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PREÂMBULO 
 

Definição e objeto do regulamento interno  

1. O presente regulamento interno (RI) decorre da republicação do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 

de 2 de julho, e contempla, na parte aplicável, várias disposições legais, 

nomeadamente as referidas em anexo. Este decreto, na alínea b) do ponto 1 do artigo 

9.º, estabelece o seguinte: «regulamento interno» é o documento que define o regime 

de funcionamento do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, de cada um 

dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços 

administrativos, técnicos e técnico - pedagógicos, bem como os direitos e os deveres 

dos membros da comunidade escolar”. 

2. O regulamento interno constitui, a par da legislação em vigor, o instrumento de 

regulação da vida de toda a comunidade escolar. Regula procedimentos formais e 

informais, hábitos, práticas e aprendizagens. Conhecê-lo é não apenas um direito, mas 

também um dever. É esse dever que explicita o que implicitamente tomamos como 

certo e adquirido, fazendo de cada um de nós um membro ativo, participativo e 

responsável de uma escola que todos queremos melhor e mais justa. 

3. O conjunto de regras definidas no regulamento interno é sempre incompleto. As 

alterações políticas gerais e as consequentes mudanças de orientação da política 

educativa, as alterações na organização interna da escola e a própria dinâmica 

socioeducativa fazem com que a aplicação das regras que devem orientar as relações 

entre os vários membros da comunidade escolar dependa sobretudo do bom senso e da 

capacidade de comunicação aberta e crítica entre todos.   

4. O projeto educativo (PEE) da escola secundária de Camões (ESC) tem como lema 

“Pera espertar engenhos curiosos”. Nesse sentido, a escola prossegue dois grandes 

objetivos: aumentar a qualidade do trabalho escolar e desenvolver a atitude crítica e 

participativa de todos os seus membros. Pretende-se que o RI, ao fomentar o 

desenvolvimento de competências críticas e argumentativas, facilite a consecução 

destes objetivos. 

5. O presente RI aplica-se a todos os membros da comunidade escolar. Os regulamentos 

específicos para os cursos profissionais e para os cursos do ensino noturno constam de 

anexos que são parte integrante deste regulamento. 

6. Os regulamentos de espaços específicos (BE, Espaço Aprender+, auditório, pavilhão, 

laboratórios…) são aprovados pelo diretor, ouvido o conselho pedagógico. 
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CAPÍTULO I - DIREITOS E DEVERES 

Artigo 1.º - DIREITOS E DEVERES DE TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

1. Direitos 

      Qualquer membro da comunidade escolar tem direito a: 

a) Participar ativamente na vida da escola, nomeadamente na criação e 

implementação do seu projeto educativo bem como na elaboração do RI; 

b) Ser eleito e eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais 

funções de representação no âmbito da escola, nos termos da lei; 

c) Apresentar oralmente ou por escrito sugestões e críticas sobre qualquer aspeto 

da vida da escola; 

d) Ser informado sobre tudo o que lhe diga respeito na vida da escola; 

e) Ser tratado com respeito e correção por qualquer outro membro da comunidade 

educativa; 

f) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física 

e moral; 

g) Ver garantida a confidencialidade da informação constante do seu processo 

individual, de natureza pessoal ou familiar; 

h) Não ver divulgadas imagens suas nos termos da lei do direito à imagem; 

i) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença 

súbita; 

j) Utilizar as instalações e serviços da escola, de acordo com os respetivos 

regulamentos; 

k) Usufruir de boas condições de trabalho, quer a nível de instalações, quer a nível 

de equipamentos, a fim de desempenhar as suas funções nas áreas de atuação que 

lhe são próprias; 

l) Ter acesso às atas das reuniões dos órgãos em que participa. 

 

2. Deveres 

Qualquer membro da comunidade escolar tem o dever de: 

a) Colaborar na realização do projeto educativo da escola; 

b) Participar nos órgãos de administração e gestão da escola de acordo com a 

legislação e o presente regulamento; 

c) Respeitar a integridade física e moral e tratar com correção todos os outros 

membros da comunidade educativa;  

d) Ser assíduo e pontual nas atividades escolares e profissionais; 
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e) Desempenhar as funções e as tarefas que lhe competem com diligência e espírito 

colaborativo; 

f) Preservar os espaços de trabalho, material didático, mobiliário bem como 

espaços verdes ou de recreio;  

g) Não fotografar, gravar ou filmar nas salas de aula ou noutros espaços de trabalho, 

sem autorização dos responsáveis pelos espaços e dos próprios; 

h) Não publicar quaisquer imagens recolhidas na escola sem autorização do diretor 

e dos próprios ou dos encarregados de educação no caso de alunos menores; 

i) Não usar telemóveis, Smartwatches, IPODS, PDAS e auriculares ou outros 

equipamentos similares pessoais, nas aulas, biblioteca escolar (BE) e auditório, a 

não ser para fins estritamente pedagógicos e com autorização dos responsáveis pelo 

espaço; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa; 

k) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educativa; 

l) Conhecer e cumprir o RI e a legislação em vigor. 

 

Artigo 2.º - DIREITOS E DEVERES ESPECÍFICOS 

1. Dos alunos 

1.1.  Direitos 

Além do estabelecido no artigo 1.º deste regulamento, todos os direitos e deveres 

específicos dos alunos são os consignados nos artigos 7.º e 10.º do estatuto do aluno e 

ética escolar. 

1.1.1. Os alunos da ESC têm ainda o direito a: 

a) Permanecer no recinto escolar, nomeadamente na BE, durante o período 

de funcionamento da escola; 

b) Organizar na escola atividades de natureza associativa e cultural; 

c) Assistir às aulas de uma ou mais disciplinas em que não estejam 

matriculados mediante autorização do diretor e ouvido o professor da 

disciplina; 

d) Convocar assembleias gerais de alunos, através da associação de 

estudantes ou mediante requerimento dirigido ao diretor com, pelo 

menos, 75 assinaturas e com a indicação da ordem de trabalhos (o 

requerimento deve ser entregue com, pelo menos, 5 dias úteis antes da 

data prevista para a assembleia geral de alunos e deve ser acompanhado 
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de um comunicado a informar todas as turmas, avisando da sua 

realização e convidando à sua participação); 

e) Constituir uma associação de estudantes, nos termos da legislação em 

vigor. 

1.1.2. Os antigos alunos têm o direito de organizar uma associação que se rege 

por estatutos próprios e está obrigada a apresentar anualmente na direção 

o relatório de atividades e contas. 

1.1.3. Os trabalhadores estudantes têm também os direitos previstos na 

legislação em vigor. 

1.2.  Deveres 

São ainda deveres dos alunos da ESC: 

a) Não perturbar o funcionamento das atividades a decorrer nos diversos espaços   

   da escola, mesmo quando por algum motivo permaneçam no pátio; 

b) Comparecer nas aulas com o material necessário; 

c) Respeitar as regras de funcionamento dos diversos espaços. 

 

2. Dos professores 

2.1. Direitos  

Além do estabelecido no artigo 1º deste regulamento e dos direitos consignados no 

estatuto da carreira docente, os professores da ESC têm direito a: 

a) Apresentar, em cada ano letivo, preferências relativas ao seu horário de 

trabalho, que poderão ou não ser atendidas pelo diretor, de acordo com os 

princípios definidos pelo conselho pedagógico; 

b) Convocar assembleias gerais de professores, mediante requerimento 

apresentado ao diretor, com 15 dias de antecedência e subscrito por, pelo 

menos, 50 professores, acompanhado da respetiva ordem de trabalhos; 

c) Serem consultados antes da sua nomeação para qualquer cargo ou tarefa 

específica relativa à sua profissão; 

d) O exercício das funções de coordenador de departamento, coordenador de grupo 

de recrutamento, diretor de curso profissional, diretor de instalações e 

coordenador dos diretores de turma pode cessar, a requerimento fundamentado 

do interessado, dirigido ao diretor, com a antecedência mínima de 30 dias. 

2.2. Deveres  

Além do estabelecido no artigo 1º deste regulamento e dos deveres consignados no 

estatuto da carreira docente, os professores da ESC têm os seguintes deveres: 
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     a) Manter bom ambiente na escola, chamando a atenção para atitudes e 

comportamentos menos próprios; 

     b) Comunicar superiormente todas as ocorrências que considerem graves, nos 

termos da lei. 

 

3. Dos assistentes operacionais 

3.1. Direitos e Deveres 

São os consignados na legislação em vigor, (designadamente a Lei n.º 35/2014, de 20 

de Junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) e nos regulamentos aplicáveis. 

Além do estabelecido no artigo 1.º deste regulamento e dos direitos consignados na 

legislação própria, os assistentes operacionais da ESC têm direito a: 

a) Apresentar preferências relativas ao horário de trabalho, que poderão ou não ser 

atendidas, de acordo com os limites de legislação de trabalho aplicável e os        

princípios definidos pela direção; 

b) Solicitar a convocação aos seus superiores de reuniões plenárias da sua categoria 

profissional. 

c) Ter acesso a formação e atualização permanentes nas suas áreas específicas de      

atuação de acordo com o plano de formação do pessoal não docente definido 

pelo diretor, ouvido o conselho pedagógico.  

 

3.2. Deveres 

Os assistentes operacionais têm ainda os seguintes deveres: 

a) Zelar, no cumprimento das suas funções, pelo bom ambiente da escola; 

b) Comunicar superiormente todas as ocorrências que considerem graves, nos 

termos da lei; 

c) Utilizar bata ou apresentar a respetiva identificação em local bem visível. 

Manter a conservação e limpeza da bata, que deverá ser devolvida no fim do 

contrato ou em caso de demissão. 

 

4. Dos assistentes técnicos 

4.1. Direitos e Deveres 

São os consignados na legislação em vigor (designadamente a Lei n.º 35/2014, de 20 

de Junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) e nos regulamentos aplicáveis. 

Além do estabelecido no artigo 1.º deste regulamento e dos direitos consignados na 

legislação própria, os assistentes técnicos da ESC têm os seguintes direitos: 
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a) Ter acesso a formação permanente e atualizada de forma a desempenhar 

plenamente as funções que lhe estão atribuídas; 

b) Apresentar preferências relativas ao horário de trabalho, que poderão ou não ser 

atendidas, de acordo com os limites da legislação do trabalho aplicável e os 

princípios definidos pela direção; 

c) Solicitar a convocação aos seus superiores de reuniões plenárias da sua categoria 

profissional. 

 

4.2. Deveres 

Os assistentes técnicos têm ainda os seguintes deveres: 

a) Zelar, no cumprimento das suas funções, pelo bom ambiente da escola; 

b) Atender, nos locais próprios e dentro dos horários publicamente afixados, 

todos os utentes dos serviços; 

c) Comunicar superiormente todas as ocorrências que considerem graves, nos 

termos da lei. 

 

5. Dos pais e encarregados de educação 

Além do estabelecido no artigo 1.º deste regulamento e dos direitos e deveres 

consignados na Lei, os pais e encarregados de educação têm os seguintes direitos e 

deveres: 

a) Ser informados sobre tudo o que se refira ao seu educando e acompanhar a vida 

escolar do aluno; 

b) Ter disponível um espaço permanente para a realização das suas atividades, 

especialmente no âmbito da respetiva associação de pais; 

c) Desenvolver projetos autónomos após aprovação nos planos anuais de atividades; 

d) Responsabilizar-se pelo cumprimento do RI nomeadamente pelo dever de 

matrícula, frequência, assiduidade, pontualidade, disciplina e realização de 

medidas de recuperação e atividades de integração definidas pela escola, de 

acordo com o previsto na legislação em vigor. 

 

6. Dos representantes dos pais e encarregados de educação 

Além do estabelecido no artigo 1.º deste regulamento e dos direitos e deveres 

consignados na Lei, os representantes dos pais e encarregados de educação têm os 

seguintes direitos e deveres: 

a) Promover um conhecimento global da situação da turma e da escola e melhorar 

a comunicação entre pais e encarregados de educação, professores da turma e a 

direção; 
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b) Disponibilizar os seus contactos a todos os encarregados de educação da turma 

do seu educando e ao diretor de turma; 

c) Participar nas reuniões do conselho de turma em que não seja discutida a 

avaliação individual dos alunos, fundamentando-se, sempre que possível, na opinião 

dos representados; 

d) Ouvir as opiniões dos seus pares da mesma turma, transmiti-las em conselho de 

turma e, inversamente, transmitir aos seus pares as informações e deliberações de 

que toma conhecimento; 

e) Ser o elo privilegiado de ligação dos pais e encarregados de educação dos alunos 

da turma com a associação de pais e encarregados de educação, devendo por isso 

disponibilizar os seus contactos por intermédio dos diretores de turma. 

 

7. Da autarquia 

Além do estabelecido no artigo 1.º deste regulamento e dos direitos consignados na Lei, 

a autarquia tem o direito de utilizar as instalações da escola, sem prejuízo de qualquer 

atividade escolar e segundo regras a definir em protocolo com a direção. 

 

8. Dos representantes da comunidade local 

Os representantes das instituições de caráter cultural, artístico, científico, ambiental 

ou económico que o conselho geral considerar relevantes para o projeto educativo da 

escola têm o direito e o dever de participar ativamente nas reuniões deste órgão. 

 

CAPÍTULO II - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

De acordo com a legislação em vigor, são órgãos de direção, administração e gestão: 

• O conselho geral (CG); 

• O diretor; 

• O conselho pedagógico (CP); 

• O conselho administrativo (CA). 

 

Artigo 3.º - CONSELHO GERAL 

 1. Composição 

1.1. O conselho geral é constituído por 21 representantes da comunidade educativa, 

com a seguinte composição:  

a) Sete representantes do corpo docente; 

b) Três representantes dos alunos (dois dos cursos diurnos e um do curso noturno); 

c) Três representantes do pessoal não docente; 
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d) Quatro representantes dos pais e encarregados de educação; 

e) Dois representantes de entidades de caráter cultural, artístico, científico, 

ambiental e económico com relevo para o projeto educativo da escola; 

f) Dois representantes da autarquia local. 

1.2. O diretor participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto. 

1.3. O conselho geral pode convidar pessoas ou instituições a participar em reuniões 

sempre que considere importante a sua participação. Os convidados não poderão, 

em caso algum, ter direito a voto. 

 

2. Competências 

2.1. São competências do conselho geral todas as previstas na legislação em vigor. 

 

3. Designação dos representantes 

3.1. Os representantes dos alunos e do pessoal docente e não docente, no conselho 

geral são eleitos por distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelos 

alunos, pelo pessoal docente e pelo pessoal não docente em exercício efetivo de 

funções na escola. 

3.2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são indicados em 

assembleia geral de pais e encarregados de educação da escola, sob proposta das 

respetivas organizações representativas, e, na falta das mesmas, são eleitos por um 

corpo eleitoral de todos os pais e encarregados de educação, convocado pelo 

diretor. 

3.3. Os representantes das atividades de caráter culturais, artístico, científico, 

ambiental e económico são designados pelas respetivas instituições sendo cooptados 

pelo conselho geral. 

3.4. O processo eleitoral decorre de acordo com as normas gerais estabelecidas na 

legislação em vigor e no presente regulamento. 

 

4. Duração do mandato 

O mandato dos representantes dos alunos tem a duração de dois anos letivos. 

 

5. Funcionamento 

Numa das suas primeiras reuniões, o conselho geral estabelece o seu regimento. 

 

Artigo 4.º - DIRETOR 

1.Competências 

São competências do diretor todas as previstas na legislação em vigor. 
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2. Delegação de competências 

2.1. O diretor pode delegar e subdelegar as suas competências no subdiretor e 

nos adjuntos. 

2.2. Na sua falta e impedimento, o diretor é substituído pelo subdiretor. 
 

3. Recrutamento, eleição e mandato do diretor 

O recrutamento, eleição e mandato do diretor regem-se pela legislação em vigor. 

 

Artigo 5.º - CONSELHO PEDAGÓGICO 

1. Composição 

1.1. O conselho pedagógico é constituído por representantes da comunidade 

educativa, com a seguinte composição: 

a) O diretor, que é, por inerência, presidente; 

b) Os coordenadores dos departamentos curriculares; 

c) O coordenador dos diretores de turma; 

d) O assessor para os cursos noturnos; 

e) Um representante do serviço de psicologia e orientação;  

f) Um diretor dos cursos profissionais; 

g) O professor bibliotecário; 

h) O (a) coordenador (a) da equipa multidisciplinar de apoio à aprendizagem e à 

inclusão. 

i) Outros elementos a definir pelo conselho pedagógico no início do ano letivo 

(coordenador do projeto de cidadania e desenvolvimento, coordenador do 

centro qualifica, coordenador do Esr@d, coordenador do MUESC, coordenador 

do PEE, …) 

1.2. Podem participar a convite do diretor, nas reuniões do conselho pedagógico, 

representantes dos pais e encarregados de educação e representantes dos alunos. 

1.3. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, 

designadamente matéria de provas de exame ou de avaliação global, apenas 

participam os membros docentes. 

1.4. O conselho pedagógico pode convidar pessoas ou instituições a participar em 

reuniões sempre que considere importante. Os convidados não poderão, em caso 

algum, ter direito a voto. 

1.5. O representante dos alunos convidado é eleito anualmente, de entre os seus 

membros, pela assembleia de delegados de turma. 
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1.6. O representante dos pais é designado anualmente pela associação de pais e 

encarregados de educação ou eleito pela assembleia de pais, convocada pelo 

diretor, caso a primeira não exista.  

1.7. O representante da equipa do ensino especial é designado pelo diretor, ouvidos 

os respetivos serviços. 

1.8. O coordenador do PEE é designado pelo diretor, ouvido o conselho geral. 

 
2. Competências 
 
São competências do conselho pedagógico todas as previstas na legislação em vigor. 

 

São competências do coordenador do PEE: 

a) Acompanhar a implementação do PEE; 

b) Garantir a articulação entre os PAA e o PEE. 

 

Artigo 6.º - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

O conselho administrativo rege-se pela legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DOS 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS E TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 
Artigo 7.º- ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

1. Definição 

 As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica situam-se a um nível 

intermédio da gestão escolar, colaborando com o conselho pedagógico e com o diretor. 

Estas estruturas incluem os departamentos curriculares e os conselhos de turma.  

2. Competências 

2.1. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

desempenham funções específicas, destinadas à:  

a) Articulação curricular;  

b) Coordenação pedagógica dos professores que lecionam determinada área 

disciplinar; 

c) Organização, acompanhamento e avaliação das atividades das turmas; 

d) Coordenação pedagógica dos cursos profissionais, do ensino recorrente noturno, 

dos cursos de educação e formação de adultos de certificação escolar e de dupla 

certificação e dos cursos de formações modulares; 

e) Avaliação de desempenho docente.  
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2.2. Cada departamento deve, numa das primeiras reuniões, elaborar o seu 

regimento interno, sem prejuízo do disposto na legislação em vigor e neste 

regulamento. 

 

Artigo 8. º - DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

1. Definição 

Os departamentos curriculares visam o reforço da articulação curricular na aplicação 

dos planos de estudo definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de 

componentes curriculares da iniciativa da escola. 

2. Composição dos departamentos curriculares 

2.1. Tendo em conta a afinidade entre os grupos de recrutamento, as disciplinas, 

os cursos lecionados e as dinâmicas a desenvolver são instituídos os seguintes 

departamentos: 

 
Departamento de Estudos Portugueses 

• Grupos de recrutamento: 300 (Português), 310 (Latim). 

Departamento de Línguas 

• Grupos de recrutamento: 320 (Francês); 330 (Inglês) e 340 (Alemão). 
 

Departamento de História e Filosofia 
• Grupos de recrutamento: 400 (História), 410 (Filosofia). 

 
Departamento de Geografia, Economia e Contabilidade 

• Grupos de recrutamento: 420 (Geografia) e 430 (Economia e Contabilidade). 
 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais:  

• Grupos de recrutamento: 500 (Matemática), 510 (Física e Química), 520 (Biologia 
e Geologia). 

 
Departamento de Expressões e Informática 

• Grupos de recrutamento: 600 (Artes Visuais), 620 (Educação Física), e 550 
(Informática). 

 
2.2. Cada departamento integra todos os docentes dos respetivos grupos de 

recrutamento. 

2.2.1. No caso do docente lecionar parte do horário fora do departamento de 

origem, deverá participar nas reuniões de planificação de cada uma das disciplinas 

em causa. 

 

3. Competências e funcionamento dos departamentos curriculares 

3.1. Ao departamento curricular compete: 

a) Assegurar a articulação curricular; 



15 

 

b) Conceber e implementar experiências e inovações pedagógicas; 

c) Elaborar em cada ano letivo o seu plano de atividades; 

d) Colaborar com o conselho pedagógico na construção e implementação do projeto 

educativo de escola, do plano anual de atividades e na proposta, aos órgãos 

competentes, de criação de disciplinas de conteúdo local e respetivas estruturas 

programáticas; 

e) Colaborar na elaboração e execução do plano de formação dos professores da 

escola e do departamento curricular; 

f) Apoiar os professores em profissionalização, nomeadamente na partilha de 

experiências e recursos de formação; 

g) Propor ao diretor, sempre que se justifique, a criação de novos cargos de direção 

de instalações; 

h) Elaborar estudos e pareceres no que se refere a programas, métodos, 

organização curricular, processos e critérios de avaliação dos alunos. 

3.2. O departamento funciona em plenário ou por secções (conselhos de grupo(s) 

de recrutamento), de acordo com o seu regimento de funcionamento. 

3.3. O departamento reúne ordinariamente, pelo menos, duas vezes em cada ano 

letivo, e extraordinariamente sob proposta do coordenador curricular ou de um 

terço dos seus membros. 

 

4. Coordenação do departamento curricular 

4.1. A coordenação dos departamentos está prevista no artigo 43.º do Decreto-Lei 

n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de Julho. 

4.2. As funções de coordenação curricular são desempenhadas por um coordenador 

por departamento e/ou por um coordenador de grupo(s) de recrutamento. 

4.3. Compete ao coordenador do departamento curricular: 

a) Coordenar as atividades do departamento; 

b) Participar nas reuniões do conselho pedagógico; 

c) Articular todo o processo de ligação entre o conselho pedagógico e o 

departamento que coordena; 

d) Articular o seu trabalho com os coordenadores dos grupos de recrutamento; 

e) Convocar e presidir às reuniões do departamento curricular;  

f) Coordenar e incentivar o trabalho interdisciplinar; 

g) Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido pelo 

departamento; 
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h) Participar no processo de avaliação de desempenho dos professores do 

departamento. 

4.4. O mandato dos coordenadores do departamento curricular tem a duração de 

quatro anos e cessa com o mandato do diretor. 

 

5. Organização dos departamentos curriculares 

5.1. Cada departamento organiza-se em grupos de recrutamento. 

Departamento 
curricular 

 
Grupos de recrutamento 

N.º de 
coordenadores  
de grupo(s) de 
recrutamento 

 

Departamento de Estudos 
Portugueses 

Português e Latim  
1 

Departamento de Línguas 
Inglês, Alemão e Francês 

1 

Departamento de História e 
Filosofia 

História 1 

Filosofia 
1 

Departamento de Geografia, 
Economia e Contabilidade 

 

Geografia 1 

Economia/Contabilidade 1 

Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 

Matemática 1 

Física /Química 1 

Biologia /Geologia 1 

Departamento de Expressões e 
Informática 

Informática 1 

Artes Visuais 1 

Educação Física  1 

 
 

5.2. Os coordenadores de departamento e de grupos de recrutamento são docentes 

profissionalizados, eleitos de entre os docentes que os integram.  

5.3. O coordenador é eleito se tiver pelo menos um terço dos votos dos professores 

do departamento. Se tal não acontecer haverá de imediato uma segunda volta entre 

os 3 mais votados e será eleito o que tiver mais votos. 

 

6. Competências do coordenador de grupo(s) de recrutamento: 

a) Articular o trabalho dos docentes do grupo de recrutamento que coordena; 

b) Convocar e presidir às reuniões do(s) grupo(s) de recrutamento; 

c) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os professores de uma mesma área 

disciplinar; 

d) Divulgar ações de formação contínua; 
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e) Assumir as funções de diretor de instalações nos casos em que este cargo não 

exista; 

f) Apresentar ao coordenador de departamento um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido pelo grupo de recrutamento; 

g) Propor ao diretor, em articulação com o coordenador de departamento 

curricular, a distribuição do serviço docente para cada ano letivo, ouvido o 

respetivo grupo de recrutamento. 

 

7. Os coordenadores deverão ser docentes com reconhecida capacidade de 

liderança, relacionamento e competência científica e pedagógica. 

 

8. Direção de instalações  

8.1. Consideram-se, no mínimo, como carenciadas do cargo de diretor de 

instalações, as seguintes áreas disciplinares: matemática, física, química, artes 

visuais, biologia, geologia, educação física, informática, história e geografia.  

8.2. Constituem competências do diretor de instalações: 

a) Organizar o inventário dos meios e materiais didáticos, mobiliário fixo e móvel, 

instalações e infraestruturas dos espaços específicos da área curricular; 

b) Acompanhar a manutenção e conservação do material e instalações; 

c) Propor a aquisição de novo material ou a sua reparação; 

d) Elaborar relatório, a apresentar ao coordenador de departamento, no final de 

cada ano letivo. 

8.3. A duração do mandato do diretor de instalações será igual ao do coordenador 

do grupo de recrutamento. 

 

Artigo 9.º - CONSELHO DE TURMA DOS CURSOS DIURNOS 

O conselho de turma reúne duas vezes no 1.º período e uma vez no 2.º e 3.º períodos. 

Haverá lugar à realização de reuniões de professores no arranque do ano letivo (turmas 

de 10º ano) e a reunião de conselho de turma extraordinário sempre que um motivo de 

natureza pedagógica ou disciplinar o justifique.   

 

Artigo 10.º - DIRETOR DE TURMA 

1. O diretor de turma deve ser preferencialmente um professor profissionalizado 

que lecione a totalidade dos alunos da turma. 

2. O número máximo de direções de turma a atribuir a um professor é de duas. 

3. Deve ser garantida, sempre que possível, a continuidade da direção de turma. 
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4. O diretor de turma convoca, no início dos três períodos letivos, os encarregados 

de educação dos alunos para uma reunião conjunta com vista à adoção de medidas 

tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom 

ambiente educativo. 

 
Artigo 11.º - DELEGADO E SUBDELEGADO DE TURMA 

1.1. Compete ao delegado e, na sua ausência, ao subdelegado: 

a) Representar a turma no conselho de turma (que não seja de avaliação); 

b) Representar a turma junto do diretor de turma e restantes professores; 

c) Participar nas assembleias de delegados de turma. 

1.2. Compete, ainda, ao delegado e ao subdelegado de turma: 

a) Procurar resolver conflitos que surjam entre colegas; 

b) Apoiar, sempre que possível, os colegas na sua integração; 

c) Dinamizar a colaboração de todos os colegas no sentido de se responsabilizarem 

pela maneira de estar na aula e pela conservação, higiene e arrumação do material; 

d) Participar ao funcionário da sala e ao diretor de turma, por escrito, qualquer 

dano ou falta no material logo que deles tenha conhecimento. 

2. O delegado e o subdelegado de turma podem solicitar por escrito a realização 

de reuniões com a presença do respetivo diretor de turma, com a antecedência 

mínima de 48 horas.  

3. O delegado e o subdelegado são eleitos pela turma durante o 1.º mês de aulas. 

4. O delegado e subdelegado podem ser substituídos se se verificar que não 

cumprem a função para que foram eleitos. 

5. A decisão anterior deve ser tomada em conselho de turma, mediante proposta 

do diretor de turma ou de pelo menos 50% dos alunos. 

 

Artigo 12.º - ASSEMBLEIA DE DELEGADOS DE TURMA E ASSEMBLEIAS DE TURMA 

1. A assembleia de delegados de turma reúne: 

a) No início do ano letivo para eleger os seus representantes ou sempre que 

convocada pela direção; 

b) Sempre que os seus representantes considerarem necessário ou quando solicitado 

por 1/3 dos seus membros. 

2. Assembleias de turma 

2.1. A assembleia de turma é constituída por todos os alunos da turma e presidida 

pelo delegado de turma ou pelo subdelegado na ausência daquele; 

2.2. Cada assembleia deve, na primeira reunião, elaborar o seu regimento interno; 
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2.3. A assembleia de turma pode reunir para: 

a) Planificar e organizar atividades de âmbito escolar, incluindo o projeto de 

cidadania e desenvolvimento; 

b) Discutir e encontrar os processos e as soluções mais ajustados à resolução dos 

problemas da turma, especialmente os que digam respeito à indisciplina e ao 

insuficiente aproveitamento escolar; 

c) promover estratégias de trabalho colaborativo. 

2.4. A assembleia de turma é convocada pelo delegado de turma, por sua iniciativa, 

ou quando solicitada por 1/3 dos seus membros. 

 

Artigo 13.º - CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA – CURSOS DIURNOS 

1. A coordenação do conselho de diretores de turma é assegurada por um diretor 

de turma eleito de entre os que o integram. 

2. O coordenador dos diretores de turma será um professor profissionalizado eleito 

por um período de quatro anos. 

3. O coordenador dos diretores de turma assegura a ligação entre o conselho de 

diretores de turma e o conselho pedagógico e restantes órgãos da escola. 

4. São competências do conselho de diretores de turma: 

a) Analisar as situações e os problemas das turmas e definir estratégias de atuação; 

b) Preparar o trabalho a desenvolver pelos diretores de turma ao longo do ano; 

c) Organizar o funcionamento das reuniões intercalares, de avaliação e com os 

encarregados de educação; 

d) Apreciar a adequação do regulamento interno e fazer propostas de alteração; 

e) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma. 

 
Artigo 14.º - COORDENAÇÃO DOS CURSOS DO ENSINO NOTURNO 

1. A coordenação pedagógica das modalidades formativas do ensino noturno é 

assegurada por: 

a) Assessor do diretor para os cursos noturnos;  

b) Equipa constituída pelos coordenadores dos cursos e modalidades formativas 

oferecidas pela escola;  

c) Diretores de turma do ensino recorrente e do ensino secundário recorrente à 

distância (ESR@D); 

d) Mediadores dos cursos de educação e formação de adultos (EFA); 

e) Coordenador do centro qualifica (CQ); 
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f) Coordenadores das plataformas informáticas de lançamento de dados dos 

alunos (SIGO e INOVAR); 

g) Coordenador financeiro para os cursos financiados pelo POCH ou outras 

instituições externas à escola, se aplicável. 

 

2. Funções específicas da equipa de coordenação 

2.1. São funções dos coordenadores referidos em 1 b):  

a) Organizar e acompanhar com o assessor e os serviços da secretaria os processos 

de inscrição e de matrícula dos alunos dos respetivos cursos; 

b) Reunir com os diretores de turma, os mediadores ou os professores/formadores 

uma vez por período, e extraordinariamente sempre que se justifique. 

2.2. As funções específicas dos coordenadores, dos mediadores e dos formadores 

bem como a organização geral dos cursos EFA, PPT/PFOL e ESraD estão definidas 

em regulamentos próprios. 

 

3. Perfil da equipa de coordenação 

3.1. Os elementos da equipa de coordenação dos Cursos do Ensino Noturno são 

designados pelo diretor e devem ser preferencialmente professores 

profissionalizados e com experiência em formação de adultos. 

 

4. Funcionamento 

Será realizada, pelo menos uma vez por período, uma reunião com todos os 

elementos referidos nas alíneas a), b), e), f) e g) do ponto 1 e convocada pelo 

assessor do diretor para os cursos noturnos.  

 
Artigo: 15.º - SERVIÇOS TÉCNICOS E PEDAGÓGICOS 

Os serviços técnicos incluem: o serviço de psicologia e orientação (SPO), a equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) e a equipa multidisciplinar (EM) que se 

articulam entre si no quadro de uma unidade especializada de apoio educativo. Inclui, ainda, 

os docentes de educação especial, o serviço educativo biblioteca escolar (BE) e o espaço 

Aprender+. 

 

1. Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) 

A equipa permanente, que inclui um psicólogo, o coordenador dos diretores de 

turma, um elemento da direção e um docente de educação especial, destina-se a 

promover condições que assegurem o sucesso pessoal e escolar dos alunos bem 

como a sua integração. 
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2. Serviço de psicologia e orientação (SPO) 

2.1. O SPO destina-se a promover condições que assegurem o desenvolvimento 

pessoal e escolar dos alunos e a sua integração escolar. 

2.2. O SPO atua de modo concertado com todos os elementos da comunidade 

educativa nomeadamente os professores, os diretores de turma, a EMAEI, a equipa 

multidisciplinar, a direção e os pais e encarregados de educação. Também articula 

externamente com estruturas ministeriais e outras instituições públicas e privadas. 

2.3. O SPO especificará o seu plano de ação no âmbito do PAA com vista à 

concretização das suas atribuições e atendendo às necessidades e metas definidas 

no PEE. 

2.4. O cumprimento dos objetivos do SPO será assegurado por um profissional 

especializado.  

2.5. O técnico do SPO deve: 

a) Ter responsabilidades éticas para com os membros da comunidade escolar que 

recorram aos seus serviços; 

b) Respeitar o direito de os alunos tomarem as suas próprias decisões; 

c) Respeitar princípios de confidencialidade e privacidade; 

d) Desempenhar funções dentro dos limites da sua formação e experiência, 

encaminhando para outros serviços ou estruturas as situações que ultrapassem as 

suas competências. 

2.6. O SPO funciona em sala polivalente que deve permitir o atendimento individual 

e em pequenos grupos. 

2.7. O seu horário de funcionamento é elaborado anualmente pelos técnicos do 

serviço e entregue à direção.  

 

3. Docentes de educação especial 

3.1 Os docentes de educação especial apoiarão, de modo colaborativo e numa 

lógica de corresponsabilização, os restantes docentes: 

a) nas estratégias pedagógicas; 

b) no reforço das aprendizagens; 

c) na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão; 

d) na aplicação de medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos 

especializados, enquanto dinamizadores, articuladores e especialistas em 

diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem; 

e) na intervenção no Centro de Apoio à Aprendizagem. 
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3.2. O gabinete dos docentes de educação especial funciona em sala própria que 

deve permitir o atendimento individual e em pequenos grupos. 

3.3. O seu horário de funcionamento, elaborado anualmente pelos técnicos do 

serviço, é entregue ao diretor e afixado na porta da sala e noutros locais 

considerados adequados. 

 

4. Equipa Multidisciplinar (EM) 
4.1. A equipa multidisciplinar é composta, no mínimo, por 2 professores, que 

podem solicitar a colaboração de outros técnicos e serviços especializados sempre 

que a situação o justifique. 

4.2. O horário de funcionamento é elaborado anualmente e afixado na respetiva 

sala e noutros locais considerados adequados. 

4.3. A equipa multidisciplinar tem como finalidades prevenir e solucionar 

problemas relacionados com a indisciplina, insucesso e abandono escolar, 

promovendo atitudes e comportamentos socioafetivos adaptados ao contexto social 

e escolar. 

4.4. A equipa multidisciplinar trabalha em articulação com outros serviços ou 

parceiros educativos, nomeadamente o SPO, o ASE, a BE, EMAEI, Aprender+, o 

diretor de turma, a direção e outros que se revelem pertinentes. 

 

5. Biblioteca escolar (BE)  

5.1. A organização e gestão da BE pertencem a uma equipa educativa, constituída 

pelo professor bibliotecário, designado de acordo com os normativos em vigor por 

um período de quatro anos, e por uma equipa de docentes, além dos funcionários 

adstritos ao serviço.  

5.2. Funcionamento da BE 

a) O acesso à BE é livre e gratuito para todos os membros da comunidade 

educativa, podendo a ela recorrer elementos exteriores à escola, após 

autorização para o efeito; 

b) O horário de funcionamento é anualmente afixado em local visível da BE e 

divulgado na página web e no blogue; 

c) As normas de funcionamento e as condições de utilização são definidas no 

regulamento específico da BE e divulgadas a toda a comunidade. 

 

6. Espaço Aprender+ 

6.1. O Aprender+ é um espaço pedagógico onde se pode estudar e aprender a 

estudar. 
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6.2. Os alunos referenciados serão encaminhados para este espaço pedagógico, 

onde se encontram professores de todas as áreas curriculares. Os apoios podem ser 

individuais ou em pequenos grupos.  

6.3. O Aprender+ organiza workshops/oficinas sobre as várias áreas do saber 

(abertas a toda a comunidade escolar) e apoia os projetos das turmas integrados na 

Cidadania e Desenvolvimento. 

 

7. Outras estruturas, serviços e respetivo funcionamento 

7.1. Espaço de apoio à turma  

Nas disciplinas pode ser previsto um espaço de apoio no horário de alunos e 

professores, sempre que a componente não letiva do professor o permita, gerido 

pelo professor da disciplina e aberto a todos os alunos da turma. 

Este espaço visa fundamentalmente ajudar os alunos a ultrapassar as suas 

dificuldades, incentivando a autoformação, através do esclarecimento de dúvidas, 

da indicação de outros materiais de suporte alternativos ou complementares, e da 

negociação de estratégias individuais de aprendizagem. 

 

7.2. Serviço de ação social escolar (SASE) 

7.2.1. O SASE desenvolve ações junto da comunidade educativa da escola, 

mediante apoio socioeducativo aos alunos. 

7.2.2. Para além do contemplado na legislação em vigor, é função do SASE 

organizar e gerir o banco de manuais escolares.   

7.2.3. O banco de manuais escolares funciona nas instalações do SASE. 

7.2.4. O SASE garante ainda o acompanhamento e o apoio a alunos não abrangidos 

pela segurança social. 

 

7.3. O Centro Qualifica (CQ) 

O CQ representa uma das estruturas que compõem e asseguram o funcionamento 

do Sistema Nacional de Qualificações enquanto instrumento essencial na estratégia 

de qualificação de adultos.  

7.3.1. Atribuições 

Entre outras, são atribuições dos CQ: 

a) A informação, a orientação e o encaminhamento de candidatos para ofertas de 

ensino e formação profissionais; 

b) O desenvolvimento de processos de reconhecimento, validação e certificação 

das competências de âmbito escolar;  
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c) A dinamização e participação em parcerias com entidades relevantes no 

território, com atuação no âmbito da qualificação e do emprego. 

7.3.2 Constituição da equipa 

A equipa do CQ é constituída por um coordenador, por técnicos de orientação, 

reconhecimento e validação de competências e por professores de diferentes 

áreas de educação e formação. 

 

7.4. Loja escolar, auditório e pavilhão gimnodesportivo 

a) Cada um destes serviços tem um responsável (ou uma equipa) e um horário de 

funcionamento que é afixado em local apropriado; 

b) As condições de utilização e de cedência de alguns destes espaços são definidas 

pelo diretor e devem constar de um regulamento específico sem prejuízo do 

disposto no regulamento geral da escola. 

 

 7.5. O Museu da Escola Secundária de Camões (MUESC) 

Integra o arquivo histórico, a biblioteca histórica, a reserva visitável e o espaço 

Mariano Gago (sala de exposição de longa duração). Este serviço da escola tem 

como objetivos a conservação e o estudo do espólio, a montagem de módulos 

museológicos de índole histórica e de exibições literárias, científicas e artísticas de 

natureza interativa, com o envolvimento da comunidade escolar nas diferentes 

fases de todo o processo, em parceria com instituições e entidades internas e 

externas.  

 

7.6. Desporto Escolar 

7.6.1. O Desporto Escolar desenvolve-se de acordo com a legislação em vigor, 

nomeadamente o Decreto-Lei nº 94/91 de 26 de fevereiro, resolução da Assembleia 

da República nº 94/2013, programa estratégico do desporto escolar e despacho 

anual do Ministério da Educação. 

7.6.2. O Desporto Escolar é uma atividade de complemento curricular, um conjunto 

de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas 

como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de 

liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade da escola. 

7.6.3. O Desporto Escolar está organizado na escola como Clube do Desporto 

Escolar, estrutura presidida pelo Diretor da Escola e como membros: o coordenador 

técnico do desporto escolar, os professores responsáveis dos grupos equipas, 

propostos anualmente com atividade externa; os professores responsáveis pelas 
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diferentes atividades internas definidas no plano anual de atividades da escola; os 

elementos da comunidade escolar aderentes. 

 

CAPÍTULO IV - NORMAS E REGIME DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

Artigo 16.º - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. Divulgação dos documentos fundamentais 

1.1. O PEE, o RI e o PAA, o relatório anual de atividades da escola secundária de 

Camões, bem como os estudos, pareceres e recomendações que o conselho geral, 

o diretor e o conselho pedagógico entendam anexar-lhes, e ainda outros 

documentos que os órgãos de direção, administração e gestão considerem de 

interesse geral serão, obrigatoriamente, colocados à disposição de toda a 

comunidade educativa, podendo, para isso, recorrer-se à página da escola na 

Internet. 

1.2. Todos os regulamentos específicos de instalações ou espaços (BE, auditório, 

pavilhão, etc.) devem estar disponíveis nos respetivos locais podendo ser solicitados 

ao funcionário de serviço.  

 

2. Acesso, permanência na escola e identificação  

2.1. Todos os alunos devem possuir cartão de identificação escolar cuja 

apresentação é obrigatória sempre que solicitado. 

2.2. No caso de esquecimento do cartão, o aluno tem o direito de entrar na escola, 

apresentando outra identificação ou sendo reconhecido por outro elemento da 

comunidade escolar. 

2.3. O aluno que não tem cartão escolar por responsabilidade da escola deve ter 

garantidos todos os serviços nomeadamente do bar, da papelaria e do refeitório 

escolar. 

2.4. Todos os visitantes devem esclarecer, na portaria, o motivo da sua visita e 

identificar-se. Será pedido o imediato abandono do recinto escolar a todas as 

pessoas estranhas que se encontrem na escola sem motivo justificado.  

2.5. Os alunos que anularem a matrícula a todas as disciplinas devem entregar o 

seu cartão ao respetivo diretor de turma ou na secretaria. 

2.6. Só será permitido o estacionamento no parque da escola a viaturas de pessoas 

devidamente autorizadas. 
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3. Divulgação de informação, publicidade e propaganda 

3.1. É expressamente interdita a publicidade e propaganda comercial de interesses 

ou ideias alheias à função educativa. 

3.2. A divulgação interna de documentos de interesse para a comunidade escolar 

deve ser feita nos locais próprios e devidamente identificada por quem os afixou. 

3.3. A fim de que os locais de afixação da informação cumpram devidamente as 

suas funções, toda a informação desatualizada deve ser retirada pelos respetivos 

responsáveis num prazo máximo de 3 dias úteis.  

3.4. No que respeita a publicidade e propaganda, a afixar ou a distribuir no 

perímetro da escola, será dado conhecimento ao diretor, o qual definirá, para cada 

caso, as condições do seu exercício. 

4. Procedimentos em caso de acidente ou emergência 

4.1. Qualquer membro da comunidade escolar que presencie, no interior da escola, 

um acidente, deverá, de imediato, comunicar a ocorrência à direção da escola e 

providenciar o pedido de comparência do 112. 

4.2. Quando for necessário assistir um aluno no hospital, deverá o mesmo ser 

acompanhado por um assistente operacional, devendo o encarregado de educação 

ser informado dessa ocorrência. 

4.3.  Em caso de emergência, a direção é responsável pelo desencadear de todo o 

processo de evacuação da escola.  

4.4. Quando ocorrer uma situação de emergência em que é necessário evacuar a 

escola, o sinal de alarme é 3 toques prolongados consecutivos. 

 

5. Instalações e equipamentos 

5.1. As instalações e equipamentos da ESC destinam-se a proporcionar as condições 

materiais para uma correta formação integral dos seus alunos. Sempre que as 

instalações e equipamentos não estiverem ocupados pelas atividades letivas, 

poderão ser utilizados para outros fins de acordo com as seguintes prioridades: 

a) Atividades de complemento e enriquecimento curricular; 

b) Atividades propostas por professores, alunos ou funcionários da escola; 

c) Atividades propostas por outros elementos da comunidade educativa; 

d) Atividades propostas por entidades com parcerias com a escola. 

5.2. Alguns espaços (por exemplo: o auditório, a BE e o pavilhão gimnodesportivo) 

regem-se por um regulamento específico, que determina quais as respetivas 

condições de utilização e de cedência. 



27 

 

5.3. Os pedidos de cedência por pessoas ou instituições exteriores à escola devem 

ser dirigidos ao diretor, que ouvirá o respetivo coordenador de departamento ou o 

diretor de instalações. 

5.4. Os utilizadores de quaisquer espaços ou equipamentos são responsáveis pelos 

danos que neles causarem. 

5.5. A direção deve gerir os cacifos de modo a que todos os alunos possam guardar 

os respetivos equipamentos e material escolar. 

6. O livro de reclamações da escola encontra-se na portaria e pode ser utilizado nas 

condições estabelecidas pela legislação em vigor. 

 
Artigo 17.º - ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

1. Princípios gerais 

1.1. A elaboração e distribuição dos horários dos alunos, dos funcionários e dos 

professores são da responsabilidade do diretor, ouvido o conselho pedagógico. Para 

a elaboração dos horários, o diretor poderá nomear uma comissão específica.  

1.2. Os critérios gerais para a elaboração de horários são definidos pelo conselho 

pedagógico. 

1.3. Na elaboração dos horários, a prioridade deve ser dada aos alunos, respeitando 

a legislação em vigor.  

1.4. Os alunos, funcionários e professores têm o direito de indicar preferências 

para os respetivos horários. 

1.5. A continuidade das turmas deve ser considerada o critério prioritário na 

distribuição de serviço dos professores.  

 

2. Critérios para a constituição de turmas  

Na constituição de turmas, a escola deve procurar, sempre que possível, o equilíbrio 

entre as turmas de um mesmo ano no que respeita: à idade, às classificações, ao 

género, à proveniência e ao número de repetentes. Deverá ainda atender às 

sugestões expressas em ata pelos conselhos de turma dos anos anteriores. 

 

3. Horários dos alunos 

3.1. Os horários dos alunos não devem ter “furos” e devem ser equilibrados. 

3.2. Na preparação de cada ano letivo, compete ao conselho pedagógico definir as 

orientações para os horários dos alunos. 

 



28 

 

4. Horários dos professores 

4.1. Cada horário deverá corresponder, na medida do possível, e sem prejuízo dos 

horários dos alunos e de outros professores, às preferências manifestadas pelo 

professor, em reunião de grupo. 

4.2. A elaboração dos horários dos professores deve respeitar as orientações 

previstas na lei, nomeadamente, dando prioridade a: 

a) Horário dos adjuntos e assessores do diretor; 

b) Horário dos dirigentes sindicais; 

c) Horário dos orientadores de estágio; 

d) Horário de professores que façam acompanhamento de filhos menores. 

4.3. Na componente não letiva dos professores deve ser contabilizado todo o 

trabalho realizado nomeadamente o período de reuniões.  

4.4. As reuniões de natureza pedagógica realizam-se à quarta-feira entre as 17h00 

e as 18h30 min. 

 
5. Horários e serviço dos funcionários não docentes 

5.1. Para a elaboração dos horários dos funcionários devem ser tomadas em 

consideração as preferências indicadas no final do ano letivo anterior e as 

necessidades de (re)organização dos serviços. 

5.2. Em caso de ausência de um assistente operacional ou de um assistente 

técnico, o serviço será redistribuído pelo chefe dos assistentes operacionais ou pelo 

chefe dos serviços de administração escolar, mediante conhecimento prévio do 

diretor. 

5.3. Após o início dos respetivos turnos só será permitida a saída do serviço nos 

seguintes casos: 

a) Deslocação para outros setores em serviço; 

b) Pequenas refeições; 

c) Emergências. 

5.4. Os assistentes técnicos e operacionais podem ainda ausentar-se a fim de tratar 

de assuntos pessoais, devidamente justificados, e mediante parecer favorável 

solicitado por escrito, com dois dias de antecedência, ao superior hierárquico. 

5.5. Sempre que ocorra alguma das situações indicadas nos pontos 5.3. e 5.4. 

superior hierárquico deve verificar se os serviços estão devidamente assegurados.  

5.6. A distribuição de férias será sempre objeto da apreciação pelo diretor tendo 

em conta a conveniência de serviço. 
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6. Serviço de exames 

6.6. Em cada ano, o diretor, ouvido o conselho pedagógico, deverá nomear o 

secretariado de exames e elaborar o regulamento do serviço de exames, que será 

distribuído a todos os professores. 

6.7. A distribuição do serviço de exames aos diferentes professores será publicada, 

sempre que possível, com uma antecedência mínima de dois dias úteis, num mapa 

geral, afixado na sala do secretariado de exames. 

7. Reuniões dos vários órgãos de gestão, administração e estruturas educativas 

As reuniões ordinárias do conselho geral, conselho pedagógico, conselhos de 

diretores de turma, conselhos de turma, departamentos curriculares e conselhos 

de grupo serão marcadas com a antecedência mínima de cinco dias úteis através de 

convocatória escrita ou correio eletrónico. As reuniões extraordinárias serão 

marcadas com a antecedência mínima de dois dias úteis. 

 
Artigo 18.º - FUNCIONAMENTO DAS AULAS 

1. Entrada/Saída 
 

As aulas têm o seguinte horário: 
 

ENTRADA 
(Diurno) 

SAÍDA 
(Diurno) 

ENTRADA 
(Noturno) 

SAÍDA 
(Noturno) 

8h15min 9h00min 18h45min 19h30min 

9h00min 9h45min 19h30min 20h15min 

10h00min 10h45min 20h30min 21h15min 

10h45min 11h30min 21h15min 22h00min 

11h45min 12h30min 22h05min 22h50min 

12h30min 13h15min 22h50min 23h35min 

13h30min 14h15min  
Nota: Às quartas-feiras, a escola 

interrompe as atividades letivas entre as 

17 h e as 18h 30 min 

 

14h15min 15h00min 

15h15min 16h00min 

16h00min 16h45min 

17h00min 17h45min 

17h45min 18h30min 

 
2. Permuta, antecipação ou reposição de aulas  

Quando um professor prevê, antecipada e excecionalmente, não comparecer a uma 

aula, poderá efetuar uma troca com outro professor da turma ou da disciplina, 

antecipar ou repor a aula noutro momento, quando tal for acordado com os alunos. 

Estes procedimentos serão comunicados antecipadamente ao diretor e não haverá 

lugar a marcação de falta ao professor. 
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Artigo 19.º - REGIME DE FALTAS DOS ALUNOS 

1. Disposições gerais 

1.1. As faltas são registadas no livro de ponto digital, no dia e hora em que ocorre a 

ausência do aluno. 

1.2. É considerada falta de pontualidade a ausência do aluno após o início da aula, 

dando lugar à marcação de uma falta de presença.  

1.3. É considerada ausência de material sempre que o aluno se apresente sem o 

material escolar indispensável. Esta deve ser anotada pelo professor e, após três 

registos de ausência de material, o facto deverá ser participado por escrito ao diretor 

de turma. 

1.3.1. Após a comunicação do professor ao diretor de turma, este avisará o aluno, 

quando maior, ou o encarregado de educação. 

1.3.2. Uma vez informado o aluno ou o encarregado de educação, sempre que o 

primeiro se apresente na aula sem o material necessário, será marcada uma falta de 

presença injustificada por cada bloco de 90 ou 135 minutos. O diretor de turma 

deverá, no entanto, procurar compreender se existem eventuais relações entre a 

comparência sem o material e as condições socioeconómicas do aluno, no sentido de 

se encontrar, neste caso, uma solução para o problema, podendo por isso vir a 

considerar a falta como justificada. 

1.4. O diretor de turma poderá, na primeira reunião de encarregados de educação, 

combinar com os respetivos encarregados de educação a melhor forma de 

operacionalizar a comunicação de faltas, por exemplo, comunicando por correio 

eletrónico, devendo o procedimento ficar registado em ata. 

1.5. O regime de assiduidade e o regime de faltas nos cursos do ensino noturno estão 

definidos em regulamentação própria. 

 

2. Justificação e relevação de faltas 

2.1. As faltas podem ser justificadas pelos motivos previstos na legislação em vigor. 

2.2. O pedido de justificação das faltas é apresentado pelos pais ou encarregados de 

educação ou pelo próprio, quando maior de idade, ao diretor de turma com indicação 

do dia, hora e da atividade em que a falta ocorreu, registando os motivos, até ao 3.º 

dia útil subsequente, através de impresso da escola, ou de outros documentos 

comprovativos.  

2.3. O diretor de turma deve solicitar, aos pais ou encarregado de educação, ou ao 

aluno, quando maior, os comprovativos adicionais que entenda necessários à 
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justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito 

seja contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos. 

2.4. A não aceitação da justificação deve ser fundamentada. 

2.5. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais e encarregados de educação, 

ou ao aluno maior de idade, pelo diretor de turma, no prazo máximo de 3 dias úteis, 

pelo meio mais expedito.  

2.6. Os alunos, nas situações de ausência justificada, têm direito a beneficiar de 

medidas adequadas à recuperação das aprendizagens em falta, se o aluno ou o seu 

encarregado de educação o manifestarem expressamente ao diretor de turma. 

2.7. As medidas referidas no ponto 2.6. são definidas pelo professor da(s) 

disciplina(s) de acordo com as necessidades do aluno. 

 
3. São relevadas as faltas dadas pelas seguintes razões: 

a) Participação em reuniões dos órgãos de direção e gestão da escola realizadas 

dentro do horário letivo dos alunos participantes; 

b) Participação em atividades do PAA, desde que haja autorização expressa para a 

falta (por exemplo, a participação em olimpíadas, concursos e campeonatos 

desportivos); 

c) Participação em assembleias gerais da associação de estudantes, convocadas nos 

termos da legislação em vigor; 

d) Participação em reuniões no âmbito de um processo disciplinar. 

 

4. Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas 

4.1. As faltas injustificadas que excedam o dobro do número de tempos letivos 

semanais por disciplina, obrigam ao cumprimento de atividades de recuperação da 

aprendizagem (ARA), aprovadas pelo conselho pedagógico, que incidirão sobre a 

disciplina ou disciplinas em que o aluno ultrapassou o referido limite de faltas e que 

permitam recuperar o atraso das aprendizagens, privilegiando a simplicidade e a 

eficácia. 

4.2. A natureza das atividades de recuperação da aprendizagem (ARA), os respetivos 

critérios de avaliação, bem como a sua duração são definidos pelos grupos de 

recrutamento. 

4.3. As ARA são, preferencialmente, desenvolvidas na escola, nos espaços indicados 

pelos professores.  

4.4. O professor da(s) disciplina(s) na(s) qual(ais) se verificou a ultrapassagem do 

limite de faltas, de acordo com o definido no grupo de recrutamento, informa o 
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aluno dos objetivos a atingir, das competências a desenvolver e respetivos conteúdos 

programáticos das ARA, bem como da sua natureza e calendarização.  

4.5. Nos cursos científico humanísticos e nos cursos profissionais, as ARA realizam-

se uma única vez por ano letivo em cada disciplina em que o aluno ultrapasse o limite 

de faltas injustificadas.  

4.6. As medidas referidas nos pontos anteriores (ARA) são aplicadas a todos os alunos 

da escola, independentemente da sua idade, nos cursos científico humanísticos e nos 

cursos profissionais. 

4.7. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída de sala de aula, ou de 

medidas disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. 

 

5. Efeitos do incumprimento ou ineficácia das medidas 

5.1. Tratando-se de aluno menor de 18 anos, o incumprimento ou ineficácia das 

medidas de recuperação da aprendizagem ou a impossibilidade de atuação 

determinam a comunicação do facto à comissão de proteção de crianças e jovens 

(CPCJ), de forma a encontrar uma solução adequada ao processo formativo do aluno 

e à sua inserção social e socioprofissional.  

5.2. A comunicação referida no número anterior é efetuada pelo diretor de turma 

ou pela equipa multidisciplinar. 

5.3. Quando, por causa não imputável à escola, não for possível encontrar uma 

solução, o não cumprimento ou ineficácia das medidas previstas no ponto 4 

determinam a análise, em conselho de turma, da situação do aluno com vista à 

tomada de decisão sobre a sua exclusão por excesso de faltas na (s) disciplina(s) ou 

no módulo em que se verificou a ultrapassagem do limite de faltas. 

5.4. A decisão de exclusão, a que se refere o número anterior, é tomada no conselho 

de turma ordinário realizado após a verificação do incumprimento ou ineficácia das 

medidas, ou em conselho de turma extraordinário realizado sob proposta do diretor 

de turma. 

5.5. A exclusão por excesso de faltas obriga ao cumprimento de um plano de 

atividades a realizar pelo aluno no horário da(s) disciplina(s) em que ocorreu a 

exclusão ou, por decisão do professor, à sua permanência na sala de aula. 

5.6. O plano de atividades referido em 5.5. é elaborado pelo conselho de turma e 

deverá, tanto quanto possível, obter o assentimento do encarregado de educação. 

5.7. Tratando-se de aluno maior de 18 anos, ou de aluno de um curso profissional 

independentemente da idade, o incumprimento ou ineficácia das medidas de 

recuperação da aprendizagem determinam a análise, em conselho de turma, da 
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situação do aluno com vista à tomada de decisão sobre a sua exclusão por excesso 

de faltas na(s) disciplina(s) ou no módulo em que se verificou a ultrapassagem do 

limite de faltas. 

5.8. Para a decisão de exclusão aplicam-se os procedimentos referidos no ponto 5.4. 

deste artigo. 

 

Artigo 20.º - ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA ESCOLA 
 

1. Funcionamento 

      A estratégia de educação para a cidadania na escola é implementada como uma 

área de trabalho transversal, através do desenvolvimento e concretização de 

projetos realizados sob a coordenação de um dos professores da turma ou grupo de 

alunos. 

1.1 É implementada em todos os anos, dos cursos científico-humanísticos e dos 

cursos profissionais.  

1.2 As decisões são tomadas ao nível da turma, na assembleia de turma e no 

conselho de turma. 

1.2.1 Cada turma seleciona o tema do projeto no enquadramento dos temas 

previstos na lei e preenche o Documento de Compromisso onde regista a 

calendarização das estratégias a desenvolver. 

1.3. Os alunos deverão trabalhar de um modo autónomo solicitando apoio, quando 

necessário, à equipa da cidadania. 

1.4. O trabalho de projeto, como qualquer outro trabalho de grupo, poderá 

envolver deslocações em regime de autonomia.  

 

2. Avaliação 
 

2.1. A avaliação desta área é não sumativa.  

2.2. A participação do aluno será registada anualmente no certificado, indicando o 

domínio e a designação do projeto. 

 
Artigo 21.º - REGIME DISCIPLINAR 

1. Definição de infração 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no estatuto do aluno ou no 

presente RI de forma reiterada ou em termos que se revelem perturbadores do 

funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa, constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida 

corretiva ou medida disciplinar sancionatória.  
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2. Determinação da medida disciplinar 

Para além das previstas na legislação em vigor, consideram-se infrações graves ou 

muito graves as seguintes condutas: ofensas físicas, ofensas verbais, utilização 

abusiva ou indevida do equipamento escolar, vandalização do património da escola, 

violação do direito à imagem de qualquer membro da comunidade escolar, furtos ou 

roubos, prática de bullying ou qualquer tipo de violência física ou psicológica. 

 

3. Medidas corretivas 

3.1. Tendo em conta as finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração 

previstas no estatuto do aluno, as medidas corretivas devem traduzir-se, sempre que 

possível, na realização de tarefas que se relacionem com o incumprimento do dever, 

nomeadamente: 

a) Realização de um trabalho de reflexão sobre um tema relacionado com a infração 

cometida pelo aluno. O trabalho deve ser apresentado ao diretor de turma, à equipa 

multidisciplinar ou a um docente;  

b) Apoio ao funcionário da BE no atendimento à comunidade escolar, ou em tarefas 

de arquivo e de arrumação de material; 

c) Limpeza ou reparação do material ou equipamento que o aluno sujou ou 

danificou; 

d) Tarefas de reparação ou de remoção de equipamento informático, sob a 

supervisão de um docente do grupo de recrutamento de Informática; 

e) Apoio a um assistente operacional em tarefas de jardinagem ou afins; 

f) Limitação do acesso a certos espaços escolares ou de utilização de certos 

materiais e equipamentos;  

g) Outras atividades acordadas com o encarregado de educação do aluno menor de 

18 anos. 

3.2. A medida corretiva de ordem de saída da sala de aula implica uma reflexão 

escrita por parte do aluno a entregar ao diretor de turma. 

3.3. Na aplicação da medida disciplinar corretiva de realização de tarefas e 

atividades de integração na escola ou comunidade, as atividades a realizar, o local 

e o período serão fixados pelo diretor. 

3.4. A execução das atividades será acompanhada pelos serviços da escola ou 

comunidade onde forem realizadas. 

3.5. A avaliação das atividades referidas nos pontos anteriores será da 

responsabilidade do diretor de turma ou da equipa multidisciplinar.  
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4. Medidas disciplinares sancionatórias 

A ausência do aluno no decurso do período da aplicação da medida de suspensão 

preventiva implica: 

a) A possibilidade da recuperação das aprendizagens em falta; 

b) A possibilidade de aplicação dos instrumentos de avaliação realizados durante a 

ausência do aluno, se a decisão final do procedimento disciplinar não implicar a 

medida sancionatória de suspensão; 

c) A impossibilidade de aplicação dos instrumentos de avaliação realizados durante 

a ausência do aluno, se a decisão final do procedimento disciplinar implicar medidas 

sancionatórias de suspensão. 

 

5. Instauração e tramitação do procedimento disciplinar 

5.1. A instauração e a tramitação do procedimento disciplinar rege-se pelo estatuto 

do aluno e ética escolar. 

5.2. O diretor decidirá, caso a caso, as regras e procedimentos a observar em 

matéria de delegação de competências previstas na Lei.  

 

6. Recursos 

6.1. Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe, nos termos da lei, 

recurso para o conselho geral. 

6.2. Compete à comissão especializada do conselho geral analisar o recurso e 

apresentar a este órgão uma proposta de decisão. 

 

7. Divulgação à comunidade escolar das medidas disciplinares aplicadas 

O diretor deve informar, mediante a publicitação de relatórios periódicos, a 

comunidade escolar relativamente aos problemas disciplinares ocorridos, com o 

objetivo principal de melhorar a convivência escolar.  

 

8. Processo individual do aluno 

O processo individual do aluno (PIA) está disponível para consulta, nos serviços 

administrativos no seu horário de funcionamento. 
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Artigo 22.º - PRÉMIO DE MÉRITO E DIPLOMAS 

1. A ESC incentiva e apoia todos os projetos ou propostas que visem a participação 

dos alunos e professores em concursos ou prémios específicos promovidos ou 

organizados por estruturas escolares ou por entidades exteriores. 

2. Os alunos com a média mais elevada, arredondada às décimas, em cada curso do 

12º ano (os 4 cursos científico-humanísticos e os cursos profissionais) terão direito 

a diploma de mérito atribuído pela ESC. 

 

Artigo 23.º - VISITAS DE ESTUDO, ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR E 

OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS 

 

1. Visitas de estudo 

1.1. As visitas de estudo e as atividades de complemento curricular integradas no 

PAA devem ser planificadas em articulação com o conselho de turma e com o 

funcionamento das aulas de forma a valorizar as aprendizagens.  

1.2. Para se cumprir o preceituado pelas regras do seguro escolar, qualquer 

atividade que pressuponha a saída dos alunos da escola deve ser comunicada com 

a antecedência mínima de oito dias ao diretor e registada no Inovar PAA.  

1.3. Deve garantir-se o cumprimento do rácio um professor por cada quinze alunos. 

1.4. A participação dos alunos e dos professores nas visitas de estudo não será 

considerada falta nas horas e dias em que as mesmas se realizarem, desde que 

devidamente autorizadas. 

1.5. Os professores responsáveis pela visita de estudo são obrigados a: 

a) Apresentar o projeto da visita de estudo no conselho de turma; 

b) Avisar os professores da turma da realização da visita de estudo com a 

antecedência mínima de dois dias; 

c) Dar conhecimento aos encarregados de educação dos alunos envolvidos na visita 

de estudo, através do impresso existente na escola e solicitar por escrito a respetiva 

autorização. 

1.6. Os professores responsáveis e os professores acompanhantes devem sumariar 

as aulas nas turmas que integram a visita de estudo. 

1.7. No caso dos professores responsáveis e dos professores acompanhantes da visita 

de estudo não poderem lecionar aulas de outras turmas, deverão, sempre que 

possível, antecipar ou permutar essas aulas. 

1.8. No caso dos cursos profissionais, e conforme o seu próprio regulamento: 
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a) sempre que possível, os professores, que têm aulas no tempo decorrente da visita 

e não acompanham os alunos, devem proceder a permuta de aula. Se não for 

possível a permuta, os professores, cujas aulas sejam na hora da visita, têm de estar 

de acordo com a realização da mesma; 

b) os professores acompanhantes da visita assinam a duração total da mesma. 

1.9. As visitas de estudo que impliquem a saída do país ou uma duração superior a 

três dias devem ser objeto de um projeto próprio aprovado pelo conselho 

pedagógico. 

1.10. Das visitas de estudo indicadas no ponto anterior será elaborado um relatório.  

 
2. Atividades culturais e desportivas 

2.1. O PAA deve incluir atividades culturais e desportivas de forma a fomentar a 

formação integral do aluno e a ligação da escola com o meio. 

2.2. O clube desportivo escolar Camões é uma estrutura desportiva federada que se 

rege por estatutos próprios. No entanto, está obrigado a apresentar anualmente ao 

diretor o relatório de atividades e contas.  

 
Artigo 24.º - AVALIAÇÃO 

1. Autoavaliação e avaliação externa da escola 

1.1. A escola desenvolve, nos termos da legislação em vigor, um processo de 

autoavaliação que se rege pelos seguintes princípios: 

a) A escola tem um observatório da qualidade que recolhe e trata a informação 

considerada relevante, divulgando os resultados aos vários órgãos de direção, gestão 

e administração; 

b) Compete ao CG a apreciação dos resultados do processo de autoavaliação; 

c) Compete ao diretor a divulgação a toda a comunidade educativa quer dos 

principais resultados da autoavaliação quer das tomadas de decisão daí resultantes. 

1.2. A autoavaliação da ESC deve envolver todos os membros da comunidade escolar. 

Este envolvimento pode passar pela realização de questionários ou entrevistas aos 

alunos, encarregados de educação, funcionários e professores sobre os vários aspetos 

da vida escolar. 

 
2. Avaliação dos alunos 

2.1. A avaliação das aprendizagens dos alunos deve ser encarada por todos, alunos, 

encarregados e educação e professores, como parte integrante do processo de 

ensino/aprendizagem, destinando-se também a orientar a prática pedagógica. 
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2.2. A avaliação dos alunos obedece a orientações metodológicas gerais 

estabelecidas pelo conselho pedagógico e a critérios específicos de cada disciplina 

ou curso definidos por cada departamento ou grupo. 

2.3. Os alunos e encarregados de educação são informados sobre os critérios de 

avaliação na página da escola. 

2.4. Os instrumentos de avaliação devem ser o mais possível diversificados, embora 

adaptados às características das disciplinas. 

2.5. Os alunos devem ser informados sobre os instrumentos de avaliação utilizados 

e ter acesso à informação sobre os trabalhos realizados, antes da atribuição das 

classificações no final dos períodos. 

2.6. A marcação de testes de avaliação deverá ser registada pelo professor, na 

plataforma INOVAR, de modo a que os alunos não realizem mais do que um teste por 

dia. 

2.7. Deve ser evitada a realização de testes de avaliação na última semana de aulas 

de cada período. 

2.8. Os alunos têm direito a uma nova oportunidade de avaliação, em caso de falta 

a um trabalho ou teste previamente agendado, desde que devidamente justificada 

essa ausência, em conformidade com a legislação em vigor. Neste caso, o professor 

pode utilizar um instrumento diferente de avaliação. 

2.9. O aluno trabalhador estudante deve ser avaliado em qualquer um dos períodos 

letivos, independentemente do número de aulas a que tenha assistido. 

2.10. Os alunos do ensino recorrente de nível secundário por módulos, matriculados 

em regime não presencial ou em regime presencial e que não tenham obtido 

aprovação, podem recorrer às épocas de janeiro, abril e julho para efetuar exames, 

de acordo com a disposição seguinte: 

janeiro – módulos 1, 4, 7, 1+2+3, 4+5+6; 7+8+9 
abril – módulos 2, 5, 8, 1+2+3, 4+5+6, 7+8+9; 
julho – módulos 3, 6, 9, 1+2+3, 4+5+6, 7+8+9 
 
 

2.11. Excecionalmente, em qualquer época, os alunos a quem apenas faltem dois 

módulos para conclusão do curso, podem requerer a realização dos exames desses 

módulos. 

2.12. A avaliação nos cursos EFA, PLA e ESR@D está definida em regulamentação 

específica. 
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CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 25.º - PROCESSOS ELEITORAIS 

1. O diretor é eleito em conformidade com a legislação em vigor. 

2. Todos os atos eleitorais previstos neste regulamento serão realizados por sufrágio 

direto, secreto e presencial. 

3. Nos atos eleitorais em que haja apresentação de listas deverão ser realizadas 

sessões de esclarecimento sobre os programas de ação, de modo a fomentar a 

participação da comunidade escolar. 

 
Artigo 26.º - VIGÊNCIA E FONTES DE DIREITO 

1. Este regulamento entra em vigor a partir da data da aprovação pelo conselho 

geral. 

2. A solução de questões suscitadas pela interpretação das normas regulamentares 

bem como a integração das suas lacunas competem ao diretor. 

3. Qualquer alteração ao presente regulamento deverá ser aprovada por maioria 

dos membros do conselho geral. 
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ANEXOS 
 

LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL 

• Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 137/2012 de 2 de julho (regime de autonomia, administração e gestão) 

• Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (estatuto do aluno e ética escolar) 

• Lei n.º 46/86, de 14 de outubro alterada pelas leis n.º 115/97, de 19 de setembro, 

49/2005, de 30 de agosto e 85/2009, de 27 de agosto (lei de bases do sistema 

educativo) 

• Lei n.º 23/2006, de 23 de junho (associativismo jovem) 

• Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro (estabelece o regime de avaliação externa e interna das 

escolas) 

• Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março (ação social escolar) 

• Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens) 

• Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto (regulamenta os cursos científico-

humanísticos) 

• Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (estabelece o regime jurídico da educação 

inclusiva) 

• Despacho n.º 6147/2019, de 4 de julho (regulamenta as visitas de estudo) 

• Portaria n.º 194/2021, de 17 de setembro (regulamenta a cidadania e 

desenvolvimento) 

• Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro (estabelece as normas de organização, 

funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais) 

• Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto (estabelece o regime de matrícula e de 

frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens com 

idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e estabelece medidas que devem ser 

adotadas no âmbito dos percursos escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o 

abandono escolares) 

 

REGIMENTOS 

Os regimentos dos departamentos, dos grupos disciplinares, dos cursos profissionais e 

de outras estruturas escolares fazem parte integrante deste regulamento e estão 

disponíveis em formato digital: 

Conselho Geral 



41 

 

Departamentos  

Grupos disciplinares 

Direção de instalações 

BE 

Desporto Escolar 

Aprender + 

SPO 

EMAEI 

MUESC 

Auditório/Refeitório 

Secretaria 

Cursos profissionais 


