimento de Educação Pré-Escolar e, finalmente, aplica-se às estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica, nomeadamente, os Departamentos Curriculares, 

os Conselhos de Turma e outros órgãos criados por este agrupamento no exercício da sua 

autonomia e que constam mais adiante neste Regulamento Interno.  

 

3. PARCERIAS 
 

Com vista à articulação da política educativa com outras políticas sociais, nomeadamente em 

matéria de apoio sócio educativo, organização de atividades de complemento curricular, cuidados 

de saúde, intervenção social, horários e transportes escolares, prevê-se que o Agrupamento de 
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Escolas de Portel celebre protocolos de parceria com a autarquia e outras organizações 

institucionais e sociais concelhias, distritais, nacionais e estrangeiras. 

 

III – ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  

 

1. CONSELHO GERAL 
 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade 

educativa (art.º 11º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril). 

1.1. Composição 
 

 O Conselho Geral é composto por 19 membros, a saber: 

a) Sete docentes; 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Quatro representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 

d) Três representantes do Município; 

e) Três representantes da comunidade local ligados a atividades de caráter educativo, 

económico, social, cultural, científico ou da saúde. 

O Diretor, ou o seu representante legal, participa sem direito a voto. 

1.2. Designação de representantes 
 

1.2.1. Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente são eleitos 

separadamente pelos respetivos corpos, conforme está definido no art.º 12º e art.º 15º do Decreto-

Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

1.2.2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia geral de 

pais e encarregados de educação, sob proposta das respetivas organizações representativas. No 
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caso da sua inexistência, serão sufragados de entre os representantes dos pais e encarregados de 

educação, eleitos como respetivos representantes em cada turma. 

1.2.3. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal de Portel. 

 1.2.4. Os representantes da comunidade local, individualidades ou organizações públicas ou 

privadas, são cooptados pelos demais membros na primeira reunião do Conselho Geral, após a 

realização de eleições.  

1.3. Eleições 
 

1.3.1. Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente candidatam-se a eleições, 

apresentando-se em listas separadas. 

1.3.2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao 

dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes 

que, no caso dos docentes, serão em número mínimo de quatro e em número mínimo de um no 

caso do pessoal não docente. 

1.3.3. As listas do pessoal docente devem assegurar a representação de diferentes níveis e/ou 

ciclos de ensino, considerando-se para o efeito o grupo de recrutamento e o constante do art.º 12º 

do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

1.4. Mandato 
 

1.4.1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos e 

acompanhará, preferencialmente, a duração do mandato do Diretor, sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. 

1.4.3. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos, a saber, docentes, 

pessoal não docente são preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segundo a ordem de 

precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato ou pelo primeiro suplente no caso das 

candidaturas singulares. 

1.4.4. O preenchimento da vaga resultante da cessação de mandato dos membros não eleitos 

far-se-á, em tempo útil, mediante indicação das entidades ou organizações que representam.  
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1.5. Reuniões 

 

1.5.1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre (artº 17º do Decreto-Lei 

nº75/2008, de 22 de abril) e extraordinariamente sempre que convocado pelo respetivo presidente, 

seja por sua iniciativa, por requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções, 

ou por solicitação do diretor. 

1.5.2. As reuniões ordinárias do Conselho Geral serão convocadas com a antecedência mínima de 

uma semana, sendo a ordem de trabalhos divulgada com a convocatória. 

1.5.3. As reuniões extraordinárias de Conselho Geral serão convocadas com pelo menos 48 horas 

de antecedência, ou noutro prazo e com caráter de urgência, caso resultem de aprovação do próprio 

Conselho Geral em reunião ordinária, ou de solicitação do Diretor. 

1.5.4. As reuniões extraordinárias solicitadas pelo Diretor serão convocadas dentro de um prazo 

que permita a tomada de deliberações do conselho em tempo útil. 

1.5.5. As reuniões extraordinárias solicitadas por um terço dos membros do Conselho Geral em 

efetividade de funções, serão convocadas em prazo que permita cumprir, cabalmente, a ordem de 

trabalhos anexa à solicitação. 

1.5.6. Na inexistência de quórum registar-se-á a presença dos membros circunstantes e o 

presidente agendará nova reunião no prazo máximo de uma semana. 

1.5.7. Em todos os casos é competência do presidente a convocatória das Reuniões do Conselho 

Geral. No seu impedimento, as reuniões serão convocadas de acordo com o disposto no Regimento 

deste conselho, sendo esta matéria objeto de deliberação nos trinta dias imediatamente a seguir à 

eleição do Conselho, ou nos trinta dias imediatamente a seguir à aprovação do Regulamento 

Interno. 

1.6. Competências 
 

As competências do Conselho Geral estão, exclusivamente, definidas no artigo 13º do Decreto-

Lei nº75/2008, de 22 de abril. 
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2. DIRETOR 
 

O Diretor é o órgão, unipessoal, de administração e gestão do Agrupamento de Escolas de Portel 

nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial (artigo 18º do Decreto-Lei 

nº75/2008, de 22 de abril). 

2.1.  Subdiretor e Adjuntos do Diretor 
 

2.1.1. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por Adjuntos, 

nos termos do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, conjugado com o Despacho normativo n.º 13-

A/2012 de 5 de junho. 

2.1.2. O Subdiretor e os Adjuntos são designados nos 30 dias subsequentes à eleição ou 

recondução do diretor e tomam posse de acordo com o estipulado no art.º 24º do Decreto-Lei 

nº75/2008, de 22 de abril. 

2.1.3. O Subdiretor e os Adjuntos podem cessar funções a seu pedido, através de requerimento 

dirigido ao Diretor com antecedência mínima de 30 dias, por decisão fundamentada do Diretor em 

qualquer momento, ou, ordinariamente, por cessação do mandato do Diretor. 

2.1.4. O Diretor fará a substituição do Subdiretor ou dos Adjuntos demissionários ou demitidos, 

quando considerar oportuno, sem prejuízo das atividades letivas e em observância do art.º 69º do 

Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

2.1.5. O Diretor reunirá, formalmente, uma vez por período, com o Subdiretor e os Adjuntos, 

sendo lavrada ata da respetiva reunião.  

2.2.  Competências 
 

As competências do Diretor estão estabelecidas no artigo 20º no Decreto-Lei nº75/2008, 

havendo, no entanto, algumas especificidades que se enunciam nos números seguintes. 

2.2.1. Compete ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, aprovar o plano de formação e de 

atualização do pessoal docente e não docente, ouvida também, no último caso, a Câmara Municipal 

de Portel e comunicar este plano ao Centro de Formação Beatriz Serpa Branco onde tem assento na 

Comissão Pedagógica. 
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2.2.2. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela Administração 

Educativa e pela Câmara Municipal de Portel. 

2.2.3. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor, nos Adjuntos e nos Coordenadores de 

Escola ou Estabelecimento de Educação Pré-escolar as competências referidas na legislação supra 

citada com exceção da matéria que respeita à avaliação de desempenho do pessoal docente (artº 

20º, nº 5, alínea do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril). 

2.2.4. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor, ou, na 

impossibilidade deste último, por um dos seus adjuntos. 

2.3. Abertura do Procedimento Concursal para recrutamento do Diretor 
 

2.3.1. O procedimento concursal será divulgado, no que concerne ao espaço físico para a sua 

divulgação no Agrupamento (AEP), no átrio do bloco principal, que sedia o Diretor e os Serviços 

Administrativos, na escola sede EB 2,3 de D. João de Portel e num placar da sala dos professores da 

escola já referida.  

2.3.2. O procedimento concursal será também divulgado na página web do Agrupamento (AEP). 

 

2.4. Assessorias 

 

Para apoio à atividade do diretor, podem ser constituídas assessorias técnico-pedagógicas, nos 

termos previstos no artigo 30º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, e em cada ano de acordo 

com despacho orientador do lançamento do ano letivo. 

 

3. CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do Agrupamento de Escolas de Portel, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, 

da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente 

(artigo 21º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 



 

 

REGULAMENTO INTERNO 

 

 

11 

3.1. Composição 
 

3.1.1. O Conselho Pedagógico é composto por 12 docentes, nos seguintes termos: 

a) O Diretor, que preside por inerência de funções; 

b) Os 6 Coordenadores dos Departamentos Curriculares, a saber: 

- Departamento Curricular da Educação Pré-escolar; 

- Departamento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

- Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais; 

- Departamento Curricular de Línguas; 

- Departamento Curricular de Ciências Humanas e Sociais; 

- Departamento Curricular de Expressões; 

c) O Coordenador do Departamento dos Serviços Especializados e de Apoio Educativo; 

d) O Coordenador dos Diretores de turma do 2º e 3º ciclo do ensino básico; 

e) O representante das Ofertas Formativas Profissionalizantes; 

f) O Professor Bibliotecário; 

g) O Coordenador de Projetos Pedagógicos. 

3.1.2. O Conselho Pedagógico tem duas Comissões Especializadas, a saber: 

a) A Secção de Avaliação do Desempenho Docente prevista nos art.º 43º, nº1, alínea c) do 

Estatuto da Carreira Docente e 12º do Decreto Regulamentar nº 26/2012; 

b) A Comissão de Reformulação do Projeto Educativo, em sintonia com o art.º 34º, nº2 do DL nº 

75/2008. 

3.2. Regime de funcionamento 
 

3.2.1. O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que uma solicitação do Conselho 

Geral o justifique. 
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3.2.2. Nas reuniões do Conselho Pedagógico, sempre que o presidente ou o plenário o entendam, 

podem participar como convidados e consequentemente sem direito a voto, elementos do pessoal 

não docente, pais e encarregados de educação ou outros membros da comunidade escolar e 

educativa. 

 

3.3. Recrutamento dos Membros do Conselho Pedagógico 
 

3.3.1. O Diretor e os Coordenadores de Departamentos Curriculares fazem parte do Conselho 

Pedagógico por inerência de funções (art.º 32º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril). 

3.3.2 O Coordenador do Departamento dos Serviços Especializados e de Apoio Educativo é eleito 

de entre os docentes do grupo de recrutamento 910, nos mesmos moldes do estipulado para os 

Departamentos Curriculares, participando na eleição todos os membros do departamento. 

3.3.3. O Coordenador dos Diretores de Turma do 2º e 3º ciclo é nomeado pelo Diretor e é 

membro do Conselho Pedagógico por inerência de funções (art.º 32º do Decreto-Lei nº75/2008, de 

22 de abril). 

3.3.4. O representante das Ofertas Formativas Profissionalizantes é nomeado pelo Diretor e é 

membro do Conselho Pedagógico por inerência de funções (art.º 32º do Decreto-Lei nº75/2008, de 

22 de abril). 

3.3.5. O representante dos Serviços Técnico-Pedagógicos será o/a Professor/a Bibliotecário/a 

(Portaria n.º 192-A/2015 de 29 de junho) em cumprimento do Regulamento Interno. 

3.3.6. O/A Coordenador/a de Projetos Pedagógicos é nomeado/a pelo Diretor de entre o pessoal 

docente e é membro do Conselho Pedagógico por força deste Regulamento Interno. 

3.4. Mandato 
 

3.4.1. Os membros do Conselho Pedagógico têm, ordinariamente, um mandato de duração igual 

ao do Diretor, ou seja, de 4 anos. 

3.4.2. Os membros do Conselho Pedagógico podem cessar funções através de requerimento, 

dirigido ao Diretor, com antecedência mínima de 30 dias, por decisão fundamentada do Diretor, em 

qualquer momento, ou, ordinariamente, por cessação do mandato do diretor. 
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3.4.3. No caso de caber uma cessação de funções, o diretor procederá em conformidade, 

assegurando uma rápida substituição de acordo com os mecanismos legais previstos, no artº 43 do 

Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, na Portaria n.º 192-A/2015 de 29 de junho ou procedendo a 

uma nova nomeação. Em qualquer caso não haverá prejuízo do serviço letivo. 

 

4. CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do 

Agrupamento (AEP), art.º 26º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

4.1. Composição 
 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

b) O Subdiretor ou um dos adjuntos; 

c) O Chefe dos Serviços Administrativos.  

4.2. Competências 
 

Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam cometidas por lei ou por protocolo 

estabelecido com organizações ou instituições públicas ou privadas, as competências do Conselho 

Administrativo encontram-se definidas no artigo 38º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

4.3. Regime de funcionamento 
 

4.3.1. O Conselho Administrativo reúne, ordinariamente, uma vez por mês e 

extraordinariamente, sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de 

qualquer dos restantes membros. 

4.3.2. Na ausência do Diretor o Conselho Administrativo reunirá sob a presidência do Subdiretor. 
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4.4. Mandato 
 

 O mandato dos membros do Conselho Administrativo, acompanha, ordinariamente, o mandato 

do Diretor. 

 

5. COORDENAÇÃO DE ESCOLA E DE ESTABELECIMENTO DE 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

A Coordenação de escola e de estabelecimento de educação pré-escolar (EB1/JI) é criada no 

Agrupamento (AEP) de acordo com o art.º nº40 do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

5.1. Estabelecimentos abrangidos  
 

 Serão designados Coordenadores para as EB1/JI de Oriola e de Monte do Trigo.  

Tendo em conta a separação física existente entre a escola sede do AEP e o Centro Escolar de 

Portel, também este estabelecimento poderá ter um Coordenador designado pelo Diretor. 

5.2. Designação e Mandato 
 

A Coordenação é assegurada por um Coordenador (professor ou educador) designado pelo 

Diretor. A duração do mandato é de 4 anos. 

5.3. Competências 
 

5.3.1. Representar o Diretor na EB1/JI. 

5.3.2. Divulgar atempadamente as decisões e as informações do Diretor junto dos docentes da 

EB1/JI. 

5.3.3. Reunir os docentes da EB1/JI, em conselho que presidirá, sempre que entenda necessário, 

fazendo lavrar atas das referidas reuniões. 

5.3.4. Implementar a articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1ºciclo do ensino 

básico.  

5.3.4. Promover a articulação ao nível do 1º ciclo, entre os docentes do mesmo nível de ensino.  
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5.3.5 Promover a troca de experiências, materiais e cooperação entre todos os docentes.  

5.3.4. Coordenar e implementar atividades comuns à EB1/JI, consignadas no Plano Anual ou 

Plurianual de Atividades. 

5.3.5. Avaliar a implementação, adequação e resultados das atividades previstas no Plano Anual 

ou Plurianual de Atividades.  

5.3.6. Fazer a gestão quotidiana do pessoal não docente, dos recursos materiais e das instalações 

da EB1/J. 

 

IV - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

 

As estruturas de coordenação e supervisão colaboram com o conselho pedagógico e com o 

Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades 

escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal 

docente (art.º 42º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril). 

Para assegurar a articulação e a gestão curricular, são ou estão (Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de 

abril) constituídas as seguintes estruturas: 

a) Departamentos Curriculares, a saber: Departamento da Educação Pré-Escolar; Departamento 

do 1º Ciclo do Ensino Básico; Departamento de Ciências Humanas e Sociais; Departamento de 

Expressões; Departamento de Línguas; Departamento de Matemática e Ciências Experimentais;  

b) Departamento não Curricular, a saber: Departamento dos Serviços Especializados de Apoio 

Educativo; 

c) Conselho de Diretores de Turma; 

d) Conselho de Turma; 

e) Conselho de Docentes; 

f) Conselho das Ofertas Formativas Profissionalizantes. 
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1. DEPARTAMENTOS CURRICULARES 
 

1.1. Constituição dos Departamentos Curriculares 
 

Os Departamentos Curriculares são constituídos pelos docentes, tal como em seguida se 

discrimina, reportando aos grupos de recrutamento: 

a) Departamento Curricular da Educação Pré-escolar: Grupo 100; 

b) Departamento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico: Grupo 110; 

c) Departamento Curricular de Línguas: Grupos 120, 210, 220, 300, 320, 330, 350; 

d) Departamento Curricular de Ciências Humanas e Sociais: Grupos 200, 290, 400, 410, 420; 

e) Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais: Grupos 230, 500, 510, 520, 

550, 560; 

f) Departamento de Expressões: Grupos 240, 250, 260, 600, 610, 620. 

1.2. Funcionamento dos Departamentos Curriculares 
 

1.2.1 As reuniões ordinárias dos departamentos curriculares terão lugar duas vezes por período e 

serão convocadas com a antecedência mínima de 48 horas.  

1.2.2. Os departamentos curriculares reunirão extraordinariamente, sempre que considerado 

necessário, seja por conveniência do Diretor, do Coordenador ou de um terço dos seus membros, 

respeitando o prazo de 48h para efeitos de convocatória. 

1.3. Diretor de Instalações 
 

1.3.1. O Diretor de Instalações é um docente designado para o efeito pelo Diretor. 

1.3.2. O Diretor de Instalações será responsável pela atualização anual do cadastro e inventário 

das instalações sob sua supervisão, bem como pela elaboração de um regulamento para a sua 

utilização (espaço e recursos materiais). Este regulamento fará parte integrante do regimento do 

Departamento Curricular a que o Diretor de Instalações pertence e será do conhecimento da 

comunidade escolar. 
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1.4. Regimentos dos Departamentos Curriculares 
 

Cada Departamento Curricular possui um regimento, que é elaborado nos trinta dias seguintes à 

aprovação do Regulamento Interno, passando a integrá-lo, sob a forma de anexo (Anexos 1 a 6). 

 

 

2. DEPARTAMENTO NÃO CURRICULAR 
 

2.1. Constituição do Departamento Não Curricular 
 

O Departamento dos Serviços Especializados de Apoio Educativo é uma estrutura técnico-

pedagógica, constituída pelos docentes do grupo de recrutamento 910 e pelos psicólogos e 

terapeutas em funções no Agrupamento de Escolas de Portel. 

2.2. Coordenação do departamento não curricular 
 

2.2.1. A Coordenação do departamento será assegurada por um docente eleito de entre os 

docentes do grupo de recrutamento 910, nos mesmos moldes do estipulado para os Departamentos 

Curriculares, participando na eleição todos os membros do departamento 

2.2.2. Tem um mandato, ordinariamente, de quatro anos que cessa com o mandato do Diretor;  

2.2.3. O Departamento não curricular possui um regimento, que é elaborado nos trinta dias 

seguintes à aprovação do Regulamento Interno, passando a integrá-lo sob a forma de anexo (Anexo 

7). 

 

3. CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 
 

3.1. Constituição 
 

3.1.1. Este conselho é constituído pelo conjunto dos Diretores de Turma do 2º e do 3º ciclo do 

ensino básico regular. 



 

 

REGULAMENTO INTERNO 

 

 

18 

3.2. Competências 
 

3.2.1. Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados 

de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas 

destinadas a melhorar as aprendizagens;  

3.2.2. Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da 

orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas;  

3.2.3. Analisar propostas dos Diretores de Turma, apresentando-as, através do coordenador, ao 

Conselho Pedagógico;  

3.2.4. Promover e implementar a execução das orientações do Diretor e do Conselho Pedagógico; 

3.2.5. Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação e da 

comunidade educativa;  

3.2.6. O Conselho de Diretores de Turma está dispensado da elaboração de regimento interno. 

 

3.3. Coordenador do Conselho de Diretores de Turma 
 

3.3.1. Preside às reuniões do Conselho de Diretores de Turma e é designado pelo Diretor de entre 

os Diretores de Turma do 2º e 3º ciclo do ensino básico regular; 

3.3.2. Tem um mandato, ordinariamente, de quatro anos que cessa com o mandato do Diretor; 

3.3.3. Sempre que não se encontre em exercício efetivo de funções (mais de 10 dias úteis), será 

designado pelo Diretor um seu substituto de entre os membros do respetivo conselho. 

3.3.4. Deve colaborar com os Diretores de Turma e com os serviços de apoio existentes na escola 

na elaboração de estratégias pedagógicas destinadas ao 2º e 3º ciclo do ensino básico;  

3.3.5. Deve divulgar, junto dos referidos diretores de turma, toda a informação necessária ao 

adequado desenvolvimento das suas competências;  

3.3.6. Deve apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho de Diretores 

de Turma;  
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3.3.7. Deve colaborar com o Conselho Pedagógico na apresentação de projetos relativos a 

atividades de complemento curricular e outras atividades pedagógicas decorrentes dos documentos 

de planificação do trabalho a desenvolver com as turmas.  

3.3.8. Planificar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma que coordena, as 

atividades a desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação. 

 

4. CONSELHO DE TURMA/ CONSELHO DE DOCENTES 

O Conselho de Turma/ Conselho de Docentes é a estrutura de orientação educativa responsável 

pela organização das atividades da turma e pelo acompanhamento e avaliação dos alunos. 

 

4.1. Constituição 
 

4.1.1. De acordo com a alínea c) do artigo 44º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, o 

Conselho de Turma do 2º e 3º Ciclos e Secundário é constituído da seguinte forma: 

a) Os professores da turma; 

b) Dois representantes dos pais e encarregados de educação que serão eleitos, entre pares e sob 

supervisão do diretor de turma, no início do ano letivo e que terão a sua presença condicionada ao 

prescrito no art.º 44º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril. 

Será lavrada ata desta eleição; 

c) Um representante dos alunos (3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário), a saber, o 

delegado de turma eleito, entre pares e sob supervisão do diretor de turma, no início do ano letivo e 

que terá a sua presença condicionada ao prescrito no artigo 44º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de 

abril. 

Será lavrada ata desta eleição;   

4.1.2. O Conselho de Turma é presidido pelo Diretor de Turma, designado pelo Diretor de entre 

os docentes que o constituem. 
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4.1.3. Nos conselhos de turma podem intervir, sem direito a voto, os serviços especializados com 

competência em matéria de apoio educativo e entidades cuja contribuição o Conselho Pedagógico 

considere conveniente. 

Em conformidade com o parágrafo anterior participarão nos conselhos de turma os docentes do 

Departamento dos Serviços Especializados de Apoio Educativo que apoiem alunos da turma.  

4.2. Competências 
 

Compete ao Conselho de Turma: 

Articular as atividades dos professores que compõem o Conselho de Turma, com vista à 

interdisciplinaridade, em colaboração com os Departamentos Curriculares; 

Detetar dificuldades e outras necessidades dos alunos em colaboração com os Serviços 

Especializados de Apoio Educativo; 

Elaborar e implementar o Plano Curricular de Turma, o qual deve integrar estratégias de 

diferenciação pedagógica e de adequação curricular para o contexto da sala de aula; 

Comunicar ao Diretor os casos disciplinares cuja gravidade entenda que excedem a sua 

competência; 

Proceder à avaliação dos alunos nos termos da legislação em vigor; 

  Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação no 

percurso escolar dos alunos; 

Identificar os alunos com eventual necessidade de aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão e apresentá-la ao diretor de acordo com o art.º 20º do Decreto-Lei 

nº54/2018 de 6 de julho; 

4.3. Reuniões 
 

4.3.1. O Conselho de Turma reúne, ordinariamente: 

a) No princípio do ano letivo; 

b) No final de cada período letivo. 

4.3.2. O Conselho de Turma reúne, extraordinariamente, sempre que razões de ordem 

pedagógica, disciplinar ou de interesse da turma o exijam. 
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4.3.3. Ordinariamente o Conselho de Turma é convocado pelo Diretor.  

Extraordinariamente, o mesmo Conselho, é convocado pelo Diretor, por sua iniciativa, a pedido 

do Diretor de Turma ou a pedido de dois terços dos seus membros. 

4.3.4 Os Conselhos de Turma serão secretariados por um docente nomeado pelo Diretor. 

4.3.5. Os Conselhos de Turma dispensam a existência de um regimento, atuando-se em 

conformidade com o Regulamento Interno, com o artigo 44º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de 

abril e ainda com o Código do Procedimento Administrativo, Decreto-lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro. 

4.4. Diretor de turma 
 

4.4.1. O Diretor de Turma será um professor nomeado pelo Diretor de entre os professores da 

turma. 

4.4.2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, preferencialmente, deverá ser nomeado 

Diretor de Turma o professor que no ano anterior tenha exercido essas funções na mesma turma.  

4.4.3. Extraordinariamente, podem ser atribuídas duas direções de turma a um mesmo professor. 

4.4.4. O Diretor de Turma beneficiará de uma redução da componente letiva para o exercício das 

suas funções de acordo, em cada ano, com o despacho de organização do ano letivo. 

4.4.5. As horas de redução da componente letiva, referidas no número anterior, são marcadas no 

horário do Diretor de Turma e sumariadas. Uma hora será para o atendimento de pais e 

encarregados de educação. 

4.4.6. Caso o Diretor de Turma se encontre impedido de exercer as suas funções é nomeado, 

temporariamente, outro professor da turma para o seu lugar. 

4.5. Competências do diretor de turma ou professor titular de 
turma 

 

4.5.1. Compete ao professor/educador titular de turma, no 1.º Ciclo e na Educação Pré-Escolar, 

com as devidas adaptações, e ao diretor de turma, nos 2.º e 3º Ciclos, o desempenho de funções em 

conformidade com o estabelecido no artigo 44º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, e o 

despacho de organização do ano letivo e ainda noutra legislação subsidiária que venha a ser 

publicada. 
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Destaca-se ainda na área das competências: 

a) Presidir ao conselho de turma, onde tem voto de qualidade; 

b) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na vida escolar; 

c) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores 

da turma a informação necessária à adequada orientação educativa dos alunos; 

d) Assegurar a participação dos professores, pais e alunos na aplicação de medidas de apoio 

educativo decorrentes de necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

g) Coordenar o processo de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, garantindo o seu caráter 

globalizante e promotor do sucesso escolar dos alunos; 

h) Dar cumprimento às decisões dos órgãos de direção e gestão pedagógica do Agrupamento 

(AEP); 

i) Esclarecer os alunos antes da eleição do Delegado e Subdelegado de Turma, no que respeita às 

funções inerentes aos cargos e às condições exigidas para o seu desempenho; 

j) Reunir com os alunos sempre que necessário, por sua iniciativa, a pedido do delegado de turma 

ou da maioria dos alunos; 

k) Organizar o processo individual do aluno. 

 O processo individual do aluno, durante a sua menoridade, estará disponível apenas para os 

titulares dos órgãos de administração e gestão do agrupamento, o professor titular da turma (1º 

ciclo), o Diretor de Turma, os Serviços Especializados de Apoio Educativo (docentes e psicólogos), se 

autorizados pelo Diretor, o aluno e respetivo encarregado de educação, estando presente, nestes 

casos, o professor titular de turma (1º ciclo) ou o Diretor de Turma, nas respetivas horas de 

atendimento e nos locais destinados para o efeito.  
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5. CONSELHO DE DOCENTES 

5.1. Composição 
 

O Conselho de Docentes é um órgão de natureza consultiva, e que por esta natureza emite 

pareceres, composto por todos os titulares de turmas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de 

Portel. 

5.2. Reuniões 

O Conselho de Docentes reúne, ordinariamente, para efeitos de avaliação dos alunos do 1º ciclo, 

no final de cada período letivo. 

5.3. Intervenientes 

No Conselho de Docentes podem ainda participar, sem direito a voto, os Serviços Especializados 

de Apoio Educativo, ou outros que o Conselho Pedagógico considere pertinentes.  

5.4. Coordenador 

O coordenador do Conselho de Docentes é nomeado pelo Diretor de entre os elementos que 

integram este órgão. 

 

6. CONSELHO DAS OFERTAS FORMATIVAS 
PROFISSIONALIZANTES 

 

6.1. Composição 
 

O Conselho das Ofertas Formativas Profissionalizantes é constituído, após designação do 

Diretor, pelos Diretores de Curso e Diretores de Turma dos respetivos cursos.  

6.2. Representação 
 

O representante do Conselho das Ofertas Formativas Profissionalizantes em Conselho 

Pedagógico será um dos Diretores de Curso. Este representante presidirá às reuniões deste 

Conselho. 
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6.3. Reuniões 
 

6.3.1 O conselho reunirá, ordinariamente, duas vezes por período, assegurando a planificação, 

acompanhamento e realização da formação em contexto de trabalho e a preparação dos momentos 

de avaliação.  

6.3.2 As entidades parceiras da escola para a realização da formação/experiência em contexto de 

trabalho, serão identificadas, caraterizadas e objeto de acordo protocolado. 

 

V - COMUNIDADE ESCOLAR 

 

1. ÂMBITO E CONCEITO 
 

A autonomia e funcionamento dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

pressupõem a responsabilidade de todos os membros da comunidade escolar na salvaguarda efetiva 

do direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso à escola e no sucesso escolar e 

educativo dos alunos. 

Assim, a escola, latus sensus, promove medidas que visem o empenho e o sucesso escolar, a 

prossecução integral dos objetivos do Projeto Educativo, incluindo os de integração sociocultural, e 

os de desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores humanistas, da 

democracia e exercício responsável da liberdade individual e do cumprimento dos direitos e deveres 

que lhe estão associados. 

A escola é o espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação, devendo o seu 

funcionamento garantir plenamente aquele direito.  

A comunidade escolar integra os alunos, os professores, o pessoal não docente e os pais ou 

encarregados de educação. Os membros da comunidade educativa gozam de direitos e obrigam-se a 

deveres comuns a todos e específicos seguindo o estatuto de cada um. 

O funcionamento da escola pauta-se pelo primado dos alunos, sem prejuízo dos direitos 

reconhecidos aos professores, pessoal não docente e encarregados de educação.  
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Assim, ter-se-á em apreço o “Estatuto do Aluno e Ética Escolar”, que “estabelece os direitos e 

deveres dos alunos dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais e encarregados de 

educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação”, tendo 

também no seu âmbito a aplicação à educação pré-escolar no que concerne à responsabilidade, ao 

papel dos membros da comunidade escolar e à vivência na escola e ainda o “Estatuto da Carreira 

dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário”, que estabelece os 

direitos e deveres do pessoal docente. 

Requer-se nos Estatutos supra citados alguma regulamentação subsidiária, em termos de 

Regulamento Interno, que em seguida se apresenta. 

2. ALUNOS 
 

Os direitos e deveres dos alunos estão expressos no “CAPÍTULO III”, Seções I e II da Lei n.º 

51/2012, de 05 de setembro e a matéria do Processo Individual do Aluno e outros instrumentos de 

registo na “SECÇÃO III, art.º 11º e 12º” da mesma lei. Contempla-se neste regulamento a matéria 

que carece de regulamentação e ainda os deveres e direitos que o agrupamento (AEP) tem por 

convenientes, a saber: 

2.1.  Processo Individual do Aluno e outros elementos 
identificativos 

 

2.1.1 Cartão Eletrónico de Identificação  

Aos alunos do AEP será atribuído um cartão individual de identificação onde constam a fotografia 

do aluno, o seu nome e o número do seu processo individual no Programa de Gestão Integrada para 

a Administração Escolar, doravante designado por GIAE online. Constam também no cartão a 

fotografia, o logotipo e a identificação do Agrupamento (AEP). 

Este cartão substitui a utilização de dinheiro/moeda na escola sede do AEP, Escola D. João de 

Portel, carecendo para tal efeito que se efetue o seu carregamento na papelaria da escola sede. 

Considera-se desejável que o carregamento do cartão seja feito pelos pais ou pelo encarregado de 

educação. 

O cartão tem várias e valiosas utilidades, a saber: 

a)  Identifica o aluno; 
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b) Identifica o número do processo individual dos alunos; 

c) Identifica o estabelecimento de ensino frequentado; 

d) Valida entradas e saídas, autorizadas, da escola. 

Será usado à entrada da escola sede, sob controlo de um assistente operacional, sendo que esta 

validação de entrada é obrigatória e permite ao aluno a sua posterior utilização no interior da 

escola.  

Haverá também a obrigatoriedade de apresentar o cartão, em cada saída da escola, 

designadamente, caso haja autorização do encarregado de educação, na hora de almoço (saída e 

entrada) e, ordinariamente, após o termo das aulas; 

e) É de cómodo uso diário.  

f)  Permite pagamentos na papelaria, reprografia e bufete da escola sede; 

g) Permite controlar saldos, créditos e débitos; 

h) Permite a marcação de refeições no refeitório da escola sede. 

2.1.2 Processo Individual do Aluno  

Quanto à alínea l), do art.º 11º da mesma lei e à confidencialidade exigida, pelo Regulamento 

(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, o processo individual 

do aluno, durante a sua menoridade, estará disponível apenas para os titulares dos órgãos de 

administração e gestão do agrupamento, o professor titular da turma (1º ciclo), o Diretor de Turma, 

os Serviços Especializados de Apoio Educativo (docentes e psicólogos), se autorizados pelo Diretor, o 

aluno e respetivo encarregado de educação, estando presente, nestes casos, o professor titular de 

turma (1º ciclo) ou o Diretor de Turma, nas respetivas horas de atendimento e nos locais destinados 

para o efeito.  

Têm ainda acesso ao processo individual do aluno, o chefe dos serviços administrativos e os 

funcionários administrativos afetos aos serviços de gestão de alunos e da ação social escolar. 

Os pais dos alunos, caso não sejam encarregados de educação, poderão ter acesso ao processo 

individual do aluno, mediante requerimento dirigido ao Diretor, cabendo conhecimento do despacho 

proferido ao professor titular de turma (1º ciclo) ou ao Diretor de Turma. Por requerimento dirigido ao 

Diretor podem ainda ter acesso ao processo individual dos alunos os serviços do estado que se 

entendam como justificadamente necessários. 
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O direito de acesso dos pais e encarregados de educação ao processo individual dos alunos cessa 

imediatamente quando estes atingem a maioridade. 

O processo individual do aluno ficará à guarda do professor titular de turma (1º ciclo) ou do Diretor 

de Turma durante o ano escolar, em armário devidamente identificado na sala dos Diretores de Turma 

ou na sala de aula (1º ciclo) e no restante tempo, correspondente às pausas letivas e às férias, à guarda 

de quem o Diretor designar, de entre o pessoal não docente; 

2.2. Representação, participação, comunicação e informação dos 
alunos 

 

2.2.1 Os alunos serão representados pelos Delegados e Subdelegados de Turma que serão eleitos 

em cada turma em conformidade com o número 5, do artigo 8º da Lei n.º 51/2012, de 05 de 

Setembro, na primeira semana do ano escolar, por voto secreto, e sob supervisão do Diretor de Turma 

ou quem o substituir. 

2.2.2 Os alunos participarão formalmente na vida escolar através de reunião de Delegados e 

Subdelegados de Turma (2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Ofertas Formativas Profissionalizantes), 

convocada expressamente para esse fim pelo Diretor, presidida pelo Coordenador dos Diretores de 

Turma e secretariada pelo Representante do Conselho das Ofertas Formativas Profissionalizantes que, 

com ele e um aluno Delegado de Turma, voluntariado, constituirão a mesa, podendo ocorrer a reunião 

com prejuízo da atividade letiva.  

No concernente ao número 1 do artigo 8º da Lei n.º 51/2012, de 05 de Setembro, estipula-se que 

os representantes dos alunos (Delegados e Subdelegados de Turma), poderão reunir em assembleia 

por sua iniciativa, em horário e espaço a autorizar pelo Diretor, não podendo ocorrer prejuízo da 

atividade letiva. 

As reuniões, em qualquer dos casos, deverão ser convocadas com uma semana de antecedência e 

com conhecimento aos Diretores de Turma e aos encarregados de educação dos alunos envolvidos. 

2.2.3 Quanto à alínea o) do art.º 10º da mesma Lei, os alunos serão informados sobre o 

Regulamento Interno, ordinariamente, pelo professor titular de turma ou pelo diretor de turma.  

2.2.4 No concernente à utilização de instalações específicas a informação pertinente será dada 

pelos professores que as utilizam e/ou as dirigem, pela leitura do Regulamento Interno ou pelo acesso 

à informação através da página web do Agrupamento (AEP). 
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2.2.5 Na comunicação assíncrona entre a escola e os encarregados de educação e, também, no 

sentido inverso, a caderneta escolar constitui-se como canal de comunicação privilegiado, sendo de 

uso obrigatório diário por parte dos alunos. 

2.2.6 No que concerne à comunicação da avaliação dos alunos do ensino básico e do ensino 

secundário, aos pais e encarregados de educação, estipula-se que as pautas serão afixadas no final de 

cada um dos períodos escolares, sendo que nas mesmas não constará o nome dos alunos no sentido 

de respeitar o Regime de Proteção de Dados. Assim, a identificação dos alunos far-se-á através do 

número de processo e do número de ordem na turma. 

2.3. Direitos tidos por convenientes pelo Agrupamento de Escolas 
de Portel: 

 

No concernente ao número 1 do artigo 7º da Lei n.º 51/2012, de 05 de Setembro, “Direitos do 

aluno” e no que ao AEP concerne, estipula-se: 

a) No concernente às alíneas d), e) e h), valorização do mérito, serão atribuídos diplomas aos alunos 

que se destaquem de acordo com os valores e ações elencadas, nomeadamente: 

- Diploma de Mérito Escolar – Os alunos têm que obter uma média de níveis igual ou superior a 4,5 

(a área disciplinar de Educação Moral e Religiosa Católica não será contabilizada para efeitos da média 

referida). Poderão ainda ser propostos pelos conselhos de turma/ professores titulares, outros alunos 

que, no final do ano letivo, tenham um desempenho adequado às suas capacidades e que se considere 

meritório. 

- Diploma de Mérito Desportivo – Para os alunos que se destaquem em provas desportivas 

escolares regionais, distritais ou nacionais, no âmbito do desporto escolar ou outro. 

- Diploma de Mérito de Participação Ativa - Este prémio pretende destacar alunos com iniciativa e 

participação significativa em iniciativas escolares ou atividades valorosas de interação com a 

comunidade. 

- Diploma de Mérito Cultural – Para alunos com distinção em concursos a nível escolar, distrital, 

regional ou nacional. 

O conselho pedagógico deliberará sobre a pertinência das propostas feitas.  
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2.4. Deveres tidos por convenientes pelo Agrupamento de Escolas 
de Portel: 

 

a) Entrar e sair da escola pelos acessos em uso e no horário correspondente ao início e termo 

das aulas e hora de almoço, neste caso, mediante consentimento expresso dos encarregados de 

educação. 

b) Não se fazer acompanhar, no recinto escolar, por elementos estranhos à escola; 

c) Comunicar ao adulto mais próximo, docente ou não docente, a presença de elementos 

estranhos à escola no interior do recinto escolar; 

d) Circular nos espaços escolares de forma ordeira; 

e) Não circular ou permanecer nos corredores ou nos espaços junto aos locais onde 

funcionam aulas, durante o decorrer das mesmas; 

f) Não circular em espaços cujo acesso seja vedado ou reservado. Será emitido despacho 

anual do diretor sobre esta matéria;  

g) Entregar aos assistentes operacionais objetos que encontrem abandonados no recinto 

escolar; 

h) Entregar os bens de valor à guarda dos assistentes operacionais enquanto as aulas 

decorrem no pavilhão gimnodesportivo; 

i) Alertar os membros do pessoal não docente ou os professores sempre que alguém 

manuseie objetos ou substâncias que ponham em risco a integridade física de qualquer elemento da 

comunidade educativa; 

j) Comunicar aos assistentes operacionais a necessidade de recuperar objetos caídos em 

lugares considerados de acesso perigoso;  

k) Dirigir-se para os blocos de salas de aula ou outras instalações de uso didático, 

imediatamente no horário estipulado, aguardando a chegada do professor à entrada desses 

espaços; 

l) Nas salas de aula ou outros espaços de trabalho e durante o decurso das atividades letivas, 

não comer, beber, mastigar pastilha elástica e manter desligados e guardados telemóveis 

(eventualmente em recipientes próprios existentes em cada espaço de aula, por indicação do 
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professor), jogos ou qualquer outro tipo de equipamento que possa perturbar o normal 

funcionamento das referidas atividades. 

Exceciona-se o uso de telemóveis em sala de aula quando houver um propósito didático e, nesse 

propósito, for autorizado pelo professor; 

m) Nas salas de aula ou outros espaços de trabalho cobertos, não cobrir a cabeça;  

n) Deitar o lixo nos recipientes adequados à sua reciclagem; 

p) Não permanecer na sala de aula durante o intervalo, exceto se acompanhado pelo 

professor; 

q) Respeitar a ordem de chegada e formar filas, sempre que necessário, nomeadamente em 

locais como as salas de aula (entrada e saída), o refeitório, o bufete e outros serviços com 

atendimento público; 

r) Não afixar cartazes, publicitar eventos ou quaisquer atividades, sem a autorização prévia do 

Diretor ou do Coordenador de Estabelecimento; 

s) Fazer-se acompanhar dos materiais e equipamentos indicados para cada aula em bom 

estado de conservação e de higiene; 

t) Apresentar-se no espaço escolar respeitando as regras de higiene e salubridade públicas; 

O incumprimento dos deveres e normas enunciadas, constitui infração passível da aplicação de 

medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos da lei e do presente Regulamento 

Interno. 

 

2.5. Frequência, assiduidade e medidas de recuperação ou 
corretivas 

 

2.5.1. No cumprimento do n.º 5 do artigo 13º da Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro estipula-se 

que o controlo primário da assiduidade dos alunos, de qualquer ciclo ou nível de ensino, será feito, 

ordinariamente, em cada aula, pelos docentes titulares, através do GIAE Online. 

Aquando da realização de qualquer atividade extra sala de aula, haverá um suporte papel para 

registar a assiduidade dos alunos, cabendo ao professor acompanhante esse registo. 
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Caberá aos professores titulares no 1º ciclo e aos Diretores de Turma nos outros ciclos ou níveis 

de ensino, controlar a justificação das faltas dos alunos, cabendo a mesma aos pais e encarregados 

de educação. 

Será o Diretor de Turma o responsável por controlar as faltas dos alunos no GIAE Online e pela 

sua divulgação junto dos pais ou encarregados de educação. Para este efeito estão à disposição do 

Diretor de Turma vários canais de comunicação síncrona e assíncrona, dos quais serão informados os 

alunos e os encarregados de educação no início do ano letivo. 

2.5.2. Quanto à regulamentação do n.º 4 do artigo 14º da Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro as 

faltas injustificadas resultantes da ordem de saída de sala de aula serão objeto de imediata 

informação à direção e Diretor de Turma do aluno em questão, o qual informará de forma expedita 

os respetivos encarregados de educação.  

2.5.2. Ainda no âmbito da ordem de saída de sala de aula, caberá aqui a intervenção dos 

docentes presentes na “Sala de Ocorrência Disciplinar”, a quem são apresentados e dados à guarda 

estes alunos e que procederão conforme o regulamento desta valência educativa (Anexo 8). 

2.5.4. Quando na ultrapassagem do limite de faltas estipulado no n.º 1 do art.º 18º da Lei n.º 

51/2012, de 05 de setembro se encontrem, como determinantes, faltas injustificadas decorrentes da 

aplicação de medidas corretivas de ordem de saída da sala de aula ou cumprimento de medidas 

disciplinares sancionatórias de suspensão, cabe, segundo o nº8 do art.º 20º da lei antes citada, a 

imediata retenção do aluno no ano da escolaridade básica que frequenta. Até final do ano escolar o 

aluno será afastado da turma e sujeito a um conjunto de atividades de integração na comunidade 

escolar e educativa, a propor pelo Conselho de Turma e a implementar pelo Diretor, seja sob tutela 

de um elemento não docente, de um elemento docente, ambas, ou sob tutela de uma entidade 

parceira da escola, cabendo neste último caso o consentimento do encarregado de educação.  

2.5.5. Se na ultrapassagem do limite de faltas não se encontrarem razões disciplinares e a 

presença do aluno não perturbar o normal funcionamento das aulas o aluno continuará a 

acompanhar a turma, independentemente da implementação de outras medidas que venham a 

considerar-se convenientes. 

2.5.6. No respeitante à regulamentação do n.º 5 do artigo 14º da Lei n.º 51/2012, de 05 de 

setembro, mais concretamente relacionado com a falta de pontualidade dos alunos, determina-se o 

seguinte. 
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2.5.6.1. Define-se o período de tolerância de 5 minutos, após o início da aula ou atividade, 

enquanto período de tempo durante o qual se admite que o aluno, a título excecional e por razões 

de força maior, possa não cumprir o seu dever de pontualidade. 

2.5.6.2. Até um limite máximo de 3 vezes, quando o aluno entrar na sala de aula fora do período 

de tolerância definido, o professor registará o atraso nos suportes existentes para esse efeito, 

notificando o encarregado de educação através da caderneta do aluno. 

2.5.6.3. Ao verificar-se pela 4ª vez a situação enunciada no número anterior, o professor deverá 

marcar falta de presença ao aluno. 

2.5.6.4. O atraso sujeito a marcação de falta não deverá, contudo, ser impeditivo da entrada do 

aluno na sala de aula ou local onde decorra a atividade escolar, desde que este se integre de 

imediato, sem manifestar qualquer comportamento inadequado. 

2.5.5. Ainda relativamente à regulamentação do n.º 5 do artigo 14º da Lei n.º 51/2012, de 05 de 

setembro, e no que concerne à comparência dos alunos sem o material didático indispensável, 

determina-se o seguinte. 

2.5.5.1. Considera-se material necessário às aulas e atividades escolares, todo aquele que foi 

indicado pelo professor no início do ano letivo, bem como outro que venha a ser pontualmente 

solicitado com uma antecedência mínima de 24 horas. 

2.5.5.2. Até um limite máximo de 3 vezes, a ausência de material que impossibilite o aluno de 

executar as tarefas e atividades planeadas deverá ser anotada pelo professor nos suportes 

existentes para esse efeito, notificando o encarregado de educação através da caderneta do aluno. 

2.5.5.3. Ao verificar-se pela 4ª vez a situação enunciada no número anterior, o professor deverá 

marcar falta de presença ao aluno. 

 2.5.6. Perante manifesta perturbação do decurso da lição e/ou reiterado incumprimento por 

parte do aluno, exceto no 1º ciclo, poderão os docentes julgar pertinente a não permanência dos 

alunos em sala de aula, fazendo-os apresentar na Sala de Ocorrência Disciplinar. Em situação 

idêntica, no 1º ciclo, os alunos poderão ausentar-se da sala de aula, até acalmarem, ficando ao 

cuidado de um assistente operacional.  

2.5.7. Regulamentando o n.º 5 do artigo 16º da Lei n.º 51/2012, de 05 de Setembro, estipula-se 

que o agrupamento (AEP) deixe na esfera de competências do professor titular ou do Diretor de 

Turma a aceitação da justificação de faltas dos alunos, que ocorram fora do quadro legal aplicável. 
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No caso de incumprimento julgado injustificado e, como tal, com consequências gravosas para o 

aluno, será informado imediatamente o encarregado de educação. O ato de não-aceitação de 

justificação de faltas carece de justificação sumária do diretor de turma, que será registada em 

documento adequado, nomeadamente a caderneta do aluno, e exposta ao encarregado de 

educação. 

2.5.10. As ofertas formativas profissionalizantes e no concernente ao n.º 2 do artigo 18 º e ao n.º 

2 do artigo 19º da Lei n.º 51/2012, de 05 de Setembro, encontram-se previstas em regulamento 

próprio (Anexo 9) 

2.5.11. Em situações de excesso de faltas, justificadas ou injustificadas, e quando a família não 

pareça ser, ou não comprove ser, um interlocutor consequente, deverá o Diretor de Turma 

apresentar a situação ao Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família que agirá em conformidade com as 

suas competências. 

2.5.12. Quanto ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas, n.º 1 do 

artº 19º da Lei n.º 51/2012, de 05 de Setembro, institui-se no agrupamento (AEP) que as medidas de 

recuperação ficarão ao cuidado dos professores titulares com conhecimento ao Diretor de Turma e 

ao Conselho de Turma e eventual articulação com os Serviços Especializados de Apoio Educativo. No 

que concerne às medidas corretivas, obrigarão alunos e famílias, em compromisso escrito, e serão 

aplicadas em tempos letivos, ou não letivos, fruto de proposta do conselho de turma, com aval do 

Diretor. 

2.5.13. Atendendo ao n.º5 do art.º 19º da Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro, considera-se que o 

aluno será excluído das atividades de apoio ou complementares de inscrição ou frequência 

facultativa, quando se ultrapassar o limite de três faltas injustificadas. 

Quando se tratem de atividades de apoio, por deliberação do conselho de turma no final de um 

período letivo, o aluno poderá retomar a frequência do apoio, ficando sujeito a exclusão definitiva 

assim que se verificar a primeira falta injustificada.  

2.5.14. Excetuam-se ao ponto anterior as atividades ou medidas que disponham de 

regulamentação própria.  
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2.6. Disciplina 
 

Considera-se um ato inadequado ou de indisciplina o não cumprimento dos deveres do aluno, 

sejam os constantes do “Estatuto do Aluno e Ética Escolar “, sejam os constantes deste Regulamento 

Interno. 

2.6.1. Atuação perante comportamentos inadequados de pouca gravidade  

Sempre que um aluno revele em sala de aula, noutros espaços de trabalho e no juízo do 

professor titular a que estejam confiados, comportamentos inadequados de menor gravidade, e 

após esgotadas todas as vias possíveis para a correção presencial desses comportamentos, os 

docentes deverão encaminhar o aluno (2º, 3º ciclos e Ensino Secundário) para a Sala de Ocorrência 

Disciplinar com indicação de uma tarefa a realizar, que se enquadre nas atividades a decorrer na sala 

de aula ou em outros espaços de trabalho. 

O professor dará indicação da tarefa a desenvolver pelo aluno à assistente operacional de serviço 

no bloco ou noutro espaço de trabalho, a qual acompanha o aluno até à Sala de Ocorrência 

Disciplinar, confiando-o à responsabilidade dos docentes que aí se encontram. 

O estipulado nos parágrafos anteriores não implica a marcação de falta ao aluno em questão, 

uma vez que o mesmo se encontrará a realizar uma tarefa que se enquadra no trabalho 

desenvolvido pela turma. 

Caso o aluno se recuse ou de algum modo não realize a tarefa que lhe está destinada, caberá ao 

professor da Sala de Ocorrência Disciplinar registar essa situação em documento próprio, que será 

posteriormente dado a conhecer ao diretor de turma, o qual atuará em conformidade.  

2.6.2. Atuação perante comportamentos inadequados considerados graves. 

Atitudes e comportamentos inadequados considerados graves ou muito graves, serão 

sancionados com a ordem de saída da sala de aula, sendo o aluno encaminhado para a Sala de 

Ocorrência Disciplinar. Os trâmites subjacentes a este encaminhamento encontram-se devidamente 

definidos no Regulamento da Sala de Ocorrência Disciplinar. 

A aplicação desta medida corretiva implicará a marcação de uma falta injustificada, dando origem 

a uma participação de ocorrência disciplinar que será entregue ao diretor de turma, no prazo 

máximo de 48 horas. 
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Destacam-se como comportamentos passíveis de ordem de saída da sala de aula, com marcação 

de falta injustificada e participação de ocorrência disciplinar, os seguintes: 

- Desrespeito pela integridade física e psicológica dos presentes, designadamente através de 

atos violentos, ou agressões verbais; 

- Desrespeito pelo património escolar ou particular de professores e alunos; 

- Posse ou consumo de substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas; 

- Captação de sons ou imagens nos momentos letivos, sem autorização prévia do Diretor. 

2.6.3 Medidas disciplinares corretivas. 

No âmbito da alínea c), do ponto 2, do artigo 26º da Lei Nº 51/2012, de 5 de setembro, definem-

se as seguintes atividades de integração na escola / comunidade: 

a) Apoio na Biblioteca Escolar; 

b) Apoio no funcionamento de outros espaços escolares; 

c) Colaborar com os assistentes operacionais na limpeza e manutenção de espaços exteriores 

e/ou interiores da escola; 

d) Colaborar na vigilância do cumprimento das regras de comportamento no refeitório 

durante o horário de almoço dos alunos; 

e) Outras tarefas e atividades de natureza similar propostas pelo Conselho de Turma. 

Estas tarefas serão desenvolvidas fora do horário letivo e os alunos serão supervisionados por um 

assistente operacional ou por um docente. 

 

3. PESSOAL DOCENTE 
 

De acordo com o consignado no  Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, Decreto-Lei nº 39-A/90 de 28 de abril, 

subsequentemente e principalmente alterado pelos Decretos-Leis nº 75/2010 de 23 de junho e n.º 

41/2012 de 21 de fevereiro e mais recentemente pela Portaria n.º 29/2018 de 23 de janeiro, os 

docentes do Agrupamento de Escolas de Portel têm garantido o acesso a todos os documentos 
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estruturantes do Agrupamento AEP, a saber, Regulamento Interno, Projeto Educativo, Plano 

Plurianual de Atividades e Plano Anual de Atividades através da página Web do Agrupamento. 

 

3.1. Cartão Individual de Identificação 
 

 Aos docentes do AEP será atribuído um cartão individual de identificação onde constam a 

fotografia do docente, o seu nome e o número do seu processo individual. Constam também no 

cartão, a fotografia, o logotipo e a identificação do Agrupamento (AEP). 

3.1.1. Este cartão individual de identificação substitui a utilização de dinheiro/moeda na escola 

sede do AEP, Escola de D. João de Portel, carecendo para tal efeito que se efetue o seu 

carregamento na papelaria da escola sede. 

O referido cartão é o único meio para efetuar pagamentos na papelaria, reprografia e bufete da 

escola sede, permite controlo de saldos, créditos e débitos e também a marcação de refeições no 

refeitório da escola sede, com conhecimento das ementas. 

3.2. Programa de Gestão Integrada para a Administração Escolar. 
 

Os docentes têm também garantido o acesso através do GIAE Online (netGIAE) do AEP, a 

informações pessoais, de carácter geral e sobre o Agrupamento, sendo-lhes, para esse efeito, 

facultada uma palavra-chave. 

Todas as funcionalidades do programa acima referido encontram-se definidas no Regulamento 

de Utilização do GIAE (Anexo 10). 

3.3. Endereço eletrónico. 
 

Os docentes têm também assegurada a atribuição de um endereço de correio eletrónico - AEP, 

com senha de acesso confidencial e da sua escolha e do qual farão uso para efeitos de trabalho, seja 

para comunicar entre si, seja para comunicar com as estruturas de Gestão e Administração, seja 

para receber, atempadamente, da parte das estruturas citadas toda a informação julgada pertinente 

e que melhor sirva o funcionamento deste Agrupamento de Escolas. O endereço referido constitui-

se como o meio oficial de comunicação. 
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O endereço eletrónico servirá também o contacto privilegiado com os alunos, os encarregados de 

educação e as entidades parceiras do AEP.  

Para salvaguarda do trabalho do professor este endereço eletrónico não será removido quando o 

docente abandonar o agrupamento, sendo apenas retirado da lista de endereços ativos do AEP. 

 

4. PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

4.1. Vínculo e qualidade 
 

4.1.1. O pessoal não docente, a saber, assistentes técnicos e assistentes operacionais, pertence 

na sua totalidade aos quadros de pessoal da autarquia, a Câmara Municipal de Portel e é gerido 

pelos órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento (AEP). 

4.1.2. O pessoal não docente especializado, a saber, psicólogos e terapeutas, é pessoal 

contratado, gerido e avaliado pelo Agrupamento (AEP). Este pessoal está integrado no 

Departamento não Curricular dos Serviços Especializados de Apoio Educativo.  

4.2. Cartão individual de identificação 
 

Aos funcionários não docentes do AEP será atribuído um cartão individual de identificação onde 

constam a fotografia do funcionário, o seu nome e o número do seu processo individual. Constam 

também no cartão, a fotografia, o logotipo e a identificação do Agrupamento (AEP). 

Este cartão individual de identificação substitui a utilização de dinheiro/moeda na escola sede do 

AEP, Escola de D. João de Portel, carecendo para tal efeito que se efetue o seu carregamento na 

papelaria da escola sede. 

O referido cartão é o único meio para efetuar pagamentos na papelaria, reprografia e bufete da 

escola sede, permite controlo de saldos, créditos e débitos e permite a marcação de refeições no 

refeitório da escola sede. 
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4.3. Programa de Gestão Integrada para a Administração Escolar  
 

Em qualquer dos casos os funcionários não docentes têm garantido o acesso através do 

programa GIAE online do AEP, a informações pessoais, de caráter geral e sobre o Agrupamento, 

sendo-lhes, para esse efeito, facultada uma palavra-chave. 

Todas as funcionalidades do programa acima referido encontram-se definidas no Regulamento 

de Utilização do GIAE. 

4.4. Endereço eletrónico 
 

Os funcionários não docentes têm também assegurada a atribuição de um endereço de correio 

eletrónico - AEP, com senha de acesso confidencial e da sua escolha e do qual farão uso para efeitos 

de trabalho, seja para comunicar entre si, seja comunicar com as estruturas de Gestão e 

Administração, seja para receber, atempadamente, da parte das estruturas citadas toda a 

informação julgada pertinente e que melhor sirva o funcionamento deste Agrupamento de Escolas. 

O endereço referido constitui-se como o meio oficial de comunicação. 

O endereço eletrónico servirá também o contacto privilegiado do pessoal não docente 

especializado com os alunos, os encarregados de educação e as entidades parceiras do AEP.  

Para salvaguarda do trabalho do pessoal não docente especializado, este endereço eletrónico 

não será removido quando o funcionário abandonar o agrupamento, sendo apenas retirado da lista 

de endereços ativos do AEP. 

 

5.  PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

No que concerne ao AEP e para além do que consta nos arts.º 43º, 44º e 45º da Lei n.º 51 /2012 

de 5 de setembro, “Estatuto do Aluno e Ética Escolar “, estipula-se: 

5.1. Direitos dos pais e encarregados de educação 
 

5.1.1 Ter acesso no sítio do AEP, em www.aeportel.pt, a informações gerais, sobre a escola e 

sobre o seu educando, a saber: 

- Sobre a Escola – informações diversas e contactos; 

http://www.aeportel.pt/
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- Sobre o seu educando - Net GIAE – diretores de turma e respetiva hora de atendimento, 

consulta de saldo, consulta de extrato, consulta de ementas do refeitório, aquisição de refeições, 

refeições servidas e alteração de códigos; Alunos – movimentos da portaria, limitar e organizar 

consumo diário; 

5.1.2. Ser informado, de forma expedita, sobre a documentação estruturante do Agrupamento de 

Escolas de Portel, nomeadamente, o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades, o Plano 

Plurianual de Atividades e o Regulamento Interno, através da página Web do Agrupamento de Escolas 

de Portel; 

5.1.3. Ser informado sobre as Ofertas Educativas, curriculares e extra curriculares, e sobre as 

valências educativas do AEP na página Web do agrupamento; 

5.1.3. Ser informado através da página Web do AEP dos contactos a utilizar junto dos Órgãos de 

Administração e Gestão, dos Serviços Administrativos e dos Diretores de Turma; 

5.1.4. Ser-lhe facultada a solicitação de entrevista, através dos contactos institucionais 

constantes da página web do AEP, com o Diretor ou com quem o substitua; 

5.1.5. Poder contactar semanalmente o educador, o professor titular de turma ou o diretor de 

turma no dia e hora fixados para o efeito, seja presencialmente, seja por contacto telefónico; 

5.1.6. Eleger dois representantes em cada turma do Agrupamento, os quais integrarão os 

conselhos de turma, exceto quando este reunir para deliberar sobre matéria da avaliação individual 

dos alunos; 

5.1.7. Ver reconhecida a Associação de Pais e Encarregados de Educação como parceira do AEP e 

como entidade conselheira em sede do Conselho Geral; 

5.1.8. Ter acesso a espaços para sediar e reunir a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

e também a espaços para divulgar as suas informações, seja um espaço físico ou um local na página 

web do Agrupamento (AEP). 

5.2. Deveres dos pais e encarregados de educação 
 

Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma 

especial responsabilidade, inerente ao seu poder e dever de dirigirem a educação dos seus filhos e 

educandos, no interesse destes, e de promoverem ativamente o seu desenvolvimento físico, 

intelectual e cívico. 
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5.2.1. Nos termos da responsabilidade referida no parágrafo anterior, deve cada um dos pais e 

encarregados de educação, em especial: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando, nomeadamente, aceitando, 

subscrevendo, cumprindo e fazendo cumprir o Regulamento Interno do AEP; 

b) Promover a educação na família e fazendo-a transparecer na escola seja através das suas 

atitudes, seja através das suas iniciativas; 

c) Cumprir os deveres que lhe incumbem e fazer cumprir os deveres dos seus educandos, 

com destaque para o dever de respeito pelo professor e pela sua autoridade, o dever de respeito 

pelo pessoal não docente e pela sua autoridade, o dever de pontualidade, o dever de assiduidade, o 

dever de correto comportamento escolar e de empenho no processo de aprendizagem; 

d) Contribuir para a elaboração,  execução e  a p r o v a ç ã o  do Projeto Educativo,  do 

Regulamento Interno e do Plano Anual de Atividades do AEP; 

e) Contribuir para a preservação da disciplina no Agrupamento e para o bom decurso das 

aulas, nomeadamente, garantindo que o aluno traz para a escola, “na mochila”, todo o material 

didático necessário para a jornada letiva; 

f) Contribuir para o bom funcionamento da escola e o normal decurso das atividades letivas 

não utilizando o telemóvel para contactar o seu educando durante o período de aulas. 

 

VI - COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

1.ENTIDADES LOCAIS – PARCERIAS DIDÁTICAS E EDUCATIVAS 

 

 As entidades locais, com ou sem representação em Conselho Geral, públicas ou privadas, 

poderão participar e contribuir para a prossecução do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas 

de Portel, através do estabelecimento de parcerias formais e documentadas. 

Entre as referidas entidades e o Agrupamento (AEP) serão, ordinariamente, estabelecidos 

protocolos que poderão ter um horizonte de um ano letivo ou superior a um ano letivo. 
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VII - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

1. GESTÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTO ESCOLAR 

1.1. Critérios e Regras de Utilização 

A definição dos critérios e regras referidos em epígrafe e que não constem deste Regulamento 

Interno, far-se-á em cada ano letivo, através de despacho do Diretor.  

1.2.  Responsabilidades de utilização 

1.2.1. O professor é responsável pela correta utilização dos espaços escolares e também do 

equipamento escolar destinados à prática didática e pedagógica, devendo zelar para que os alunos 

deixem os espaços de trabalho, nomeadamente as salas de aula, em condições de limpeza e 

arrumação e comunicando superiormente qualquer anomalia encontrada ou que venha a ocorrer na 

sua presença. 

1.2.2. Em relação às escolas e jardins-de-infância das freguesias e às instalações específicas da 

escola sede, nomeadamente, a biblioteca, as salas de informática, os laboratórios, o pavilhão 

gimnodesportivo, os espaços desportivos exteriores, os espaços agrícolas/jardinagem e o estaleiro 

das máquinas agrícolas, o diretor pode delegar a competência em matéria de gestão destes espaços 

em elementos da sua equipa (subdiretor, adjuntos ou assessores), no coordenador do 

estabelecimento (EB1/JI), no coordenador de departamento curricular, ou no diretor de instalações 

e no caso da biblioteca, no professor bibliotecário. 

1.2.3. O Diretor ou quem as suas vezes fizer analisará caso a caso, as penas pecuniárias ou outras, 

a aplicar a alunos por danificação do património escolar edificado e não edificado. 

1.2.4. Em todos os espaços escolares do AEP, haverá supervisão dos alunos por parte de, pelo 

menos, um adulto, seja ele um docente, um técnico especializado, ou um assistente operacional. 

1.2.5. Não sendo possível assegurar o acompanhamento e supervisão dos alunos, poderão 

ocorrer encerramentos temporários de alguns espaços, ou poderão os alunos, temporariamente, ser 

confiados às famílias. 

1.3. Acesso aos espaços escolares 

O acesso aos espaços escolares do AEP terá sempre um controlo de entradas e saídas a cargo de 

um assistente operacional.  
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1.3.1. Acesso à Escola EB 2,3 de D. João de Portel 

Na escola sede, EB 2.3 D. João de Portel, o controlo de acesso far-se-á na portaria, observando o 

assistente operacional aí presente os seguintes procedimentos: 

a) Na comparência de pessoas estranhas à escola, exigir-se-á a sua identificação e a indicação 

do local e pessoa a que pretendem dirigir-se.  

b) Em caso de recusa de identificação o assistente operacional vedará o acesso ao visitante e 

informará, se necessário, o seu coordenador ou, até, eventualmente, o Diretor. 

c) A cada visitante será entregue um cartão de visitante, mediante a entrega de um 

documento de identificação que ficará guardado na portaria. O cartão de visitante será devolvido à 

saída, sendo facultado, de volta, ao visitante, o seu documento de identificação; 

d) Controlar as entradas e saídas de alunos de acordo com o previsto neste regulamento 

interno;  

e) Controlar a presença de elementos suspeitos nas imediações da escola, informando o seu 

coordenador ou o Diretor. 

1.3.2. Acesso e frequência do Refeitório da Escola EB 2,3 de D. João de Portel 

 Quanto ao acesso e frequência do refeitório escolar, define-se que cada cartão identificativo 

apenas permite a aquisição de uma refeição (almoço) por dia. A aquisição de refeições é realizada no 

quiosque ou online no site do GIAE Online por todos os utentes e pelo preço estabelecido pelo 

Ministério da Educação. A aquisição da refeição pretendida terá que ser feita no limite máximo até 

às 16:30h do dia anterior (embora possa fazê-lo com maior antecedência). Caso essa aquisição seja 

feita após o limite máximo atrás indicado, apenas poderá ser efetivada até às 10:30h do dia 

seguinte, acrescido da taxa adicional estabelecida pelo Ministério da Educação (multa) em vigor e 

que será divulgada no início do ano letivo.  

Respeitar-se-ão as seguintes regras de utilização: 

a) o refeitório servirá refeições entre as 12.30h e as 14h; 

b) será respeitada por qualquer utente a posição na fila de espera;  

c) a refeição deve ser tomada serenamente e o local utilizado deverá ficar limpo e arrumado; 
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d) o património, a saber, jarros, pratos, copos e talheres, deverá ser preservado; caso se 

verifiquem danos por manifesta negligência ou má utilização, será aplicada uma multa pecuniária de 

5€ por peça danificada; 

e) devem cumprir-se as regras de higiene habituais na utilização deste espaço; estas regras 

serão objeto de clarificação junto dos alunos, por parte dos diretores de turma, professores titulares 

ou educadores; 

f) uma vez terminada a refeição, o tabuleiro e utensílios usados devem ser entregues no 

balcão da cozinha, ou colocados no local destinado a esse efeito;  

g) para além dos alunos, docentes e pessoal não docente, poderão ainda usufruir deste 

espaço outros utentes da comunidade escolar ou visitantes, se autorizados pelo Diretor. 

1.3.2. Acesso e frequência do Bufete da Escola EB 2,3 D. João de Portel 

O Bufete é, sobretudo, um espaço de alimentação e não de convívio. Afixar-se-á, em cada ano 

letivo, o seu horário de funcionamento (na porta) e o seu preçário (junto ao balcão).  

Fixam-se as seguintes regras: 

a) o atendimento de qualquer utente implica a apresentação do cartão magnético 

identificativo, ao assistente operacional que serve ao balcão;  

b) os utilizadores deverão formar fila e esperar ordeiramente o momento em que serão 

atendidos ao balcão;  

c) o balcão é um espaço de atendimento e não de consumo; 

d) os utentes devem, obrigatoriamente, devolver ao balcão os utensílios utilizados;  

e) as refeições devem ser tomadas serenamente e o local utilizado deverá ficar limpo e 

arrumado; 

f) caso se verifiquem danos por manifesta negligência ou má utilização, será aplicada uma 

multa pecuniária de 5€ por cada peça danificada. 

1.3.3. Acesso e frequência da Reprografia/Papelaria da Escola EB 2,3 D. João de Portel 

No concernente à Reprografia/ Papelaria afixar-se-á, em cada ano letivo, o seu horário de 

funcionamento (na porta) e o seu preçário (junto ao balcão).  
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É neste espaço que serão carregados os cartões eletrónicos de identificação e será este o único 

espaço escolar onde se manuseia dinheiro. 

Todo o material vendido será pago utilizando o cartão eletrónico de identificação no caso de 

discentes, docentes, e pessoal não docente, havendo a alternativa de pagamentos em dinheiro no 

caso dos pais e encarregados de educação ou convidados. 

A papelaria destina-se a disponibilizar, para venda, o material necessário à realização das 

atividades dos alunos. 

Na reprografia os originais para fotocopiar ou policopiar serão entregues com, pelo menos, 48 

horas de antecedência ou serão enviados através do endereço eletrónico criado para o efeito, 

cumprindo, impreterivelmente, as mesmas 48 horas úteis de antecedência. 

A reprografia disponibilizará ainda serviço de encadernações e plastificação. 

1.3.4. Acesso e frequência dos Serviços Administrativos da Escola EB 2,3 D. João de Portel 

Os Serviços Administrativos terão em cada ano letivo o seu horário de funcionamento e 

atendimento divulgado na página web do AEP. 

Tratando-se de um serviço onde existem documentos com a confidencialidade exigida pelo 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

ordinariamente, apenas têm acesso aos serviços administrativos os funcionários respetivos, o 

Diretor, os elementos que o coadjuvam na gestão e administração e os elementos ligados ao 

secretariado de exames.  

As exceções serão conhecidas e autorizadas pela Diretora. 

 

2. SEGURANÇA DOS ESPAÇOS ESCOLARES 

Para além das medidas já referidas, em termos de gestão dos espaços escolares, que já contêm em 

si a preocupação de segurança nestes mesmos espaços, importa ainda aludir ao cumprimento do 

estipulado no Decreto-Lei nº 220/2008 de 12 de novembro, republicado Decreto-Lei nº 224/2015 de 

9 de outubro e também na Portaria nº 1532/2008 de 29 de dezembro. 

Assim regista-se no Regulamento Interno que: 

a) Em cada ano letivo, o Delegado de Segurança referido no art.º 20º do Decreto-Lei º 

220/2008 de 12 de novembro (sem alterações na republicação), será designado, preferencialmente, 
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de entre os colaboradores próximos da Diretora, a saber, Subdiretor, Adjuntos da Diretora ou 

Assessores da Diretora. 

b) Caberá designação de um Delegado de Segurança para o Centro Escolar de Portel e de 

outro para a escola sede do Agrupamento, Escola EB 2.3 D. João de Portel, ambos edifícios do Tipo 

IV – “escolares”- devidamente classificados em termos de “Local de risco” nos seus Planos de 

Emergência.  

c) As Equipas de 1ªIntervenção e de Evacuação, após designação do Diretor, constarão do 

Plano de Atuação em situações de emergência, e serão integradas, ordinariamente, pelo pessoal 

operacional e pelo seu encarregado. O Plano de Atuação em situações de emergência será publicado 

em cada ano letivo e apresentado pelos diretores de turma aos alunos e respetivos encarregados de 

educação.  

d) No que concerne ao art.º 207º da portaria referida anteriormente, serão realizados dois 

exercícios de simulacro, em ambas as escolas, um no primeiro período e outro no segundo período.  

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. REGIMENTOS DOS ÓRGÃOS COLEGIAIS 

a) Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica do Agrupamento de Escolas de Portel elaboram os seus próprios 

regimentos, definindo as respetivas regras de organização e funcionamento, nos termos do 

Regulamento Interno e em conformidade com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho. 

b) O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias do mandato do órgão ou 

estrutura a que respeita. 

c) Os diversos regimentos serão elaborados segundo uma base estrutural idêntica, e 

integrarão o presente Regulamento Interno, como anexos. 
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2. OMISSÕES 

Os casos omissos serão analisados e decididos pelos órgãos competentes e de acordo com as 

disposições legais em vigor. 

3. REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

O presente Regulamento Interno será revisto ordinariamente ao fim de quatro anos após a sua 

aprovação e extraordinariamente a todo o tempo, s e j a  por deliberação do Conselho Geral, 

aprovada por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções, seja por iniciativa do 

Diretor. 

4. ENTRADA EM VIGOR 

O presente Regulamento Interno entra em vigor no primeiro dia útil imediatamente seguinte à 

sua aprovação pelo Conselho Geral. 

5. DIVULGAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

a) O Regulamento Interno será divulgado no portal do AEP, podendo ser consultado em todos 

os estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento. 

b) Todos os encarregados de educação serão informados do local onde o documento poderá 

ser consultado. 

Presente e parecer favorável em reunião de Conselho Pedagógico de 11 de outubro de 2018 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

-Paula Maria Travanca Figueira- 

 

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 07 de Novembro de 2018 

 

O Presidente do Conselho Geral 

-Norberto António Lopes Patinho- 
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