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PREÂMBULO  
 

Em coerência com o Projeto Educativo, a Escola Secun-

dária Ferreira Dias, Agualva-Sintra (ESFD) assume-se como 

espaço privilegiado de intervenção e mudança, visando o 

reforço da sua identidade e o prosseguimento da sua missão:  

Promover o sucesso educativo numa escola de qualidade. 

Sabemos que a escola é uma organização complexa, 

com vida própria, cuja identidade se constrói coletivamente. É 

aqui que o Regulamento Interno, enquanto instrumento regu-

lador da vida da Escola, se consubstancia na definição de 

normas, princípios, valores e procedimentos em que toda a 

comunidade educativa se possa rever e está elaborado nos 

termos da legislação em vigor. 

 

 

CAPÍTULO I - Disposições Gerais 
 

Secção I – Objeto e Âmbito de Aplica-

ção 
 

Artigo 1.º 

Objeto e Âmbito de Aplicação 

 

1. O presente Regulamento Interno (RI) aplica-se a 

todos os órgãos, estruturas e serviços da ESFD, bem como a 

toda a COMUNIDADE EDUCATIVA – pessoal docente, alu-

nos, pessoal não docente, pais e encarregados de educação 

e todos os cidadãos e instituições que, de uma forma ou de 

outra, utilizam as instalações escolares. 

2. Todos têm o direito e o dever de conhecer as nor-

mas constantes deste Regulamento, bem como o dever de as 

respeitar e fazer respeitar. 

  

Artigo 2.º 

Elementos Identificativos  

 

Os elementos identificativos da Escola são: 

ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, AGUALVA-

SINTRA (ESFD) | 401754  

• Endereço postal: Rua António Nunes Sequeira, 1,  

Agualva - 2735- 058 Cacém  

• URL: www.esfdferreira.wordpress.com  

• Telefones: 219 129 330 / 31  

• E-Mail Direção: direcção@ferreiradias.pt;  

• E-Mail Secretaria: secretaria@ferreiradias.pt 

• Número de Identificação Fiscal: 680016937   

• Patrono: Engenheiro José N. Ferreira Dias (1900-1966)  

 

Secção II - Princípios Orientadores  
 

Artigo 3.º 

Princípios 

  

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, o 

direito à Educação, do qual a Escola é um meio de concreti-

zação privilegiado, exprime-se pela garantia de uma perma-

nente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvi-

mento global da personalidade, o progresso social e a demo-

cratização da sociedade.  

1. A Escola organiza-se e age no pressuposto de que 

o sucesso educativo assenta na interdependência equilibrada 

entre o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades, o 

Regulamento Interno.  

2. A Escola norteia-se por um conjunto de princípios 

que visam incentivar atitudes de participação, responsabiliza-

ção, solidariedade, cidadania, cooperação, tolerância e respei-

to pelos outros, bem como apelar à reflexão consciente sobre 

valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e à capacidade 

de julgar crítica e criativamente, considerando todos os inter-

venientes da comunidade educativa.  

3. Para que a Escola cumpra estes princípios, torna-se 

necessário o estabelecimento de normas gerais de funciona-

mento que promovam o sucesso educativo e que contribuam 

para o pleno desenvolvimento da personalidade, do caráter e 

da cidadania do aluno e a realização pessoal e profissional de 

todos quantos têm na Escola o seu local de trabalho.  

 

Secção III - Regime de Funcionamento 

da Escola  
 

Artigo 4.º 

Horários   

  

1. A Escola funciona em regime diurno e noturno com 

aulas entre as oito horas e quinze minutos e as vinte e três 

horas e quarenta e cinco minutos.  

2. As atividades letivas funcionam em dois turnos, 

sendo um diurno e outro noturno.  

3. O turno diurno é constituído por seis blocos letivos 

de 90 minutos. A duração dos intervalos é de 15 minutos. 

http://www.ferreiradias.pt/
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4. O turno da noite é constituído por três blocos letivos 

de 90 minutos. Cada intervalo tem a duração de dez ou cinco 

minutos. 

5. Os horários de cada serviço da Escola estão afixa-

dos em locais visíveis, junto aos respetivos serviços e divul-

gados na Página da Escola. 

 

Artigo 5.º 

Funcionamento das Aulas  

  

1. A gestão das aulas, espaço privilegiado no processo 

de ensino/aprendizagem, é da responsabilidade do respetivo 

professor. Qualquer interrupção deverá, por isso, ser funda-

mentada e antecedida da autorização expressa do(s) docen-

te(s).  

2. O professor deve registar no suporte apropriado as 

faltas dos alunos e o sumário da aula, indicando, de modo 

explícito, os conteúdos lecionados ou as atividades desenvol-

vidas.   

3. No caso de ausência do professor, os alunos per-

manecem junto da sala de aula. Só poderão abandonar o 

local com a autorização do funcionário responsável do piso.  

  

Artigo 6.º  

Circulação da Informação  

  

1. A divulgação interna de documentos de interesse 

para a comunidade escolar (publicidade fixa) deve ser realiza-

da nos locais próprios e devidamente identificada a sua pro-

veniência.  

2. As convocatórias, ordens de serviço e outras infor-

mações destinadas aos docentes são afixadas na sala de 

professores, em local designado para o efeito e/ou enviadas 

por correio eletrónico para os respetivos destinatários.  

3. Existem ainda, na sala de professores, painéis 

destinados aos diferentes órgãos de gestão da Escola, bem 

como à divulgação de informação relativa ao trabalho, forma-

ção e lazer dos professores.  

4. A informação destinada aos alunos é afixada nos 

átrios da Escola, em local apropriado ou na página eletrónica.  

5. A afixação de cartazes, anúncios e outras mensa-

gens só é permitida em locais definidos e sempre com autori-

zação do(a) Diretor(a).  

6. A realização de inquéritos/questionários na Escola, 

em particular os solicitados por entidades externas, carece de 

autorização do(a) Diretor(a) e depende da análise do seu 

conteúdo e finalidade.  

  

Artigo 7.º   

Acessos   

  

1. A Escola dispõe de quatro portões de acesso: um a 

sul, um a este, outro a norte e outro a oeste.  

2. A entrada de alunos, professores, funcionários, 

demais elementos da comunidade educativa e visitantes faz-

se através do portão sul, onde funciona a Portaria.  

3. Os portões este e oeste são abertos em casos de 

emergência ou em outras situações que o justifiquem.  

4. O portão norte permite o acesso ao Centro de For-

mação NovaFoco.  

5. Todos os elementos da comunidade educativa 

deverão fazer-se acompanhar de documento de identificação 

sempre que entrem no recinto escolar.  

5. Os alunos deverão, obrigatoriamente, passar o 

cartão de identificação por radiofrequência (RFID) pelo leitor e 

mostrá-lo caso lhe seja solicitado na portaria, quer à entrada, 

quer à saída da Escola. (Ver Anexo I)  

6. A entrada dos alunos pode ser vedada quando não 

forem portadores de identificação. O cartão de estudante pode 

ser substituído em casos excecionais, pelo Cartão de Cida-

dão.  

7. Os pais e encarregados de educação, bem como 

quaisquer visitantes, deverão identificar-se, informar o porteiro 

do objetivo/local da visita e, à saída, devolver o impresso 

assinado pela entidade que o recebeu.  

  

Artigo 8.º 

Portaria  

  

O serviço de Portaria é assegurado por um funcionário da 

Escola, cabendo-lhe as seguintes obrigações:  

a) permanecer junto ao portão, nunca abandonando o 

posto de trabalho sem assegurar a respetiva substituição;  

b) fiscalizar as entradas e saídas da Escola, de acordo 

com as normas de acesso, verificando se os alunos efetu-

am o registo de entrada obrigatório;  

c) controlar a entrada e saída dos alunos, evitando a 

aglomeração destes junto dos portões;  

d) cumprir as orientações emanadas do(a) Diretor(a) 

em relação à gestão dos acessos à Escola;  

e) manter a cancela fechada, não permitindo o acesso 

a veículos motorizados conduzidos por pessoas estranhas 

à comunidade escolar, ou para além da lotação do parque 

de estacionamento.   

f) permitir a entrada a veículos, em situação de emer-

gência ou para serviço de cargas e descargas e pelo perí-
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odo de tempo indispensável para as efetuar, acautelando 

sempre a boa circulação dos veículos;  

g) identificar todos os visitantes, prestando-lhes, com 

cortesia, as informações necessárias para a deslocação 

ao serviço pretendido, após confirmação da disponibilida-

de para o atendimento;  

h) comunicar ao(à) Diretor(a) qualquer ocorrência fora 

da normalidade.  

Artigo 9.º  

Circulação nas Instalações  

  

1. São consideradas instalações de livre acesso a 

todos os alunos, pessoal docente e não docente e, eventual-

mente, outros utentes desde que devidamente autorizados, o 

bar/sala de convívio, o refeitório, a biblioteca, a papelaria, a 

reprografia, a ASE, os serviços administrativos e as instala-

ções sanitárias.  

2. São consideradas instalações de acesso restrito a 

sala de professores e a sala de pessoal não docente, as salas 

de aula, os laboratórios, as oficinas, as instalações desporti-

vas interiores e exteriores quando em utilização letiva, os 

gabinetes de trabalho, a sala de reuniões, a sala de atendi-

mento de encarregados de educação.  

  

Artigo 10.º  

Circulação e Parqueamento Automóvel  

  

1. A ESFD oferece o serviço de estacionamento de 

veículos gratuito dentro das suas instalações a toda a comu-

nidade escolar, pelo tempo de permanência nesta e enquanto 

na qualidade de alunos, professores e funcionários.   

(Ver Anexo II)  

2. Para além destes, todos os fornecedores de servi-

ços a prestar à Escola podem utilizar os locais de estaciona-

mento pelo tempo estritamente necessário à prestação do 

serviço.  

3. Ocasionalmente e em situações de exceção, pode o 

público em geral usufruir de estacionamento na ESFD por 

períodos em que decorram atividades de diversa índole para a 

qual tenha sido convidado.  

4. O parqueamento no interior da Escola deve ser 

sempre entendido como uma concessão da organização / 

instituição e nunca como um direito a qualquer título assumi-

do. 

5. A Escola não se responsabiliza por quaisquer danos 

que ocorram com as viaturas, no recinto escolar. 

 

Secção IV - Instalações e Equipamen-

tos  
  

Artigo 11.º  

Salas de Aula  

  

1. As salas de aula são espaços destinados fundamen-

talmente a atividades letivas, podendo servir para outras 

finalidades, mediante autorização do(a) Diretor(a).  

2. A gestão do espaço durante a aula é da responsabi-

lidade do professor.  

3. Os alunos não podem entrar nas salas de aula sem 

autorização dos respetivos professores ou do funcionário em 

serviço. 

4. Sempre que algum professor necessite de material 

específico de determinada disciplina/sala, deverá requisitá-lo 

nos termos previstos na Escola. 

5. Durante o período de aulas, os alunos não devem 

circular ou permanecer nos corredores nem nos espaços 

exteriores destinados à Educação Física, em utilização efeti-

va. Deverão também evitar fazer barulho, de forma a não 

perturbar o normal funcionamento das aulas.  

6. Fora da sala de aula, qualquer professor ou funcio-

nário não docente tem competência para identificar e advertir 

o aluno, no caso de este ter um comportamento perturbador 

do normal funcionamento das atividades da Escola ou das 

relações no âmbito da comunidade educativa.  

7. A persistência do aluno neste tipo de conduta pode-

rá fazê-lo incorrer na aplicação de uma medida prevista no 

artigo 146.º deste regulamento. 

  

Artigo 12.º  

Instalações Específicas  

  

1. Consideram-se instalações específicas os locais 

afetos à lecionação de disciplinas que exigem a utilização de 

espaços e recursos materiais específicos (instalações despor-

tivas, laboratórios, oficinas).  

2. As instalações específicas têm sempre um(a) Dire-

tor(a) de Instalações.  

3. A utilização das instalações específicas para fins 

diferentes daqueles a que se destinam deverá ser solicitada 

ao(à) Diretor(a) que apreciará o pedido e deferirá em confor-

midade, informando o Diretor de Instalações da decisão.  
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Artigo 13.º  

Sala e Bar dos Professores  

  

1. A Sala dos Professores destina-se ao descanso, 

convívio e lazer do pessoal docente, nos períodos em que não 

está a exercer a sua atividade, pelo que só é permitido o 

acesso ao pessoal docente e não docente.  

2. Neste espaço funciona um bar cujo horário de funci-

onamento é determinado pelo(a) Diretor(a), de acordo com as 

possibilidades da Escola, devendo estar afixado em local 

visível, junto às suas instalações.  

3. O preço dos produtos vendidos obedece às normas 

legais e a sua aquisição processa-se através de um sistema  

de  pré-pagamento com cartão RFID. 

4. O serviço de bar deve estar certificado nos termos 

previstos na lei.  

 

Artigo 14.º 

Sala do Pessoal não Docente 

  

 A sala do Pessoal não Docente destina-se ao descanso, 

convívio e lazer dos seus membros, nos períodos em que não 

estão a exercer a sua atividade, pelo que só é permitido o 

acesso ao pessoal não docente e docente.   

  
 
 

Artigo 15.º   

Sala e Bar dos Alunos  

  

1. A Sala de Convívio e Bar dos Alunos é um espaço 

reservado aos momentos de convívio e lazer dos alunos nos 

intervalos das suas atividades, cujo acesso é aberto a toda a 

comunidade escolar. 

2. Esta Sala está apetrechada com diversos equipa-

mentos (televisão e mesas de jogos), cujo bom uso deve ser 

respeitado pelos utentes.  

3. O pagamento dos serviços de bar faz-se através do 

sistema de pré-pagamento com cartão RFID e segundo a 

ordem de chegada.  

4. O preço dos produtos vendidos obedece às normas 

legais.  

5. O serviço de bar está certificado nos termos previs-

tos na lei. 

 
 

Artigo 16º  

Utilização de outras Instalações 

 

6. A utilização correta das diferentes instalações e 

respetivo material, nas horas escolares, é da responsabilidade 

dos professores, funcionários, alunos e da Direção.  

7. No plano interno, a utilização de outras instalações 

é permitida mediante autorização do(a) Diretor(a) da Escola.  

 
 

Artigo 17.º  

Cedência de Instalações  

  

1. O(A) Diretor(a) poderá ceder os espaços da Escola 

a entidades/grupos exteriores à mesma, a título gratuito ou 

mediante pagamento. (Ver Anexo III)  

2. Sempre que haja utilização dos espaços, deve 

proceder-se ao preenchimento de ficha própria, proveniente 

dos serviços administrativos, onde constem a gratuitidade ou 

o montante do pagamento efetuado à escola.  

3. As condições de utilização são da responsabilidade 

do(a) Diretor(a) e a entrega dos espaços/equipamentos em 

devidas condições de funcionamento deve ser garantida.  

4. O pedido de utilização das instalações e respetivo 

material é formalizado em ficha própria, indicando o dia, hora 

e finalidade da iniciativa e carece de autorização prévia do(a) 

Diretor(a).  

5. Sempre que se trate de cedência de instalações 

específicas deverá ser solicitado um parecer às estruturas 

envolvidas e ter em conta a especificidade do respetivo regu-

lamento, devendo corresponsabilizar-se a entidade requisitan-

te pela conservação e limpeza das instalações e dos respeti-

vos equipamentos.  

6. Nestes casos, a utilização das instalações é da 

inteira responsabilidade da entidade requisitante e a ocorrên-

cia de danos, fora da normal utilização do equipamento, impli-

ca, para o(s) autor(es) a responsabilidade de reparar ou subs-

tituir o equipamento danificado, sem prejuízo de eventuais 

medidas disciplinares sancionatórias.  

7. A cedência de instalações desportivas encontra-se 

regulamentada por Lei.   

8. A cedência de instalações obriga os seus requisitan-

tes ao cumprimento das normas internas, nomeadamente as 

que se prendem com a utilização segura das mesmas. 

 

Artigo 18.º 

Diretor(a) de Instalações (DI): 

Designação, Mandato e Competências  

  

1. O responsável pelas instalações é um docente 

preferencialmente do quadro da Escola, afeto aos respetivos 
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grupos disciplinares. Será designado pelo(a) Diretor(a), após 

consulta ao Grupo, para um mandato de dois anos.  

2. A atribuição de horas da componente não letiva 

para o desempenho da direção de instalações varia conforme 

o grupo/setor, podendo o intervalo estar compreendido entre 

dois a quatro tempos. 

3. São competências do DI:  

a) inventariar o material existente;  

b) planificar com os membros do grupo o modo de utilização 

das instalações, bem como o material didático a adquirir;  

c) gerir o material existente de modo a garantir a sua correta 

distribuição e utilização;  

d) elaborar propostas de aquisição, manutenção ou reparação 

de equipamentos, ouvido o grupo disciplinar, e apresentá-las 

ao(à) Diretor(a);   

e) elaborar um relatório anual do trabalho desenvolvido com 

referência aos materiais e equipamentos adquiridos ao longo 

do ano, em falta ou danificados, bem como às condições de 

segurança e funcionalidade, até quinze de julho.   

  
Artigo 19.º 

Coordenador dos DI: 

Designação, Mandato e Competências 

  

O Coordenador dos DI deverá ser um dos membros da Dire-

ção designado pela própria equipa. O seu mandato acompa-

nha o mandato da Direção. São suas competências: 

a) reunir periodicamente com os diversos responsáveis de 

instalações;  

b) proceder ao levantamento de necessidades de aquisição 

de materiais e equipamentos, de remodelação de espaços 

multidisciplinares ou de apoio e acompanhamento peda-

gógico;  

c) elaborar um plano anual ou plurianual de aquisição de 

equipamentos, de acordo com critérios de prioridade;  

d) elaborar um plano de intervenção visando a requalificação 

e segurança das instalações e equipamentos, incluindo 

salas de aula, de trabalho e de estar;   

e) elaborar o relatório da atividade desenvolvida até quinze 

de julho. 

 
 

CAPÍTULO II - Órgãos de Dire-
ção, Administração e Gestão  
 
  

Artigo 20.º  

Legislação Aplicável  

  

Os órgãos de Administração e Gestão da ESFD regem-se 

pelo disposto no Decreto-Lei n.º75/2008 de 22 de abril, com 

as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 224/2009 de 

11 de setembro e 137/2012, de 2 de julho e pelo presente RI e 

são os seguintes:  

i. Conselho Geral  

ii. Diretor(a) 

iii. Conselho Pedagógico 

iv. Conselho Administrativo  

Os órgãos de Administração e Gestão da ESFD são respon-

sáveis perante a Comunidade Escolar, a Comunidade Educa-

tiva e a Administração Educativa por:  

a) garantir o direito à educação e à cultura, nos termos da 

Constituição da República, aos alunos que a frequentam.  

b) garantir a liberdade de expressão aos membros da comu-

nidade escolar, de acordo com as normas estabelecidas 

neste RI e no respeito pelos direitos e liberdades individu-

ais e coletivos.  

c) suscitar a ativa e permanente participação de pais, alu-

nos, professores e demais funcionários na ação educati-

va.  

d) fomentar o espírito crítico indispensável à ação educativa, 

promovendo, no seio da comunidade escolar, relações de 

respeito mútuo, de cooperação e de colaboração no traba-

lho, de modo a salvaguardar a unidade e a respeitabilida-

de da Escola.  

e) promover e desenvolver, em colaboração com outras 

entidades, as ações de âmbito educativo, cultural e de 

animação sociocomunitária, referidas no capítulo II do De-

creto-Lei nº 43/89 de 3 de fevereiro.  

  

Secção I - Conselho Geral  
 

Artigo 21.º  

Definição 

  

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica res-

ponsável pela definição das linhas orientadoras da atividade 

da Escola, assegurando a participação e representação da 

comunidade educativa.  

  



Regulamento Interno – 2017/2021  

 ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, Agualva-Sintra  Pág. - 9- 
  

Artigo 22.º  

Composição  

  

O Conselho Geral é composto por vinte e um elementos, 

eleitos por quatro anos, de acordo com a seguinte representa-

tividade:  

- oito representantes do pessoal docente;  

- dois representantes do pessoal não docente; 

- três representantes dos alunos (2 dos cursos diurnos do 

ensino secundário e 1 dos cursos noturnos); 

- quatro representantes dos pais e encarregados de educa-

ção;  

- um representante da autarquia; 

- três representantes da comunidade local. 

 

§ Único – O(A) Diretor(a) participa nas reuniões do Conselho 

Geral, sem direito a voto.  

  

Artigo 23.º  

Competências do Conselho Geral  

  

1. Ao Conselho Geral, para além das competências 

consignadas na legislação em vigor, compete ainda:   

a) solicitar o parecer do Conselho Pedagógico em todas as 

matérias dos domínios pedagógico e didático;  

b) aprovar as propostas de contratos de autonomia, ouvido o 

Conselho Pedagógico;  

c) ratificar    a     proposta    das    assessorias     técnico-

pedagógicas apresentada pelo(a) Diretor(a);  

d) estabelecer as datas para as Assembleias Eleitorais refe-

rentes à eleição do novo Conselho Geral. 

2. Compete ao Conselho Geral, de acordo com o 

ponto 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 75/2008 na redação 

do Decreto-Lei nº 137/2012, a constituição da Comissão 

Permanente.  

3. Esta Comissão deve ser constituída por três profes-

sores, um encarregado de educação, um aluno, um represen-

tante do pessoal não docente, um representante da comuni-

dade local e um representante da autarquia. 

4. Os elementos da Comissão Permanente serão 

eleitos de entre os seus membros, com exceção do/a Presi-

dente do Conselho Geral, que a integra por inerência de 

funções..  

 

Artigo 24.º  

Mandatos  

  

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a 

duração de quatro anos.  

2. O mandato dos representantes dos pais e encarre-

gados de educação e dos alunos tem a duração de dois anos 

letivos, podendo ser prolongado, caso seja do interesse do 

Conselho Geral, da Associação de Pais e dos próprios repre-

sentantes.  

  

Artigo 25.º  

Funcionamento  

  

O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por tri-

mestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo 

respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou por 

solicitação do(a) Diretor(a).  

  

Artigo 26.º  

Representantes da Comunidade Local  

  

Os representantes da comunidade local (individualidades, 

instituições ou organizações), de caráter económico, social, 

cultural ou científico, são cooptados pelos demais membros 

do Conselho Geral, considerados os seguintes critérios:  

a) garantir a efetiva capacidade de intervenção de todos os 

que mantêm um interesse legítimo na atividade e na vida 

da Escola;  

b) assegurar uma plena articulação entre a comunidade local 

e o Projeto Educativo da Escola;  

c) zelar para que os representantes da comunidade local se 

constituam como uma mais-valia para as decisões estra-

tégicas e de planeamento da Escola.  

 

Secção II – Diretor(a) 
 

Artigo 27.º  

Definição e mandato  

  

1. O(A) Diretor(a) é o órgão de administração e gestão 

da Escola, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 

financeira e patrimonial.  

2. O(A) Diretor(a) é eleito(a) pelo Conselho Geral, de 

acordo com o procedimento concursal previsto na lei em vigor, 

para um mandato de quatro anos.  
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3. O(A) Diretor(a) é coadjuvado(a) no exercício das 

suas funções por um(a) subdiretor(a) e por adjuntos, de acor-

do com a legislação em vigor.  

  

Artigo 28.º  

Competências do(a) Diretor(a)  

  

As competências do(a) Diretor(a) encontram-se consa-

gradas na legislação aplicável.  

 Artigo 29º  

Assessorias Técnico-Pedagógicas  

  

1. Mediante proposta do(a) Diretor(a), o Conselho 

Geral pode autorizar a constituição de assessorias técnico-

pedagógicas para as quais são designados docentes em 

exercício de funções na Escola, de acordo com a legislação. 

2. As competências específicas de cada Assessor 

Técnico- -Pedagógico são definidas pelo(a) Diretor(a), no 

início de cada mandato, de acordo com as necessidades e o 

desenvolvimento do projeto de intervenção e constarão no 

respetivo regimento.  

3. Os critérios para a constituição e dotação das as-

sessorias referidas no número anterior são definidos por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação. 

4. Os Assessores da  ESFD exercem funções de 

informação, formação, planeamento, organização, coordena-

ção e controlo nas áreas para as quais forem designados, 

competindo-lhes nomeadamente:  

a) analisar e recomendar medidas a implementar ao nível da 

escola.  

b) elaborar estudos, relatórios e informações sobre todas as 

questões de ordem técnica e pedagógica.  

c) colaborar com o(a) Diretor(a) na elaboração e avaliação 

PAA e PE.  

d) coordenar projetos e atividades a desenvolver na Escola 

e/ou pela Escola.  

e) inventariar e avaliar os recursos e meios disponíveis e/ou a 

disponibilizar para o desenvolvimento das atividades e 

projetos.  

f) coordenar grupos de trabalho, constituídos pelo(a) Dire-

tor(a), sempre que este delegue essa coordenação.  

g) exercer as demais competências que lhes forem cometidas 

pelo(a) Diretor(a), de âmbito técnico e pedagógico.  

 

Secção III - Conselho Pedagógico  
 

Artigo 30.º  

Definição  

  

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervi-

são pedagógica e orientação educativa da Escola, nomeada-

mente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua 

do pessoal docente e não docente.  

  

Artigo 31.º  

Composição  

  

1. O Conselho Pedagógico é composto por quinze 

elementos distribuídos da seguinte maneira:  

a) Diretor(a), que preside;  

b) quatro Coordenadores de Departamento Curricular;  

c) dois professores representantes dos Coordenadores dos  

Diretores de Turma (um do básico e um do secundário);  

d) um professor representante do Ensino Recorrente e da 

Educação e Formação de Adultos (EFA); 

e) um professor representante Cursos Profissionais;  

f) um representante da Equipa de Educação Especial;  

g) um professor representante dos Projetos de Desenvol-

vimento Educativo (Núcleos/Clubes);  

h) a Professora Bibliotecária;  

i) um professor representante do Gabinete de Integração e  

Apoio ao Aluno (GIAA);  

j) um professor coordenador do NAE; 

k) um psicólogo representante do Serviço de Psicologia e 

Orientação. 

2. O Presidente do Conselho Geral participa nas reu-

niões do Conselho Pedagógico, sem direito a voto.  

  

Artigo 32.º  

Designação e Mandatos  

  

1. Todos os membros docentes são designados pe-

lo(a) Diretor(a), nos termos da lei, para um mandato de quatro 

anos. 

2. O representante da Equipa de Educação Especial 

deverá ser designado de entre os seus pares, para um man-

dato de quatro anos.  



Regulamento Interno – 2017/2021  

 ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, Agualva-Sintra  Pág. - 11- 
  

3. Os representantes de Estruturas com mais do que 

um coordenador, têm assento no Conselho Pedagógico, em 

regime de rotatividade.  

  

Artigo 33.º  

Competências do Conselho Pedagógico  

  

As competências do Conselho Pedagógico encontram-se 

definidas na Lei e no presente regulamento.  

  

Artigo 34.º  

Funcionamento  

  

O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez 

por mês e extraordinariamente sempre que convocado pelo 

respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou sem-

pre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do(a) 

Diretor(a) o justifique.   

 

Secção IV - Conselho Administrativo  
 

Artigo 35.º  

Definição e mandato  

  

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em ma-

téria administrativo-financeira da Escola, nos termos da lei, 

cumprindo um mandato de quatro anos.  

  

Artigo 36.º  

Composição  

  

O Conselho Administrativo é composto pelos seguintes 

elementos:  

- o(a) Diretor(a), que preside; 

- o(a) Subdiretor(a) ou um dos adjuntos do(a) Diretor(a), por 

ele designado para o efeito; 

- o Chefe dos Serviços de Administração Escolar ou quem o 

substitua.  

  

Artigo 37.º  

Competências do Conselho Administrativo  

  

Ao Conselho Administrativo compete:  

a) aprovar o projeto de orçamento anual da Escola, em con-

formidade com as linhas orientadoras definidas pelo Con-

selho Geral;  

b) elaborar o relatório de conta da gerência;  

c) facultar ao Conselho Geral informação que permita avaliar 

o grau de consecução das linhas orientadoras do orça-

mento da Escola;  

d) autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamen-

to, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade 

da gestão financeira da Escola;  

e) zelar pela atualização do cadastro patrimonial da  

f) escola;  

g) administrar e conservar o património da ESFD no respeito 

pela lei.  

h) aprovar o Regulamento de Propinas, Taxas e Emolumentos 

em vigor, mediante proposta do(a) Diretor(a).  

i) fixar as tarifas e os preços da prestação de serviços ao 

público, no respeito pelos limites legais e orçamentais.  

j) exercer as demais competências que lhe estão legalmente 

associadas.  

  

Artigo 38.º  

Funcionamento  

  

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 

um dos restantes membros.  

  

  

CAPÍTULO III - Estruturas de Co-
ordenação Educativa e Supervi-
são Pedagógica 

  

Artigo 39.º  

Legislação Aplicável  

  

As estruturas de coordenação e supervisão e as estrutu-

ras técnico-pedagógicas da Escola regem-se pelo disposto no 

Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-lei n.ºs 224/2009 de 11 de setem-

bro e 137/2012, de 2 de julho e pelo presente RI. Estas estru-

turas têm como objetivo colaborar com o(a) Diretor(a) e o 

Conselho Pedagógico, no desenvolvimento do Projeto Educa-

tivo da ESFD, no sentido de assegurar a coordenação, super-

visão e acompanhamento das atividades escolares, promover 

o trabalho colaborativo e realizar a avaliação do desempenho.  

  

Artigo 40.º  

Identificação das Estruturas  
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São as seguintes as estruturas de coordenação educativa 

e supervisão pedagógica:  

a) departamentos curriculares ; 

b) conselhos de grupos disciplinares ; 

c) conselhos de diretores de turma;  

d) conselho dos diretores dos cursos profissionais;   

e) conselhos de turma;  

f) secção da avaliação do desempenho docente (SADD);  

g) conselho coordenador da avaliação do pessoal não     

docente.  

 

Secção I - Departamentos Curriculares  
 

Artigo 41.º  

Definição 

  

O Departamento Curricular é uma estrutura de coordena-

ção educativa e supervisão pedagógica que visa a articulação 

e gestão curricular, na qual se encontram representados os 

grupos de recrutamento e áreas disciplinares, de acordo com 

os cursos lecionados e o número de docentes.  

  

Artigo 42.º  

Composição  

  

A Escola tem quatro Departamentos Curriculares de 

acordo com o seguinte quadro: 

 

Departamentos Grupos de Recrutamento 

Línguas  

300 – Português  

320 – Francês  

330 – Inglês  

340 – Alemão  

350 – Espanhol   

Ciências Sociais  

E Humanas  

290 – EMRC   

400 – História  

410 – Filosofia  

420 – Geografia  

430 – Sociologia  

Técnicos Especiais   

Matemática e Ciên-

cias  

Experimentais  

500 – Matemática  

510 – Física e Química  

520 – Biologia e Geologia  

530 – Educação Tecnológica  

540 – Eletrotecnia  

550 – Informática  

Técnicos Especiais  

Expressões  

600 – Artes Visuais  

620 – Educação Física  

910, 920 e 930 – Educação  

Especial  

  

 

Artigo 43.º  

Coordenador de Departamento: Designação e Mandato  

  

1. O Departamento Curricular é coordenado por um 

professor eleito pelo Departamento de entre uma lista de três 

propostos pelo(a) Diretor(a) (art.º 43 dec-lei 137/2012).  

2. O Coordenador do Departamento tem direito a uma 

redução horária da componente letiva e/ou não letiva, de 

acordo com a lei.  

3. Exerce a coordenação direta dos grupos de recru-

tamento/disciplinares, de acordo com os cursos lecionados e 

o número de docentes.  

4. O mandato do Coordenador de Departamento tem a 

duração de quatro anos.  

5. É membro do Conselho Pedagógico, por inerência 

de funções.   

  

Artigo 44.º  

Competências do Coordenador de Departamento  

  

Sem prejuízo das competências definidas na lei, cabe 

ainda ao Coordenador de Departamento:  

a) representar, no Conselho Pedagógico, os docentes que 

integram o respetivo Departamento Curricular;  

b) convocar e presidir às reuniões dos Conselhos de Depar-

tamento;  

c) apresentar e fazer aprovar o Regimento 

d) reunir com os Delegados dos Grupos do seu Departamento 

e com os professores dos grupos que não têm delegado;  

e) assegurar a eleição dos delegados de grupo que integram 

o Departamento;  
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f) manter atualizado o dossiê de departamento, contendo toda 

a informação relevante, no quadro do regimento específi-

co, bem como garantir o arquivo de atas;  

g) proceder à avaliação do desempenho dos docentes do 

departamento, de acordo com a regulamentação específi-

ca em vigor;  

h) zelar pelo cumprimento das orientações emanadas pelo 

Conselho Pedagógico;  

i) assegurar a articulação entre o Departamento Curricular, 

o(a) Diretor(a) e as restantes estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica;  

j) articular com os Delegados, a participação do Departamento 

Curricular na elaboração, desenvolvimento e avaliação do 

Projeto Educativo e das Metas Curriculares da Escola;  

k) elaborar, em articulação com os respetivos delegados e 

coordenadores de ano/nível e ouvido o Conselho de De-

partamento Curricular, o Plano Anual de Atividades do 

Departamento;  

l) promover a troca de experiências e a cooperação entre os 

professores do Departamento;  

m) estimular o desenvolvimento de projetos educativos, pro-

movendo a troca de experiências e a partilha de recursos 

entre os professores do departamento;  

n) colaborar, após efetuar o diagnóstico de necessidades de 

formação existentes no Departamento, na elaboração do 

Plano Interno de Formação (PIF).  

 

 

Secção II - Conselho de Grupo Disci-

plinar  
 

Artigo 45.º  

Definição e composição  

  

1. O Conselho de Grupo é constituído pelos professo-

res que lecionam as disciplinas de cada grupo de recrutamen-

to.  

2. É coordenado pelo Delegado de Grupo.  

3. Os professores dos Grupos Pedagógicos 

/Especialidades que não têm delegado integram o Grupo 

Pedagógico do Departamento Curricular com o qual têm mais 

afinidades.  

4. Nos casos referidos no ponto anterior, as questões 

específicas das disciplinas/especialidades deverão ser trata-

das em reunião de grupo, subgrupo, disciplina ou especialida-

de.  

  

Artigo 46.º  

Delegado de Grupo Disciplinar: Designação e Mandato  

  

1. O Delegado de Grupo é um professor portador de 

habilitação própria, profissionalizado, eleito, por maioria sim-

ples, pelos professores do mesmo grupo e de entre os mes-

mos.  

2. O Delegado é eleito, por quatro anos, pelo Conselho 

de Grupo, subgrupo, disciplina ou especialidade, de entre os 

professores que reúnam as condições estabelecidas no ponto 

anterior, desde que exista um mínimo de dois professores.  

3. Para além do previsto neste Regulamento, o man-

dato do Delegado de Grupo pode cessar mediante proposta 

de, pelo menos, dois terços do total de professores do grupo.   

4. Sempre que, por qualquer motivo, haja necessidade 

de substituição no cargo, o Delegado eleito cumpre o tempo 

de mandato do Delegado cessante.  

5. O Delegado de Grupo é coadjuvado pelos Coorde-

nadores de Disciplina/ano quando existem e apoia o Coorde-

nador de Departamento no desenvolvimento das competên-

cias previstas neste RI e nos termos estabelecidos no respeti-

vo regimento.  

6. Aos Delegados de Grupo será atribuído, sempre 

que possível, um crédito horário a retirar da componente não 

letiva, de acordo com o seguinte quadro:   

  

N.º de 

Docentes 
2 a 3 4 a 10 11 a 20 

Mais de 

20 

Redução 
2 tem-

pos 

3 tem-

pos 

4 tem-

pos 

5 tem-

pos 

  

Artigo 47.º  

Competências do Delegado de Grupo  

  

Os Delegados de Grupo de recrutamento/disciplinar coorde-

nam o trabalho desenvolvido ao nível do grupo, de acordo 

com as seguintes competências:  

a) representar os docentes do grupo nas reuniões com o 

Coordenador de Departamento;   

b) convocar e presidir às reuniões dos grupos disciplinares;  

c) coordenar a atividade desenvolvida pelo grupo disciplinar, 

em conformidade com as competências definidas;   

d) acompanhar e verificar a prática letiva, nomeadamente no 

que diz respeito ao cumprimento dos programas, elabora-

ção das planificações, critérios e instrumentos de avalia-

ção;  

e) coordenar a produção e aquisição de materiais didáticos e 

documentação específica do grupo;  
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f) fomentar o desenvolvimento de práticas pedagógicas dife-

renciadas promotoras de sucesso educativo, no respeito 

pela diferença e igualdade de oportunidades;  

g) elaborar o Plano Anual de Atividades do grupo disciplinar e 

acompanhar o seu desenvolvimento;  

h) colaborar na organização do inventário do material especí-

fico de cada grupo e zelar pela sua conservação nos ca-

sos em que não existam Diretores de Instalações;  

i) promover a reflexão e partilha de experiências sobre as 

práticas pedagógicas dos elementos do grupo, numa 

perspetiva de formação contínua e valorização profissio-

nal;  

j) poordenar o processo de seleção dos manuais escolares;  

k) propor critérios para a atribuição de serviço docente e de 

gestão dos espaços e equipamentos;  

l) planificar o serviço de exames e provas, nomeando os 

respetivos júris e coordenando a elaboração de provas e 

respetivas matrizes;  

  

Artigo 48.º  

Coordenador de Disciplina / Ano / Nível: 

 Eleição e Mandato  

  

1. Os grupos pedagógicos podem organizar-se por 

disciplina, ano e nível e funcionar em conformidade com o 

determinado no regimento interno do respetivo grupo;    

2. Os Coordenadores de nível devem ser designados 

pelo Delegado de Grupo, por um ano, entre os docentes que 

lecionam a mesma disciplina/ano/nível;  

3. Os Coordenadores de disciplina/ano/nível funcio-

nam em apoio e articulação com o Delegado de Grupo.  

 

Secção III - Conselho de Diretores de 

Turma  
 

Artigo 49.º  

Definição e composição  

  

No sentido de assegurar a coordenação dos Diretores de 

Turma das diferentes modalidades formativas existentes na 

Escola, são constituídos os seguintes Conselhos de Diretores 

de Turma:  

- conselho de Diretores de Turma do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico; 

- conselho de Diretores de Turma do 10.º ano dos Cursos 

Científico-Humanísticos; 

- conselho de Diretores de Turma do 11.º ano dos Cursos 

Científico-Humanísticos; 

- conselho de Diretores de Turma do 12.º ano dos Cursos 

Científico-Humanísticos; 

- conselho de Mediadores dos Cursos de Educação e Forma-

ção de Adultos (EFA); 

- conselho de Coordenadores Pedagógicos dos Cursos do 

Ensino Recorrente por Módulos; 

- conselho de Diretores de Turma dos Cursos Profissionais.  

  

Artigo 50.º  

Coordenadores de Diretores de Turma: 

Designação e Mandato  

 
 

1. Os Coordenadores de Diretores de Turma são 

professores designados pelo(a) Diretor(a) de entre os Direto-

res de Turma, para um mandato de quatro anos. 

2. Existem:  

- dois Coordenadores para o 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

- um Coordenador para cada um dos anos do Ensino Secundá-

rio; 

- dois Coordenadores para o Ensino Profissional;  

- um Coordenador para o Ensino Recorrente por Módulos;  

- um coordenador dos cursos de Educação e Formação de 

Adultos (EFA).  

 
 

Artigo 51.º  

Competências dos Coordenadores  

  

1. São competências dos Coordenadores dos Direto-

res de Turma:  

a) convocar e presidir às reuniões dos respetivos conselhos 

de diretores de turma;  

b) planear, organizar e acompanhar o trabalho dos diretores 

de turma, em conformidade com as orientações da Escola 

e da legislação em vigor;  

2. Um dos Coordenadores do ensino básico e um dos  

Coordenadores do ensino secundário, aqueles que para isso 

forem designados pelo(a) Diretor(a), representarão os direto-

res de turma no Conselho Pedagógico.  
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Secção IV - Conselho de Diretores dos 

Cursos Profissionais  
 

 
 

Artigo 52.º  

Composição e coordenação  

  

O Conselho dos Diretores dos Cursos Profissionais é 

constituído por todos os Diretores de Curso e coordenado 

pelo Coordenador dos Diretores de Curso, designado pelo/a 

Diretor/a. 

 
 

Artigo 53.º 

Diretor(a) de Curso Profissional: 

Designação e Mandato   

  

1. A coordenação dos Cursos Profissionais e Cursos 

de Educação e Formação de Adultos (EFA) compete ao(à) 

Diretor(a) da Escola, que pode delegar as suas competências 

nos Diretores de Curso, para um mandato de três anos.  

2. Os Diretores de Curso devem ser professores do 

quadro da Escola e coordenam as atividades dos cur-

sos/turmas em conformidade com o estipulado na lei, e nos 

regulamentos interno e específico daqueles cursos.  

3. O(a) Diretor(a) de Curso tem direito a um crédito na 

componente não letiva ou letiva, de acordo com o definido na 

lei, em função do número de turmas do curso e a definir 

pelo(a) Diretor(a).  

  

Artigo 54.º  

Competências do(a) Diretor(a) de Curso  

  

São atribuições dos Diretores de Curso, para além do de-

terminado na lei, em função da especificidade dos mesmos:  

a) proceder à articulação pedagógica entre as diferentes 

disciplinas que compõem o currículo de formação do cur-

so.  

b) proceder à coordenação de todas as atividades de forma-

ção teórico-prática.  

c) organizar e coordenar as atividades inerentes à formação 

em contexto de trabalho. 

d) coordenar o acompanhamento e avaliação dos cursos.  

e) receber e fazer aplicar orientações ou informações, respei-

tantes às atividades inerentes ao exercício da atividade de 

Diretor(a) de Curso, emanadas pelo(a) Diretor(a) ou Co-

ordenador dos Diretores de Curso.  

f) analisar questões pedagógicas e administrativas específicas 

e relacionadas com o exercício das atribuições.  

g) transmitir ao(à) Diretor(a) e/ou Coordenador(a) dos Direto-

res de Curso, todas as informações pertinentes relativas à 

organização das atividades do curso bem como à respeti-

va coordenação.  

h) apresentar ao/à Coordenador(a) de Diretores de Curso um 

relatório crítico anual das atividades desenvolvidas.  

i) convocar e orientar as reuniões de docentes, bem como de 

representantes dos discentes, para tratar de assuntos re-

lativos ao curso.  

j) proceder à articulação entre a Escola e o meio envolvente, 

através de contactos com entidades potencialmente em-

pregadoras, no sentido de se estabelecerem protocolos e 

acordos que permitam a efetiva inserção dos alunos na 

vida ativa através de formação técnica em contexto de 

trabalho (estágio).  

k) propor ao(à) Diretor(a) da Escola, em articulação com o(a) 

Diretor(a) de Turma, o orçamento para a implementação 

dos projetos dos alunos;  

l) emitir parecer relativamente à manutenção ou criação dos 

novos cursos.  

  
 

Artigo 55.º  

Funcionamento  

  

1. Cada Conselho dos Diretores de Curso Profissional 

reúne, ordinariamente, no início e no fim do ano letivo, por 

convocatória do(a) respetivo(a) Coordenador(a) que também 

preside a essas reuniões.  

2. Pode reunir extraordinariamente, por convocatória 

do(a) Diretor(a), do/a Coordenador/a ou proposta de um(a) 

Diretor(a) de Curso. 

  

Secção V - Conselho de Turma  
 

  

Artigo 56.º  

Definição  

  

O Conselho de Turma é uma estrutura de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica. 

  
 

Artigo 57.º  

 Composição  
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O Conselho de Turma é constituído por: 

a) todos os professores da turma; 

b) dois pais / EE representantes da turma; 

c) delegado e subdelegado de turma; 

d) qualquer entidade ou serviço da Escola, quando convoca-

dos, sem direito de voto; 

e) qualquer entidade externa, mediante convite e prévia auto-

rização do(a) Diretor(a), sem direito de voto. 

 

Artigo 58.º  

Competências do Conselho de Turma  

  

1. Para além das competências consagradas na Lei, 

são ainda atribuições específicas do Conselho de Turma:  

a) analisar, organizar, acompanhar e avaliar as atividades a 

desenvolver com os alunos.  

b) avaliar os alunos nos momentos e formas previstos na lei, 

nomeadamente deliberar sobre as classificações a atribuir 

e respetivos efeitos.  

c) elaborar o Plano Anual de Atividades da Turma (PAAT) ou 

planos individuais que integrem atividades a desenvolver 

pelos alunos, bem como implementar estratégias de dife-

renciação pedagógica e de adaptação curricular em con-

texto de sala de aula ou de atividades da turma, destina-

das a promover a melhoria das condições de aprendiza-

gem.  

d) reunir, sempre que se justifique, convocado pelo(a) Dire-

tor(a) ou pelo respetivo Diretor(a) de turma;  

e) analisar a situação da turma e identificar características 

específicas dos alunos a ter em conta no processo de en-

sino e aprendizagem;  

f) acompanhar o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, de modo a detetar atempadamente as difi-

culdades dos alunos e a encontrar as medidas de apoio 

necessárias, conducentes ao sucesso educativo dos alu-

nos;  

g) identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessida-

des educativas de inclusão dos alunos, assegurando a ar-

ticulação com os respetivos serviços técnico-pedagógicos, 

no sentido da sua superação;  

h) avaliar e aplicar as medidas educativas, de acordo com as 

necessidades do aluno;  

i) planificar, acompanhar e avaliar as medidas de apoio dos 

alunos;  

j) conceber e dinamizar atividades de articulação curricular, 

vertical e horizontal, nomeadamente de caráter interdisci-

plinar;  

k) pronunciar-se, em definitivo (retenção de ano / exclusão da 

disciplina), sempre que os alunos não cumprirem ou, 

cumprindo, se revelem ineficazes, os trabalhos /atividades 

de recuperação estabelecidos em resultado da ultrapas-

sagem do limite de faltas injustificadas dos alunos.  

l) promover uma articulação eficaz entre a escola e a família e 

entre a escola e as demais instituições que colaborem na 

formação dos alunos.  

m) no âmbito disciplinar, analisar situações e emitir pareceres 

sobre medidas disciplinares de carater corretivo e/ou san-

cionatório, nos termos previstos no Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar e sempre que solicitado pelo(a) Diretor(a).  

n) propor ao(à) Diretor(a) as sanções a aplicar aos alunos;  

o) aprovar as propostas de avaliação apresentadas por cada 

professor;  

p) emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter pedagó-

gico que à turma digam respeito;  

q) coordenar as atividades letivas de recuperação de módu-

los, nas situações em que isto se aplica.  

2. Compete ao Conselho de Turma selecionar os 

registos e produtos mais significativos do percurso educativo 

do aluno a incluir no processo individual (Lei 51-2012 de 5 

setembro, art.º 11.º), designadamente comportamentos meri-

tórios e as medidas disciplinares sancionatórias aplicadas e 

seus efeitos.  

  

Artigo 59.º  

Funcionamento  

  

1. O Conselho de Turma é presidido pelo(a) respeti-

vo(a) Diretor(a) de turma e secretariado por um professor da 

turma, nomeado pelo Diretor.  

2. O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, no 

final de cada período letivo e, extraordinariamente, sempre 

que um motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o justifi-

que. 

3. As reuniões ordinárias do Conselho de Turma são 

convocadas pelo(a) Diretor(a) e terão a duração de 2 horas; 

as reuniões extraordinárias, exceto as que decorram de pro-

cedimento disciplinar, podem também ser convocadas pelo(a) 

Diretor(a) de Turma; estas terão a duração de 1h e 30m.  

4. Qualquer Conselho de Turma poderá reunir-se 

extraordinariamente por convocatória do(a) Diretor(a), por sua 
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iniciativa, sob proposta do(a) Diretor(a) de Turma ou de, pelo 

menos, um terço dos seus membros.  

5. Nas reuniões de Conselho de Turma, para efeitos 

de avaliação dos alunos, apenas participam os membros 

docentes.  

6. Quando uma reunião de Conselho de Turma, para 

efeitos de avaliação dos alunos, não se puder realizar por 

falta de quórum ou por indisponibilidade de elementos de 

avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo de 48 

horas, para a qual cada um dos docentes deve previamente 

disponibilizar, ao(à) Diretor(a) da Escola, os elementos de 

avaliação de cada aluno. 

7. Nas situações previstas no número anterior, o(a) 

Diretor(a) de Turma, ou quem o substitua, apresenta ao Con-

selho de Turma os elementos de avaliação de cada aluno.  

8. Nas reuniões do Conselho de Turma, sempre que a 

natureza dos assuntos o justifique, podem participar, sem 

direito a voto, membros de outros serviços especializados. 

9.  No impedimento do(a) Diretor(a) de Turma a presi-

dência do Conselho de Turma será assegurada por um do-

cente designado pelo(a) Diretor(a).  

10. Na ausência imprevista do secretário da reunião do 

Conselho de Turma cabe ao Presidente do mesmo designar 

um docente para o exercício da função.  

 

Subsecção 1 – Diretores de Turma 

 

Artigo 60.º  

Diretor(a) de Turma: Designação e Mandato  

  

1. Os Diretores de Turma são designados anualmente 

pelo Diretor, de acordo com o estipulado na lei.  

2. Existem na Escola espaços diferenciados reserva-

dos para o trabalho dos Diretores de Turma e do atendimento 

aos encarregados de educação.  

  

Artigo 61.º  

Competências do(a) Diretor(a) de Turma  

  

São competências dos Diretores de Turma, para além do 

determinado na lei:  

a) presidir ao Conselho de Turma, nos termos da lei;  

b) coordenar e monitorizar o desenvolvimento do PAAT;  

c) coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a 

adequação de atividades, conteúdos, estratégias e méto-

dos de trabalho à situação concreta da turma e à especifi-

cidade de cada aluno, procurando a melhoria das condi-

ções de aprendizagem/formação, conducentes ao suces-

so educativo;  

d) promover a eleição dos Representantes dos Pais e Encar-

regados de Educação que integrarão o Conselho de Tur-

ma, até 30 dias após o início das atividades escolares, 

quando se aplica e nos termos previstos na lei;  

e) orientar o processo conducente à eleição do Delegado e 

Subdelegado de turma, até 30 dias após o início das ativi-

dades escolares, nas situações em que se aplica;  

f) proceder à entrega do documento de identificação dos 

representantes eleitos para o Conselho de Turma (Encar-

regados de Educação e Alunos), à Direção.  

g) divulgar aos alunos da turma o que no RI lhes diz mais 

diretamente respeito, nomeadamente direitos, deveres e 

regras de organização e funcionamento da Escola;  

h) fomentar a contextualização à turma do Plano de Articula-

ção Curricular Geral da Escola.  

i) promover formas de trabalho cooperativo entre professo-

res e alunos;  

j) coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo 

o seu caráter globalizante e integrador e respeitando os 

princípios que o regem;  

k) controlar a assiduidade dos alunos da turma, adotando as 

medidas que a promovam e que previnam situações de 

abandono escolar, de acordo com a legislação em vigor;  

l) participar ao(à) Diretor(a) os comportamentos perturbado-

res de alunos nos termos da lei e deste Regulamento;  

m) participar ao(à) Diretor(a) as situações de falta de assidui-

dade, nos termos da lei e a sua referenciação à CPCJ, 

quando aplicável;  

n) disponibilizar as informações intercalares aos Encarrega-

dos de Educação.  

o) convocar reunião com todos os Encarregados de Educa-

ção da turma, após as reuniões de avaliação sumativa 

dos 1º e 2º períodos, com o objetivo de os informar sobre 

aspetos relevantes do processo de aprendizagem e avali-

ação dos seus educandos;  

p) receber os Pais e Encarregados de Educação em sala 

própria em horário pré-estabelecido;  

q) divulgar as informações e deliberações do Conselho de 

Turma aos pais e encarregados de educação.  

r) preencher o formulário de análise crítica sobre o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano.  
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Secção VI - Secção de Avaliação do 

Desempenho Docente (SADD) 
 

Artigo 62.º  

Definição e legislação aplicável  

  

1. A Secção de Avaliação do Desempenho Docente, 

adiante designada por SADD, é uma estrutura interveniente 

no processo de avaliação do desempenho do pessoal docente 

em exercício de funções na Escola. 

2. A SADD rege-se pelo artigo 43.º do Estatuto da 

Carreira Docente (ECD) e pelo estabelecido no Decreto Regu-

lamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro. 

  

Artigo 63.º  

Composição e Mandato  

  

1. A SADD é constituída pelo Presidente do Conselho 

Pedagógico, que preside, e pelos quatro Coordenadores de 

Departamento, para um mandato de quatro anos.  

2. O mandato dos membros da SADD inicia-se com as 

respetivas tomadas de posse e mantém-se pelo período em 

que os mesmos exercerem funções no Conselho Pedagógico.  

3. Em caso de impedimento, nos termos legais, o 

membro impedido não pode participar nos trabalhos nem nas 

deliberações da Secção, que funcionará com os restantes 

membros, exceto se não houver quórum, caso em que se 

procederá à eleição de novos membros, os quais tomarão 

posse e se manterão em funções enquanto se mantiver a 

situação que deu origem à eleição.  

  

Artigo 64.º  

Competências da SAAD  

  

1. A SADD exerce todas as competências relativas à 

avaliação do desempenho, que lhe estão consignadas no 

Estatuto da Carreira Docente e legislação subsequente e 

conexa.  

2. A SADD aprova o respetivo regimento de funciona-

mento. (Ver Anexo X)  

 

Artigo 65.º  

Funcionamento  

  

1. A SADD reúne, ordinariamente, por convocatória do 

Presidente:  

a) no mês de junho para preparar e definir os procedimentos 

necessários à concretização do processo de avaliação do 

desempenho docente;  

b) no mês de setembro para definir calendário, normas e 

critérios a ter em conta no desenvolvimento do processo 

de avaliação do desempenho do pessoal docente. 

2. Pode reunir extraordinariamente, por convocatória 

do Presidente, sob sua iniciativa, ou por proposta de qualquer 

um dos seus membros e sempre que aquele considere haver 

circunstâncias que o justifiquem.  

  

Secção VII - Conselho Coordenador da 

Avaliação do Pessoal não Docente 

(CCAPND)  
 

Artigo 66.º  

Definição e legislação aplicável  

  

O Conselho Coordenador da Avaliação do Pessoal não 

Docente exerce todas as competências relativas à avaliação 

do desempenho, que lhe estão consignadas na Lei n.º 66- 

B/2007 de 28 de dezembro (SIADAP) e legislação subsequen-

te e conexa.  

  

Artigo 67.º  

Composição e Mandato  

  

1. O Conselho Coordenador da Avaliação do Pessoal 

não Docente é constituído pelo(a) Diretor(a), pelo(a) Subdi-

retor(a), pelos Adjuntos e pelo Chefe de Serviços de Admi-

nistração Escolar.  

2. O mandato é inerente ao exercício dos cargos de 

cada um dos membros do Conselho Coordenador da Avali-

ação do Pessoal não Docente, iniciando-se com a tomada 

de posse de cada um deles e terminando quando os mes-

mos perderem a qualidade que detêm.  

  

Artigo 68.º  

Funcionamento  

  

1. O Conselho Coordenador da Avaliação do Pessoal 

não Docente reúne, ordinariamente, por convocatória do(a) 

Diretor(a) que preside às reuniões:  

a) no último trimestre de cada ano civil, a fim de proceder ao 

planeamento do processo de avaliação do desempenho 

do pessoal não docente, do ano civil subsequente; 
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b) no primeiro trimestre de cada ano civil, a fim de realizar 

todos os procedimentos previstos para a concretização 

da avaliação do pessoal não docente, relativos ao ano ci-

vil transato.   

2. Pode reunir extraordinariamente, por convocatória 

do(a) Diretor(a), sob sua iniciativa, ou por proposta de qual-

quer um dos seus membros e sempre que aquele considere 

haver circunstâncias que o justifiquem.  

3. O Conselho Coordenador da Avaliação do Pessoal 

não Docente aprova o respetivo regimento de funcionamento.  

 

CAPÍTULO IV - Estruturas Técni-
co-Pedagógicas  

  
Artigo 69.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

As estruturas técnico-pedagógicas da Escola têm como 

objetivo colaborar com o(a) Diretor(a), Conselho Pedagógico e 

agentes educativos, na implementação de práticas que asse-

gurem as condições e o desenvolvimento de competências e 

literacias, que conduzam à eficácia das aprendizagens dos 

alunos e promovam um bom ambiente de Escola, na identida-

de e nas diferenças. (Ver Anexo IV)  

  

Artigo 70.º  

Identificação das estruturas  

  

São estruturas Técnico-Pedagógicas as seguintes:  

a) Biblioteca Escolar (BE)  

b) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)   

c) Programa de Educação para a Saúde (PES)  

d) Equipa de Educação Especial (EE) 

e) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI) 

f) Núcleo de Apoios Educativos (NAE)  

g) Atividades e Projetos de Desenvolvimento Educativo  

h) Ação Social Escolar (ASE)  

i) Gabinete de Segurança  

j) Gabinete de Integração e Apoio ao Aluno (GIAA)  

 

Secção I - Biblioteca Escolar  
 

Artigo 71.º  

Definição e objetivos  

  

1. A Biblioteca Escolar (BE) é uma estrutura de orien-

tação educativa fundamental que concorre para a prossecu-

ção dos princípios e valores contemplados neste RI. Desem-

penha um papel central nos domínios da leitura e da literacia 

da informação, no aprofundamento do conhecimento e da 

cultura, constituindo-se como pólo dinamizador da comunida-

de educativa nessas áreas.  

2. A Biblioteca Escolar compreende as zonas de 

receção, atendimento, leitura informal, consulta de documen-

tos, informática, estudo e trabalho autónomos, jogos didáti-

cos.  

3. Tem como principais objetivos:  

a) promover a formação e autoformação dos utentes nas 

áreas de consulta e produção documentais;  

b) apoiar as atividades curriculares e os projetos de desen-

volvimento educativo   

c) fomentar o gosto pela leitura e contribuir para o desen-

volvimento e literacia cultural da comunidade escolar;  

d) realizar atividades de dinamização cultural; 

e) promover a educação para a cidadania no âmbito de um 

convívio cívico, culturalmente estimulante e motivante.  

4. A BE é coordenada pelo(a) Professor(a) Bibliote-

cário(a), selecionada por procedimento concursal e coadju-

vada por uma equipa de três professores, designados pe-

lo(a) Dietor(a). 

  

Artigo 72.º  

Competências da Professora Bibliotecária  

  

No âmbito das suas competências salientam-se as se-

guintes:  

a) elaborar a proposta da composição da equipa e/ou grupo 

de professores para apoio à BE, a apresentar ao(à) Dire-

tor(a);  

b) coordenar o planeamento, a gestão e organização da BE;  

c) elaborar o Plano Anual de Atividades e monitorizar a sua 

aplicação.  

d) elaborar o Plano de Melhoria da BE;  

e) cumprir as diretrizes da RBE, adaptando-as à escola e 

Comunidade;  

f) proceder à aplicação e tratamento dos inquéritos relacio-

nados com o Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar 

(MABE);  
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g) elaborar Boletins Estatísticos trimestrais, dá-los a conhe-

cer ao(à) Diretor(a) e Conselho Pedagógico e afixá-los 

em locais designados; 

h) monitorizar as atividades do PAA e do Plano de Melhoria.  

i) representar a BE no Conselho Pedagógico;   

j) representar externamente a BE.  

k) participar nas reuniões convocadas pelo Coordenador 

Interconcelhio das Bibliotecas Escolares (CIBE).  

 

 

Secção II - Serviço de Psicologia e 

Orientação (SPO) 
 

Artigo 73.º  

Definição e legislação aplicável  

  

1. O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), na 

dependência da Direção Geral de Educação (DGE), é uma 

unidade especializada de apoio educativo, com autonomia 

técnico-científica, integrada na rede escolar que desenvolve 

a sua ação na escola. 

2. O SPO, constituído ao abrigo do regime jurídico 

estabelecido pela Lei n.º 46/86 de 14 de outubro, alterada 

pela Lei n.º 115/97 de 19 de setembro, assegura o acompa-

nhamento de alunos, individualmente ou em grupo, ao longo 

do processo educativo, bem como o apoio ao desenvolvi-

mento do sistema de relações interpessoais no interior da 

Escola e entre esta e a comunidade, com atribuições e 

competências inscritas no Dec. Lei 190/91 de 17 de maio.  

  

Artigo 74º  

Domínios de Ação  

  

1. A ação do SPO é desenvolvida nos seguintes 

domínios:  

a) apoio psicopedagógico a alunos, professores e encarre-

gados de educação, no contexto das atividades educati-

vas;  

b) apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da 

comunidade escolar;  

c) orientação escolar e profissional;  

d) trabalho a desenvolver no âmbito da EMAEI, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. 

2. São deveres dos técnicos responsáveis pelo SPO:  

a) respeitar princípios de confidencialidade e privacidade, de 

acordo com o código deontológico da sua classe profis-

sional;  

b) respeitar o direito de os alunos tomarem as suas próprias 

decisões;  

c) colaborar com os Conselhos de Turma e respetivos 

Diretores de Turma;  

d) fazer o atendimento aos encarregados de educação.  

e) estabelecer contactos e parcerias com entidades exter-

nas facilitando os respectivos encaminhamentos. 

 

 

Secção III – Projeto de Promoção e 

Educação para a Saúde (PES)  
 

Artigo 75.º  

Contextualização e Objetivos  

  

1. No âmbito do protocolo entre os Miinistérios da 

Educação e da Saúde foi aprovado o Programa Nacional de 

Saúde Escolar, que delibera que a Educação para a Saúde 

deve ser considerada obrigatória em todos os estabeleci-

mentos de ensino e integrar o Projeto Educativo da Escola. 

2. O presente projeto pretende abordar temas liga-

dos à saúde, promovendo a responsabilidade individual e 

comunitária no que concerne à saúde e desenvolvendo, nos 

alunos, competências que lhes permitam adotar estilos de 

vida saudáveis, tomar decisões conscientes e informadas e 

fazer opções responsáveis. 

3. O PES da ESFD assenta o seu Plano de Interven-

ção em quatro objetivos estratégicos, dirigidos a toda a 

comunidade educativa:  

a) dar cumprimento às metas definidas pelo Ministério da 

Educação em matéria de proteção e promoção da saúde 

em ambiente escolar;  

b) promover, através de metodologias ativas e participati-

vas, a adoção de estilos de vida saudáveis;  

c) sensibilizar para os riscos associados à assunção de 

comportamentos de risco;  

d) promover o envolvimento da comunidade educativa, 

estimulando a participação de alunos, professores, assis-

tentes operacionais e encarregados de educação na con-

cretização das iniciativas programadas.  
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Artigo 76.º  

Coordenador do Projeto PES: 

Designação, Mandato e Competências  

  

1. O professor Coordenador do Projeto de Promoção 

e Educação para a Saúde é designado pelo(a) Diretor(a), 

tendo em conta a sua formação, bem como a experiência no 

desenvolvimento de projetos e/ou atividades no âmbito da 

educação para a saúde. 

2. O mandato do Coordenador do PES é de dois 

anos. 

3. De acordo com o ponto 2 do nº 7 do despacho nº 

13 599/2006, de 7 de junho, publicado no Diário da Repúbli-

ca, 2ª série, nº 123, de 28 de junho de 2006, o coordenador 

da educação para a saúde pode usufruir de um crédito de 

três horas de redução da componente letiva.   

4. De acordo com as orientações emanadas pelo 

Ministério de Educação e com o plano estratégico definido 

pela Escola, incumbe ao Coordenador:  

a) apresentar, em cada ano letivo, um Plano Anual de Ativi-

dades, potencializando os recursos físicos, humanos e 

organizacionais da Escola;  

b) estabelecer contactos e parcerias com entidades exter-

nas, designadamente com o Centro de Saúde e o Institu-

to de Droga e Toxicodependência, tendo em vista a con-

cretização de iniciativas;  

c) garantir a divulgação das iniciativas, interna e externa-

mente, através da produção e publicitação de documen-

tos;  

d) organizar e manter atualizado, o Dossiê do Projeto de 

Promoção e Educação para a Saúde;   

e) representar a Escola em reuniões e iniciativas externas, 

no âmbito da Educação para a Saúde;  

f) fomentar a participação da Escola em concursos de 

âmbito nacional de interesse relevante;  

g) efetuar a candidatura anual ao Edital da Direção Geral da 

Educação, tendo em vista a obtenção de um apoio finan-

ceiro subsidiário;  

h) elaborar até quinze de julho os relatórios intermédio e 

final de autoavaliação das atividades desenvolvidas, para 

entrega a(à)o Diretor(a); 

i) enviar e submeter, na plataforma digital da DGE, o relató-

rio final de autoavaliação das atividades desenvolvidas.  

 

5. O Coordenador do Projeto PES é membro do 

Conselho de Projetos de Desenvolvimento Educativo.  

 

Secção IV – Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)  
 

Artigo 77.º  

Definição e atribuições 

  

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação In-

clusiva, criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de 

julho, tem como principal finalidade a promoção da educação 

inclusiva. 

2. São suas atribuições: 

a) sensibilizar a comunidade educativa para a educação 

inclusiva; 

b) propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de 

suporte à aprendizagem; 

d) prestar aconselhamento aos docentes na implementação 

de práticas pedagógicas inclusivas; 

e) elaborar, de acordo com a legislação em vigor: 

- relatórios técnico-pedagógicos,  

- programas educativos individuais,  

- planos individuais de transição,  

f) acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAC). 

 

Artigo 78.º 

Composição  

 

1. A EMAEI é constituída por elementos permanentes e 

elementos variáveis.  

 

2. São elementos permanentes: 

a) um(a) coadjuvante do(a) Diretor(a); 

b) um(a) docente de Educação Especial; 

c) três membros do Conselho Pedagógico com fun-

ções de coordenação pedagógica de diferentes ní-

veis de educação e ensino; 

d) um(a) psicólogo(a). 

3. São elementos variáveis da equipa: 

a) o(a) docente titular da turma ou o(a) Diretor(a) de 

Turma ou outros docentes; 

b) os técnicos que intervêm com os alunos. 

 

Artigo 79.º  

Coordenador da EMAEI 
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1. O(A) Coordenador(a) do EMAI é designado(a) 

pelo(a) Diretor(a), de entre os seus membros permanentes.  

2. O mandato de Coordenador(a) tem a duração de 

um ano, renovável. 

 

Artigo 80.º  

Atribuições e Competências do Coordenador da EMAEI  

  

Cabe ao coordenador da EMAEI: 

a) identificar os elementos variáveis da equipa; 

b) convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c) dirigir os trabalhos; 

d) adotar os procedimentos necessários para garantir a 

participação dos pais ou encarregados de educação, de 

acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 81.º  

Competências do Coordenador do Grupo da Educação 
Especial 

  

São competências do Coordenador:  

a) convocar e coordenar as reuniões do Grupo de Educação 

Especial;  

b) assegurar a articulação entre o grupo, o(a) Diretor(a) e 

outras Estruturas de Coordenação Educativa e Supervi-

são Pedagógica;  

c) acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo 

grupo de Educação Especial no âmbito do Plano Anual 

de Atividades;  

d) manter organizado e atualizado o arquivo de toda a 

documentação emitida e/ou aprovada pelo grupo; 

e) elaborar um relatório anual da atividade desenvolvida; 

f) representar o grupo de Educação Especial no Conselho 

Pedagógico. 

 

Artigo 82.º  

Competências do Grupo Educação Especial  

  

1. Ao Grupo de Educação Especial compete, de modo 

colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, proceder 

à articulação com todos os docentes dos alunos com neces-

sidades educativas, tendo em vista:  

a) a definição de estratégias de diferenciação pedagó-

gica; 

b) o reforço das aprendizagens; 

c) a identificação de múltiplos meios de motivação, re-

presentação e expressão. 

2. Para cumprir os objetivos da inclusão, cooperam, 

de forma complementar e sempre que necessário, os recur-

sos da comunidade, nomeadamente da educação, da forma-

ção profissional, do emprego, da segurança social, da saúde 

e da cultura. 

 

 

Secção V – Centro de Apoio à Apren-

dizagem (CAA)  
 

Artigo 83.º  

Definição e objetivos gerais 

 

1. O Centro de Apoio à Aprendizagem é uma estrutu-

ra de apoio agregadora dos recursos humanos e 

materiais e das competências da Escola que tem 

como principais finalidades: 

 

a) apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo-

turma e nas rotinas e atividades da Escola, nomea-

damente, através da diversificação de estratégias 

de acesso ao currículo; 

b) promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino 

superior e à integração na vida pós-escolar; 

c) promover e apoiar o acesso ao lazer; à participação 

social e à vida autónoma. 

2. O CAA, em colaboração com os demais serviços e 

estruturas da Escola, tem como objetivos gerais: 

a) apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo-

turma e nas rotinas e atividades da escola, nomea-

damente, atrav´ºes da diversificação de estratégias 

de acesso ao currículo; 

b) promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino 

superior e à integração na vida pós-escolar; 

c) promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação 

social e à vida autónoma. 

3. A ação educativa promovida pelo CAA envolve a in-

tervenção de todos os agentes educativos, nomea-

damente, o docente de Educação Especial, inserin 

do-se num contínuo de respostas educativas dis-

ponibilizadas pela Escola. 

4. Os objetivos específicos do CAA constam do núme-

ro 6 do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 

de julho.  
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Artigo 84.º  

Funcionamento 

 

Compete ao(à) Diretor(a) definir o espaço de funcionamento 

do CAA, numa lógica de rentabilização dos recursos existen-

tes na Escola. 

 

  

Subsecção 1 – Apoio Pedagógico Acres-
cido (APA)   

  
   

Artigo 85.º   
Definição e objetivo   

   
  

1. O APA é uma modalidade de apoio edu-

cativo, sob a forma de aula ou de outra atividade adequada às 

dificuldades diagnosticadas, que permita ao(s) aluno(s) adqui-

rir e desenvolver os conhecimentos e as competências; as 

capacidades, atitudes e valores consagrados nos currículos 

em vigor, individualmente ou em grupo.     

2. O APA dirige-se aos alunos a quem, es-

pecificamente, foram detetadas lacunas e/ou dificuldades de 

aprendizagem, previsivelmente superáveis através desta 

medida de apoio. 

 
 

Subsecção 2 - Aula de Complemento Cur-
ricular    

  
Artigo 86.º   

Definição e objetivo   
   

1. A Aula de Complemento Curricular é uma 

modalidade de apoio educativo dirigido a todos os alunos da 

turma, sob a forma de aulas, destinada a assegurar o cum-

primento dos programas curriculares.   

2. A Aula de Complemento Curricular é de 

carácter obrigatório.  

    

Subsecção 3 – Apoio Pedagógico Perso-
nalizado (APP)   

  
Artigo 87.º   

Definição e objetivo   
   

1. O Apoio Pedagógico Personalizado é 

uma modalidade de apoio individualizado, concedido aos 

alunos com necessidades de medidas de suporte à aprendi-

zagem e inclusão, abrangidos por legislação específica.   

2. Esta modalidade de apoio educativo per-

sonalizado e individual visa facilitar a integração harmoniosa, 

a nível educativo, social e cultural, a alunos que apresentem 

um perfil de desenvolvimento pessoal que o justifique. 

 

  

Subsecção 4 – Apoio Tutorial   
  
 

Artigo 88.º   
Definição e objetivo   

   
1. O apoio tutorial consiste numa medida de promo-

ção do sucesso educativo, sob as designações de Programa 

de Tutorias e de Apoio Tutorial Específico. Este último, con-

templado no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho e no Des-

pacho Normativo n.º 10-B/2018 de 6 de julho, é exclusivo dos 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino Básico, que ao longo do 

seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções.  

2. A ação tutorial visa garantir um acompanhamento 

específico da situação escolar de alguns alunos considerados 

de risco no que respeita à continuidade do seu percurso 

escolar. 

   
Artigo 89.º   

Perfil do Aluno Tutorado   
   

O Programa de Tutorias destina-se a alunos com perfil 

comportamental diverso e complexo, necessitando de um 

apoio individualizado e ajustado às suas capacidades e 

necessidades, porque:   

a) apresentam dificuldades de integração, comprometendo 

seriamente o seu desempenho escolar; 

b) perturbam sistematicamente o normal funcionamento das 

aulas; 

c) evidenciam reduzido aproveitamento escolar; 

d) apresentam um quadro clínico limitativo da frequência 

regular da Escola; 

e) estão abrangidos pelo estatuto de alta competição. 

   
 

Artigo 90.º   
Professor Tutor: Designação, Mandato e Competências   

 
   

1. O Professor Tutor / Professor do Apoio 

Tutorial Específico será designado pelo(a) Diretor(a) de entre 

os docentes profissionalizados ou com experiência adequada 

e possuir, de preferência, formação especializada em orienta-

ção educativa ou em coordenação pedagógica, para um 

mandato de um ano.   

2. No desempenho do cargo de Professor 

Tutor é atribuída, sempre que possível, uma redução corres-

pondente a um bloco de 90’, para efetuar o acompanhamento 

semanal dos alunos.  

3. O O Professor Tutor / Professor do Apoio 

Tutorial Específico tem as seguintes competências: 

a) conceber o Plano de Ação Tutorial (PAT), de acordo com 

as linhas orientadoras definidas no Conselho de Tutores 

e apresentado ao Conselho de Turma, constituindo-se 
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como instrumento integrante do planeamento curricular 

da turma; 

b) aconselhar e orientar no estudo e nas tarefas escolares 

os alunos tutorados; 

c) proporcionar ao tutorando uma orientação educativa 

adequada, a nível pessoal, escolar e profissional, de 

acordo com as aptidões, necessidades e interesses que 

manifeste; 

d) desenvolver a sua ação de forma articulada com os 

Diretores de Turma, Conselhos de Turma, EMAEI, SPO e 

com as famílias; 

e) elaborar relatórios periódicos (um por período) sobre os 

resultados da ação tutorial, de acordo com as orientações 

do Conselho de Tutores. 

f) apresentar, no final do ano letivo, documentos produzidos 

no desenvolvimento do Programa de Ação Tutorial. 

 

Artigo 91.º 
Funcionamento 

 

1. Cada professor acompanha um grupo de 

10 alunos, sendo-lhe antribuídos 4 horas semanais na com-

ponente letiva. 

2. Os horários das turmas com alunos do 

apoio tutorial específico devem prever tempos comuns para 

intervenção do professor tutor.  

3. Os horários das turmas com alunos inse-

ridos no programa de tutorias, de iniciativa da escola, devem 

prever tempos comuns para a intervenção do professor tutor. 

  
Artigo 92.º   

Conselho de Tutores 
 

   
O Conselho de Tutores é constituído por todos os 

professores que, em cada ano letivo, desempenham a função 

de professor Tutor na Escola. 

 

   Artigo 93.º 
Coordenador do Conselho de Tutores: 
Designação e mandato e competências 

 

O Conselho de Tutores é presidido por um Coorde-

nador ou equipa coordenadora, designado/a pelo(a) Dire-

tor(a), de entre os professores tutores, para um mandato de 

dois anos, com as seguintes competências:   

a) presidir às reuniões do Conselho de Tutores; 

b) supervisionar e coordenar a atividade desenvolvida, 

anualmente, no âmbito da ação tutorial; 

c) divulgar, junto dos professores tutores, toda a informação 

necessária ao adequado desenvolvimento das suas atri-

buições; 

d) apoiar os professores tutores na elaboração dos Planos 

de Ação Tutorial (PAT); 

e) monitorizar a aplicação dos PAT; 

f) apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do traba-

lho desenvolvido.   

  
  

Subsecção 5 – Laboratórios e Oficinas de 
Aprendizagem   

  
Artigo 94.º   

Definição, objetivo e funcionamento   
   

1. Os Laboratórios e Oficinas de Aprendiza-

gem visam a promoção de aprendizagens diferenciadas e 

possibilitam o aperfeiçoamento dos instrumentos conceptuais 

que permitam ao aluno aprender e a pensar por si mesmo.   

2. São espaços de estudo acompanhado e 

orientado por docentes das diferentes áreas disciplinares.   

3. A frequência é da livre iniciativa dos alu-

nos e não tem caráter obrigatório.  

  
  

Subsecção 6 – Gabinete de Integração e 
Apoio ao Aluno (GIAA)   

  

Artigo 95.º   
Definição e objetivo e âmbito de aplicação 

   

1. O Gabinete de Integração e de Apoio ao 

Aluno é uma estrutura de apoio e acompanhamento do(a)s 

aluno(a)s com dificuldades de integração e comportamentos 

menos adequados, tendo como valores a cidadania, a forma-

ção cívica e ética e a disciplina. 

2. Visa atuar em tempo útil nas situações de 

indisciplina, comportamento disruptivo e conflito, com vista ao 

acompanhamento pedagógico e à formação pessoal e social 

do(a) aluno(a). (Ver Anexo IV ) 

 
  

Artigo 96.º   
Coordenação e mandato   

   
1. O GIAA é coordenado por um professor 

designado pelo(a) Diretor(a), para um mandato de dois anos.   

2. O coordenador do GIAA tem assento no 

Conselho Pedagógico. 
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Subsecção 7 – Sala de Apoio ao Estu-

do / Bolsa de Professores   
  

Artigo 97.º   

Objeto e âmbito de aplicação  

  
Os alunos com dificuldades em diferentes disciplinas po-

dem, por livre iniciativa, encontrar, na Sala de Apoio ao Estu-

do, uma equipa multidisciplinar de professores de apoio. 

 

   

Subsecção 8 – Minicursos  
  

Artigo 98.º  

Objeto e âmbito de aplicação  

  
No âmbito das disciplinas de Matemática e de Português 

serão realizados minicursos direcionados para temas em que 

os alunos dos 7.º e 10.º anos apresentem maiores dificulda-

des.  

  
 

Secção VI – Ação Social Escolar 

(ASE)  
  

Artigo 99.º  
Objeto e âmbito de aplicação 

  
A Ação Social Escolar (ASE) funciona nas escolas com o 

propósito de auxiliar os alunos inseridos em agregados famili-

ares com situação socioeconómica precária. Este serviço é 

coordenado pelo(a) Diretor(a) da Escola e o seu funcionamen-

to assegurado por um(a) Assistente Técnico(a).  

  

Art. 100.º  
Competências da ASE  

  
Compete especificamente à ASE:  

a) assegurar, em articulação com as estruturas do 

Ministério da Educação, o cumprimento de medidas no 

âmbito do apoio socioeducativo;  

b) organizar e gerir os serviços de bar, papelaria e 

reprografia;  

c) organizar os processos individuais dos alunos que 

se candidatam a apoio socioeducativo, atribuindo bolsas 

de mérito e subsídios;  

d) assegurar uma adequada informação relativamen-

te a apoios complementares dos alunos, aos Directores 

de Turma e Encarregados de Educação;  

e) organizar os processos referentes aos acidentes 

dos alunos, no âmbito do Seguro Escolar, bem como 

dar execução a todas as acções no domínio da preven-

ção;  

f) providenciar a disponibilização de equipamentos 

especiais de compensação aos alunos com necessida-

des educativas especiais;  

g) providenciar a reposição de produtos em falta nos 

serviços sob a sua responsabilidade;  

h) fazer o balanço das despesas e receitas dos ser-

viços a seu cargo, no final de cada ano civil.  

 

 

Secção VII – Atividades e Projetos de 

Desenvolvimento Educativo  
 

Artigo 101.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. As Atividades desenvolvidas com caráter regular 

e de frequência facultativa dos alunos surgem integradas no 

PAA. 

2. Os Projetos de Desenvolvimento Educativo agre-

gam todas as atividades de extensão e complemento curri-

cular, normalmente designadas por Projetos / Núcleos / 

Clubes, sendo concretizadas para além do tempo letivo dos 

alunos. 

 

 

Subsecção 1 – Visitas de Estudo  
 

Artigo 102.º  

Objeto e âmbito de Aplicação  

  

1. As visitas de estudo são atividades incluídas no 

PAAT, sendo por isso recomendada a participação dos 

alunos. 

2. As propostas de visitas de estudo deverão ser 

apresentadas, preferencialmente, no início do ano letivo, de 

modo a facilitar a sua integração no Plano Anual de Ativida-

des da Escola.  

3. As propostas de visitas de estudo que não sejam 

apresentadas no início do ano letivo deverão ser solicitadas, 

em tempo útil, de forma a serem aprovadas em Conselho 

Pedagógico antes da sua realização.  

4. Os professores responsáveis pela visita de estudo 

deverão observar as normas em vigor, inscritas em regula-

mento próprio. 

5. As visitas de estudo em território nacional, por um 

período superior a 3 dias, ou ao estrangeiro (qualquer nú-
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mero de dias), obedecem a normas específicas da legisla-

ção em vigor.  

6. Os professores não devem transportar os alunos 

em carro próprio se não possuírem seguro de passageiros.  

7. O professor responsável deverá dirigir-se à Dire-

ção comunicando o fim da visita de estudo.  

8. Se durante a visita de estudo ocorrerem situações 

anómalas, o professor responsável deverá apresentar um 

relatório das ocorrências no prazo de 24 horas.  

9. Se houver algum ou alguns alunos a não participar 

numa visita de estudo, os professores que não acompa-

nham a visita têm de proporcionar atividades letivas a esse 

ou a esses alunos. (Ver Anexo V) 

 

Subsecção 2 – Projetos de Desenvol-

vimento Educativo  
 

Artigo 103.º  

Requisitos de Organização e Funcionamento  

   

1. Os Projetos/Núcleos/Clubes devem obedecer aos 

seguintes requisitos organizacionais: 

 

a) ter um professor ou equipa coordenadora responsável 

pelo enquadramento técnico-pedagógico da atividade;  

b) ter horário de funcionamento semanal; 

c)  ter plano de atividades com referência a objetivos, estra-

tégias, atividades e formas de avaliação;  

d) possuir registo dos alunos envolvidos. 

 

2. Compete ao responsável por cada Projeto / Núcleo 

/ Clube proceder ao acompanhamento e avaliação da ativi-

dade desenvolvida, preencher a ficha semestral de registo de 

atividades e elaborar o relatório final até 15 de julho.  

 

Artigo 104.º 

Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento Educati-
vo: 

Designação, Mandato e Competências 

 

1. Os projetos de desenvolvimento educativo dina-

mizados na Escola terão um Coordenador, ou Equipa Co-

ordenadora sempre que se considere vantajoso, preferenci-

almente responsável por, pelo menos, um projeto/núcleo ou 

clube, designado ou designada pelo(a) Diretor(a), de entre 

os docentes do quadro de Escola, cabendo-lhe as seguin-

tes competências:  

a) presidir ao Conselho de Projetos de Desenvolvimento 

Educativo (reuniões com os responsáveis dos diversos 

projetos, núcleos ou clubes), convocando, pelo menos, 

uma reunião por período;   

b) coordenar as  atividades dos vários Projetos / Núcleos 

/ Clubes, planificando atividades de forma conjunta;  

c) acompanhar e apoiar a atividade desenvolvida pelos 

responsáveis dos Projetos/Núcleos/Clubes;  

d) providenciar no sentido de obter a colaboração de 

entidades exteriores à Escola;  

e) avaliar os resultados e apresentar ao Conselho Peda-

gógico um relatório de reflexão crítica das atividades 

desenvolvidas, até quinze de julho.  

2. O professor Coordenador ou um dos professores 

da Equipa Coordenadora tem assento no Conselho Peda-

gógico.  

3. O mandato do Coordenador dos Projetos de 

Desenvolvimento Educativo é de quatro anos. 

 

Subsecção 3 - DELFerreira 

 

Artigo 105.º  

Objeto e âmbito de aplicação  

  

O DELF, Diplôme d’Etudes de Langue Française, é um 

diploma oficial emitido pelo Ministério da Educação francês 

para certificar as competências dos candidatos estrangeiros 

em língua francesa. O DELF SCOLAIRE destina-se aos 

alunos dos Ensinos Básico e Secundário, público ou privado.  

  

Artigo 106.º  

Destinatários  

  

1. Aluno voluntário que frequentam as aulas de 

Francês no seu currículo ou alunos que, não tendo esta 

disciplina no seu currículo, pretendem candidatar-se ao 

DELF SCOLAIRE.  

2. Alunos que necessitam de apoio na disciplina de 

Francês.  

 

Subsecção 4 – Plano Nacional de Lei-

tura (PNL) 
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 Artigo 107.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. O Plano Nacional da Leitura (PNL) é um projeto 

de âmbito nacional da responsabilidade do MEC em arti-

culação com o Ministério da Cultura e o Gabinete do 

Ministro dos Assuntos Parlamentares.  

2. A nível de Escola, visa contribuir para o desen-

volvimento e aprofundamento da leitura, quer em sala de 

aula, quer junto da comunidade escolar. 

 

Subcapítulo 1 - Disposições Comuns 

 

Artigo 108.º  

Regimentos internos  

  

1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e as 

estruturas de orientação educativa elaboram os seus próprios 

regimentos. (Anexo VI)  

2. O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 

trinta dias úteis do mandato do órgão/estrutura a que respei-

ta. 

 

Artigo 109.º  

Incompatibilidades  

  

1. Salvo em casos devidamente fundamentados, não 

pode verificar-se o desempenho simultâneo dos cargos de 

coordenador de departamento e coordenador de diretores de 

turma.  

2. Os titulares dos cargos pedagógicos eleitos ou 

designados em substituição de anteriores titulares terminam 

os seus mandatos na data prevista para a conclusão do 

mandato dos membros substituídos.  

3. Os docentes que exerçam funções na Escola não 

podem ser eleitos representantes dos pais e encarregados de 

educação.  

  

 CAPÍTULO V - Serviços Adminis-
trativos e Técnico-pedagógicos 
   

 Artigo 110.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. Os Serviços Técnicos podem compreender as 

áreas de administração económica e financeira, gestão de 

edifícios, instalações e equipamentos, serviços culturais ou 

artísticos e apoio jurídico.  

2. De acordo com as necessidades da Escola e com a 

legislação em vigor sobre o referido no número anterior, o(a) 

Diretor(a) pode estabelecer as parcerias, contratualizações 

ou aquisição de serviços que assegurem o planeamento, a 

gestão e o acompanhamento das diferentes ações ou proje-

tos desenvolvidos pela Escola.  

  

Artigo 111.º  

Identificação dos Serviços  

  

São os seguintes os Serviços Administrativos e Técnico – 

- Pedagógicos disponibilizados na ESFD:  

a) serviços administrativos (Secretaria);  

b) serviços de apoio (assistentes operacionais);  

c) moodle Ferreira Dias 

d) gestão de Atividades e Recursos Educativos (GARE);  

e) GIAE online;  

f) comissão de avaliação interna (CAI);  

g) gabinete de segurança;  

h) formação contínua;  

i) centro de Formação NovaFoco. 

 

 

Secção I - Serviços Administrativos  
 

Artigo 112.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. Os Serviços Administrativos compreendem as 

áreas de expediente, alunos, pessoal, Ação Social Escolar 

(ASE), tesouraria e contabilidade.  

2. A utilização destes serviços obedece a regulamen-

tação própria, afixada no local, a qual deverá ser respeitada.  

3. O funcionamento dos Serviços Administrativos 

observa as disposições constantes na legislação em vigor, as 

determinações tutelares, os preceitos do presente regula-

mento interno e as instruções emanadas do(a) Diretor(a).  

4. Compete ao Chefe dos Serviços de Administração 

Escolar elaborar um regimento próprio que define o funcio-

namento dos Serviços Administrativos.  

 

Secção II - Serviços de Apoio  
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Artigo 113.º  

Serviços de Apoio dos Assistentes Operacionais  

  

Consideram-se serviços de apoio, os constantes na Lei 

n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, e os referidos no artigo n.º 

166.º do presente RI (Deveres dos Assistentes Operacionais).  

 

Secção III – Plataformas de Aprendi-

zagem Ferreira Dias (Moodle, Google 

Classroom, Edmodo)  
 

Artigo 114.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. As plataformas de aprendizagem são salas de aula 

virtual onde os alunos têm a possibilidade de acompanhar as 

atividades escolares pela internet.   

2. Os alunos têm acesso às plataformas com uso de 

um usuário e uma senha pessoal.  

3. Os alunos poderão  ter acesso aos conteúdos 

disponibilizados pelos professores, além de poderem dispo-

nibilizar trabalhos, debater temas em fóruns de discussão, 

tirar dúvidas via mensagens, entre outros recursos. 

 

Secção IV - Gestão de Atividades e 

Recursos Educativos (GARE)  
 

Artigo 115.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. A Plataforma GARE - Gestão de Atividade e Recur-

sos Educativos - é uma aplicação web, que permite fazer 

uma gestão adequada dos recursos da Escola, no que con-

cerne a: 

a)  gestão dos equipamentos e requisições de salas e mate-

riais multimédia;  

b) registo e avaliação das atividades integradas no PAA.;  

c) gestão das atividades por departamento/grupo/clube/...,   

2. Toda a gestão de atividades e recursos educativos 

fica centralizada numa área que se encontra sempre disponí-

vel através da Internet.  

 

 

Secção V - Plataforma GIAE Online  
 

Artigo 116.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. A plataforma GIAE online visa otimizar a partilha 

de informação entre a ESFD e os encarregados de educa-

ção. É uma plataforma com informação atualizada de cada 

um dos alunos que frequentam a Escola.  

2. Os EE têm acesso em tempo real a informações 

tais como:  

a) movimentos de cartão e respetivo saldo; cada movimento 

pode ser detalhado, indicando o que o aluno adquiriu em 

qualquer dia do ano letivo;  

b) faltas do aluno, com a informação sobre a disciplina, a 

data e o tipo de falta;   

c) passagens do cartão na portaria da escola;   

d) refeições consumidas.   

e) poderá, ainda, adquirir refeições, desde que o saldo mo-

netário do cartão do educando assim o permita.  

 

 

Secção VI - Comissão de Avaliação 

Interna (CAI) 
 

Artigo 117.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

A Comissão de Avaliação Interna  é uma estrutura es-

pecializada cuja missão consiste no planeamento, execução 

e desenvolvimento dos procedimentos de avaliação interna 

da ESFD. Constitui-se como uma equipa de trabalho, dando 

cumprimento à Lei nº 31/2002.  

  

Artigo 118.º  

Objetivos e Finalidades  

  

1. É objetivo da comissão de avaliação interna, in-

crementar uma cultura de autoavaliação na escola, que dê 

informação de suporte aos diferentes órgãos na definição de 

políticas e práticas educativas desta instituição, visando a 

melhoria do seu funcionamento e potenciando o grau de 

concretização das metas do projeto educativo. 

2. A prossecução do objetivo referido no ponto ante-

rior desenvolver-se-á com uma base consultiva e cooperativa 

sustentada num grupo de focagem, representativo da comu-

nidade educativa, que tem a função de definir as linhas de 

ação inerente ao desenvolvimento do sistema de autoavalia-

ção. 
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Artigo 119.º  

Constituição da Equipa e Mandato  

  

1. O grupo de trabalho relativo à avaliação interna da 

escola integra: 

a) a comissão de avaliação interna; 

b) o coordenador da comissão de avaliação interna; 

c) o grupo de focagem (grupo consultivo). 

2. A comissão de avaliação interna é constituída por 

uma equipa de docentes. 

3. Um dos docentes da comissão de avaliação inter-

na desempenha a função de coordenador, sendo nomeado 

pelo(a) Diretor(a) da escola. 

4. O grupo de focagem (que coopera e participa no 

processo de avaliação da escola) é constituído por: 

a) presidente do Conselho Geral; 

b) Diretor(a) da escola; 

c) comissão de avaliação interna (CAI); 

d) um representante da educação especial; 

e) um representante do pessoal não docente [assistentes 

técnicos], indicado pelo(a) Diretor(a), ouvido o Chefe do 

Pessoal Não Docente; 

f) um representante dos [assistentes operacionais], indica-

do pelo(a) Diretor(a), ouvido o Chefe do Pessoal Não Do-

cente; 

g) um representante dos pais e encarregados de educação 

(indicado pelo(a) Diretor(a), ouvido o presidente da respe-

tiva Associação de Pais); 

h) dois representantes dos alunos (um do 3.º ciclo do ensino 

básico e um do ensino secundário, indicados pelo(a) Di-

retor(a), de entre os delegados e subdelegados de tur-

ma); 

i) coordenador Núcleo e Projetos. 

5. A CAI pode ainda integrar entidades/membros 

externos, desde que o(a) Diretor(a) o considere relevante 

para a prossecução da sua missão. 

6. No desempenho do cargo de coordenador e dos 

elementos da equipa da CAI, é atribuída, sempre que possí-

vel, um bloco de noventa minutos, em conjugação de horá-

rios para reuniões e desenvolvimento das suas atividades. 

 

Artigo 120.º  

Competências da Comissão  

  

1. À Comissão de Avaliação Interna compete:  

a) dinamizar uma cultura de autoavaliação na Escola;  

b) promover o trabalho de equipa entre os membros da 

comunidade educativa; 

c) promover a reflexão sobre o trabalho desenvolvido por 

todos os agentes da comunidade educativa;  

d) harmonizar procedimentos e metodologias, adequando 

os modelos de trabalho às diferentes realidades da esco-

la; 

e) incentivar a dinamização de uma cultura de melhoria dos 

resultados da instituição; 

f) participar na elaboração do(s) relatório(s) finai(s); 

g) otimizar os procedimentos internos com vista a potenciar 

o sucesso da instituição; 

h) promover informação de suporte aos diferentes órgãos na 

definição de estratégias. 

 

Artigo 121.º  

Competências do Coordenador da CAI  

  

1. Compete genericamente ao Coordenador da CAI:  

a) orientar o trabalho da equipa de avaliação interna da 

escola; 

b)  divulgar o trabalho realizado pela equipa da comissão de 

avaliação interna; 

c) elaborar os relatórios referentes às atividades desenvolvi-

das pela equipa de avaliação interna; 

d) facultar ao(à) Diretor(a) da Escola as informações que 

devem ser transmitidas ao Conselho Pedagógico, assim 

como os documentos que devem ser aprovados. 

 

Artigo 122.º  

Exercício de funções do Coordenador da CAI 

 

1. O coordenador da comissão de avaliação interna 

exercerá a sua função na componente não letiva do seu 

horário, sendo-lhe atribuído um n.º de blocos proposto, 

anualmente, pelo(a) Diretor(a) e aprovado pelo Conselho 

Geral, em função da legislação vigente. 

2. Caso o coordenador da comissão de avaliação 

interna esteja impedido de exercer funções por período igual 

ou superior a trinta dias, o seu substituto exercerá as suas 

funções nos termos do estipulado no ponto anterior, enquan-

to durar o impedimento do coordenador da comissão de 

avaliação interna. 

3. O mandato do coordenador da comissão de avali-

ação interna cessa com a cessação do mandato do(a) Dire-

tor(a). 
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4. O mandato do(a) coordenador(a) da comissão de 

avaliação interna tem a duração de quatro anos, podendo, 

todavia, cessar a pedido do interessado ou mediante propos-

ta de, pelo menos, dois terços dos docentes da comissão de 

avaliação interna, ambos devidamente fundamentados, e a 

todo o tempo, por decisão do(a) Diretor(a) da escola, ouvido 

o conselho pedagógico. 

 

Artigo 123.º  

Exercício de funções dos docentes da CAI 

 

1. Os docentes que integram a equipa da comissão 

de avaliação interna exercerão as suas funções na compo-

nente não letiva do seu horário, sendo-lhes atribuído um 

número de blocos proposto, anualmente, pelo(a) Diretor(a) e 

aprovado pelo Conselho Geral, em função da legislação 

vigente. 

2. Caso algum membro da equipa da comissão de 

avaliação interna (ou toda) esteja impedido de exercer fun-

ções por período igual ou superior a trinta dias, o seu substi-

tuto exercerá as suas funções nos termos do estipulado no 

ponto anterior, enquanto durar o impedimento do membro 

referido. 

3. O mandato da equipa da comissão de avaliação 

interna cessa com a cessação do mandato do(a) Diretor(a). 

4. Sempre que um elemento da equipa cesse funções 

durante a vigência do mandato, cabe ao(à) Diretor(a) a 

indicação de um elemento substituto. 

 

Artigo 124.º  

Exercício de funções dos docentes da CAI 

 

1. Constituem responsabilidades do grupo de foca-

gem: 

a) assegurar a representatividade da comunidade educativa 

no dispositivo de autoavaliação; 

b) contribuir ativamente para o desenvolvimento do dispositi-

vo de autoavaliação; 

c) sugerir prioridades relativas ao desenvolvimento do 

dispositivo de autoavaliação; 

d) acolher e apreciar os relatórios de autoavaliação; 

e) sugerir linhas de melhoria em função da apropriação dos 

relatórios de autoavaliação. 

 

Artigo 125.º  

Funcionamento 

 

1. A comissão de avaliação interna reúne sempre que 

seja convocado pelo coordenador, por sua iniciativa ou a 

requerimento de um terço dos docentes da equipa de avalia-

ção interna, ou por solicitação do(a) Diretor(a). 

 

Artigo 126.º  

Dossiê 

 

1. A comissão de avaliação interna possui uma pasta, 

disponível na direção/moodle onde constam os seguintes 

documentos: 

a) regimento interno da comissão de avaliação interna; 

b) documentos de orientação Projeto de Avaliação em Rede; 

c) exemplares dos inquéritos por questionário aplicados na 

escola; 

d) relatórios da análise estatística dos resultados obtidos nos 

inquéritos; 

e) relatórios das atividades desenvolvidas pela equipa da 

comissão de avaliação interna; 

f) outros trabalhos desenvolvidos pela equipa da comissão 

de avaliação interna; 

g) exemplares de documentos produzidos pela CAI. 

2. O coordenador da comissão de avaliação interna 

deverá promover a atualização da pasta desta estrutura. 

 

 

 

Secção VII – Gabinete de Segurança  
 

 

Artigo 127.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

 

1. Cabe ao Gabinete de Segurança, em articulação 

com a Direção e as entidades de proteção civil, definir as 

linhas estratégicas para as medidas de prevenção e segu-

rança a aplicar na escola em situação de risco., consubstan-

ciadas num Plano de Segurança.  

2. O Plano de Segurança é constituído por um Plano 

de Prevenção (PP), que contempla a organização de segu-

rança e estabelece os procedimentos para a implementação 
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de rotinas de prevenção e por um Plano de Emergência 

(PE), onde se encontra a estrutura da organização de segu-

rança, bem como as atividades a desenvolver caso venha a 

ocorrer uma emergência.  

 

 

Artigo 128.º  

Composição e mandato  

  

O Gabinete de Prevenção e Segurança é coordenado 

por um docente designado pelo(a) Diretor(a) para um man-

dato de quatro anos e coadjuvado por uma equipa de segu-

rança multissectorial. (Ver Anexo IV)  

  

Artigo 129.º  

Competências do Gabinete de Segurança  

  

São competências do Gabinete de Prevenção e Segu-

rança:  

a) realizar vistorias periódicas às instalações da Escola com 

base num guião estruturado para o efeito;  

b) garantir as condições de segurança na utilização dos 

espaços, com particular incidência nos acessos, saídas 

de emergência, equipamentos contra incêndio, caracte-

rísticas do piso e barreiras arquitetónicas;   

c) manter operacional o Plano de Segurança contra Riscos 

de Incêndio e o Plano de Emergência, de forma a res-

ponder a situações de risco ou pânico;  

d) informar/formar os membros da comunidade escolar 

sobre procedimentos a adotar em situações de emergên-

cia e realizar simulacros em cada ano letivo;  

e) prevenir a violência escolar em conjugação com a PSP – 

Escola Segura, através da concretização de medidas dis-

suasoras, corretivas e sancionatórias.  

  

Artigo 130.º  

Normas e Procedimentos de Segurança  

  

1. De forma a responder com eficácia às exigências 

de segurança do espaço escolar, são de observação obriga-

tória as seguintes medidas:  

a) verificação e manutenção periódica das instalações e 

equipamentos escolares;  

b) instalação de extintores em zonas de maior risco de 

incêndio, designadamente cozinha, bar e sala de alunos, 

reprografia, biblioteca, salas de Educação Visual e Tec-

nológica, laboratórios, ginásio e espaços mais frequenta-

dos, com verificação regular da sua operacionalidade, 

com o apoio da corporação de bombeiros;  

c) manutenção dos acessos livres de obstáculos e de obje-

tos, de modo a evitar acidentes e facilitar a circulação nos 

percursos para o exterior dos edifícios, bem como nos 

espaços envolventes;  

d) dinamização de atividades periódicas de sensibilização 

sobre a problemática da segurança em geral e da segu-

rança contra sismos e incêndios em particular;  

e) promoção de atividades periódicas de fogo simulado, 

coordenadas pelos organismos de proteção civil e/ou 

bombeiros locais;  

f) cabe a todos os membros da comunidade, em matéria de 

segurança, comunicar à Direção, porteiro, pessoal não 

docente, docentes, qualquer situação considerada anó-

mala.  

2. De forma a responder com eficácia às exigências 

da segurança contra riscos de incêndio, a escola tem apro-

vado, e em vigor, um plano de segurança contra riscos de 

incêndio.  

 

 

Secção VIII – Formação Contínua  
 

  

Artigo 131.º  

Plano Interno de Formação (PIF)  

  

1. Em resposta às necessidades de formação interna 

da Escola é elaborado, anualmente, um Plano Interno de 

Formação.  

2. Este Plano representa uma aposta na formação e 

qualificação dos recursos humanos e visa estimular a partilha 

de experiências, conhecimentos e materiais. Neste contexto, 

os professores poderão organizar sessões de formação, em 

grupo pedagógico ou departamento curricular. 

3. É constituída uma comissão de trabalho a partir do 

Conselho Pedagógico, coordenada pelo(a) Diretor(a), tendo 

como missão elaborar, acompanhar e avaliar a execução do 

Plano Interno de Formação da Escola.  

4. Para o efeito, podem ser realizadas ações de 

formação nas áreas prioritárias definidas no PIF, especial-

mente em colaboração com a NOVAFOCO, enquanto Centro 

de Formação sediado neste estabelecimento de ensino.  
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Secção IX - NovaFoco - Centro de 

Formação da Associação de Escolas 

de Cacém/Queluz  
  

Artigo 132.º  

Objeto e Âmbito de Aplicação  

  

1. O Centro de Formação de Escolas – NovaFoco 

está sediado na ESFD.  

2. Abrange a Área Pedagógica (9A) e integra a Malha 

Atlântica que é uma rede constituída por oito centros de 

formação.  

3. Tem como principais competências:  

a) apoiar o processo de formação contínua dos professores, 

educadores de infância e pessoal não docente das esco-

las associadas;   

b) dinamizar o debate acerca de temáticas de educação e 

ensino, através da realização de encontros, seminários e 

simpósios;  

c) incentivar a realização de mostras e exposições na gale-

ria Novafoco;   

d) divulgar projetos e iniciativas relevantes realizadas nas 

escolas associadas.  

4. Enquanto Centro de Formação sediado neste 

estabelecimento de ensino, a NovaFoco colabora na realiza-

ção de ações de formação nas áreas prioritárias definidas no 

PIF da Escola.  

  

  

  

CAPÍTULO VI - Normas, Direitos 
e Deveres da Comunidade Edu-
cativa 
 

Secção I - Alunos  
 

Artigo 133.º  

Legislação aplicável  

  

Aos alunos é aplicável a legislação em vigor, nomeada-

mente a Lei 51/2012, de 5 de setembro que regulamenta o 

Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário.  

  

Subsecção 1 - Matrículas 

 

 

Artigo 134.º  

Matrículas/Anulações  

  

A matrícula/anulação de matrícula dos alunos faz-se de 

acordo com os procedimentos previstos na legislação em 

vigor.  

  

Artigo 135.º  

Estatuto de Aluno Assistente  

  

1. A Escola confere estatuto de Assistente a quem 

queira assistir a aulas, a fim de se preparar para exames, 

pela frequência, ou fazer melhoria de classificação em exa-

mes, desde que haja vaga e que o professor da disciplina dê 

a sua concordância.  

2. A formalização deste estatuto carece da concor-

dância do professor da(s) disciplina(s) que o aluno vai fre-

quentar e do pagamento de emolumentos anuais no valor de 

50 euros, na Secretaria.  

 
 
 

Subsecção 2 – Direitos e Deveres 
 

Artigo 136.º  

Direitos Específicos  

  

Todos os alunos da ESFD têm direito a:  

a) reunir em Assembleia de Alunos ou em Assembleia-Geral 

de Alunos;  

b) ver-se representados pela Associação ou Associações de 

Estudantes da ESFD, pelo Delegado ou Subdelegado de 

Turma e pela Assembleia de Delegados de Turma;  

c) que lhes seja fornecido gratuitamente o Regulamento 

Interno ao iniciar a frequência na ESFD e, sempre que o 

mesmo seja objeto de atualização, nos termos das dispo-

sições contidas no Capítulo VI do RI;  

d) que lhes seja facultado o Estatuto do Aluno e Ética Esco-

lar mediante o pagamento das respetivas cópias;  

e) ver-se acompanhados e prontamente assistidos sempre 

que ocorra um acidente no âmbito das atividades escola-

res. 6. Ser devidamente esclarecidos pelo(a) Diretor(a) de 

Turma, pelo Coordenador Pedagógico e/ou Diretor(a) de 

Curso, do seu plano de estudos, regime de candidatura a 

apoios económicos, abono de família, assiduidade, nor-

mas internas de segurança e utilização de equipamentos 

e instalações e outras informações do seu interesse;  



Regulamento Interno – 2017/2021  

 ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, Agualva-Sintra  Pág. - 33- 
  

f) ver-se representados, nos termos da lei e deste regula-

mento, pelos seus delegados e/ou subdelegados, em re-

uniões de turma solicitadas pelos alunos, em Assembleia 

de Delegados de Turma, em Conselhos de Turma, no 

Conselho Geral e noutros órgãos e estruturas previstos 

na lei e no RI;  

g) participar nas atividades escolares que lhes sejam dirigi-

das e que conduzam à formação equilibrada da sua per-

sonalidade, nas dimensões física, psíquica e intelectual;  

h) usufruir dos serviços e das medidas de apoio educativo 

disponibilizadas pela ESFD, nos termos do RI. (Ver Ane-

xo IV) 

i) solicitar que os seus Encarregados de Educação sejam 

informados de todos os assuntos que disserem respeito 

aos respetivos processos educativos;  

j) ser notificados por contacto pessoal, sendo maiores, ou 

através do seu Encarregado de Educação, da decisão fi-

nal de qualquer procedimento disciplinar em que estejam 

envolvidos;  

k) ser acompanhados pelo(a) Diretor(a) de Turma, Pais ou 

Encarregados de Educação ou outros agentes educativos 

credenciados na execução da medida disciplinar a que 

forem sujeitos;  

l) reclamar e obter resposta, dentro de prazo útil e razoável, 

de qualquer decisão que ponha em causa os respetivos 

direitos;  

m) constituir-se em Associações de Estudantes de acordo 

com a legislação em vigor;  

n) desenvolver, individualmente ou em grupo, na ESFD, 

ações de qualquer índole, no respeito pelos princípios e 

normas em vigor na escola, devidamente supervisiona-

das por um professor ou funcionário e autorizadas pelo(a) 

Diretor(a);  

o) ser eleitos para qualquer órgão ou cargo previstos na lei 

e no RI, desde que observados os requisitos legais. 

p) integrar os quadros de mérito e de valor nas condições 

previstas no regulamento específico desses quadros,. 

(Ver Anexo IX)  

q) dar conhecimento e solicitar diligências, junto dos órgãos 

e estruturas da ESFD, sempre que sintam ou conjeturem 

estar em perigo a sua saúde, segurança ou educação 

mesmo em circunstâncias de tempo e lugar não relacio-

nadas diretamente com a ESFD.  

Nota 1 - A convocatória para realização da Assembleia-Geral 

de Alunos far-se-á mediante proposta de pelo menos 

cinquenta alunos ou da Direção da Associação de Es-

tudantes ao(à) Diretor(a), que decidirá, ponderados os 

motivos da pretensão.  

Nota 2 – A Assembleia de Delegados de Turma será respon-

sável, através de eleições, por constituir as Mesas Elei-

torais de Alunos, sendo que os eleitos, em qualquer 

dos casos, serão apenas os alunos do ensino secundá-

rio.  

 

Subsecção 3 – Direito à Representação dos 
Alunos 

 

Artigo 137º  

Delegado de Turma  

  

1. A função do delegado de turma deve ser encarada 

como um fator de coesão da turma.  

2. O delegado de turma deve ter um perfil que de-

monstre um espírito de responsabilidade, lealdade, liderança, 

disponibilidade, recetividade, camaradagem, imparcialidade, 

sentido de grupo e solidariedade. Para além disso, deve ter 

bom comportamento dentro e fora da sala de aula e ter bom 

relacionamento com toda a comunidade escolar;  

3. Compete ao delegado de turma:  

a) estar atento aos problemas que afetam a turma;  

b) assegurar a ligação entre a turma e o(a) Diretor(a) de 

turma;  

c) estar presente e participar nas reuniões do Conselho de 

Turma Intercalar;  

d) participar na Assembleia de Delegados.  

4. A eleição do delegado e subdelegado de turma é 

promovida pelo respetivo(a) Diretor(a) de turma no prazo de 

30 dias após o início das aulas.  

5. No ensino secundário só podem ser eleitos delega-

do e subdelegado de turma os alunos matriculados em todas 

as disciplinas de caráter obrigatório. Se no decurso do ano 

letivo o delegado ou subdelegado deixar de satisfazer esta 

condição, o(a) Diretor(a) de turma deve proceder à sua subs-

tituição no prazo de oito dias.  

6. As funções de delegado e subdelegado cessam 

desde que os mesmos sejam sujeitos a procedimento disci-

plinar.   

7. O delegado e o subdelegado de turma têm o direito 

de solicitar a realização de reuniões de turma com o respeti-

vo(a) Diretor(a) de turma, para apreciação de matérias relaci-

onadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do 

cumprimento das atividades letivas.  

8. O pedido, com indicação dos assuntos a tratar, é 

apresentado por escrito ao(à) Diretor(a) de turma, sendo 

precedido de reunião dos alunos para determinação das 

matérias a abordar.  
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9. O(A) Diretor(a) de turma faz a convocatória da 

reunião, onde se define o dia, a hora, o local e ordem de 

trabalhos.  

10. Por iniciativa dos alunos, o(a) Diretor(a) de turma, 

pode solicitar a participação, na reunião, de um representante 

dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma.  

11. A reunião só se realiza se estiverem presentes pelo 

menos dois terços dos alunos da turma e é presidida pelo(a) 

Diretor(a) de turma.  

12. Das conclusões é lavrada ata por secretário a 

designar no início da reunião, a qual é submetida a aprova-

ção e assinada, sendo posteriormente arquivada no dossiê 

da turma.  

  

Artigo 138º  

Assembleia de Delegados  

 

1. A Assembleia de Delegados de Turma é constituída 

pelos delegados de turma da Escola ou pelos subdelegados 

no caso de impedimento dos delegados, ou quando expres-

samente convocados.  

2. Todos os elementos efetivos da direção da associ-

ação de estudantes – AE – participam, por inerência, na 

Assembleia de Delegados, com direito a voto.  

3. O Presidente da Assembleia de Delegados é eleito 

por todos os seus membros, de entre os delegados do ensino 

secundário.  

4. A Assembleia de Delegados de Turma pode reunir 

por convocação do(a) Diretor(a) do seu Presidente, ou por 

solicitação expressa de um terço dos delegados.  

5. Compete à Assembleia de Delegados de Turma:  

a) pronunciar-se sobre o funcionamento da ESFD em tudo o 

que lhe diga respeito e muito particularmente sobre as-

suntos de importância para os alunos;  

b) apresentar propostas e sugestões que visem uma coope-

ração com a AE, no sentido de assegurar o  

c) cumprimento dos seus objetivos e das suas atividades;  

d) eleger os representantes dos alunos para o Conselho 

Geral, caso não apareçam listas candidatas para este ór-

gão durante o período eleitoral.  

  

Artigo 139.º  

Assembleia de Alunos  

  

1. A Assembleia de Alunos é constituída por todos os 

alunos da Escola.  

2. Compete a esta Assembleia emitir os pareceres 

entendidos por convenientes em matéria que diga respeito 

aos alunos da Escola.  

3. A Assembleia de Alunos pode ser presidida pelo(a) 

Diretor(a), por quem este delegar estas funções ou pelo 

Presidente da Associação de Estudantes e reúne por iniciati-

va dos mesmos ou a pedido de, pelo menos, um quinto dos 

seus membros, cumprindo o previsto na lei para a realização 

destas iniciativas.  

  

Artigo 140.º  

Associação de Estudantes (AE)  

  

1. A participação dos alunos na vida da Escola pode 

concretizar-se, através dos representantes da Associação por 

eles eleita.  

2. A Associação de Estudantes (AE) desenvolve as 

ações necessárias a uma participação esclarecida e capaz 

de fazer com que os seus membros se tornem atuantes na 

defesa dos seus interesses, solidários na defesa dos seus 

problemas e colaborantes na dinamização da vida da ESFD.  

3. A atividade da AE é regida por estatutos próprios 

concordantes com o RI da Escola.  

4. A Direção da Escola atribui à AE um local para 

funcionar como sua sede, o qual se destina ao seu uso ex-

clusivo.  

5. A AE é responsável por eventuais danos que pos-

sam ocorrer nas instalações que lhe forem cedidas. A Dire-

ção reserva-se o direito de retirar à AE o local atribuído, caso 

se verifique mau uso do mesmo.  

6. A Direção faculta à AE:  

a) Um expositor, devidamente identificado, destinado à 

afixação de documentação de interesse.  

b) Apoio logístico na divulgação e na distribuição de docu-

mentação de interesse para os alunos.  

  

Artigo 141.º   

Deveres Específicos  

  

Para além dos deveres gerais consignados na Lei n.º 

51/2012 de 5 de setembro, todos os alunos da ESFD devem:  

1. comportar-se com urbanidade, aprumo, asseio, 

moderação na linguagem e delicadeza no trato.  

2. apresentar-se nas atividades escolares com indu-

mentária adequada, que não prejudique a sua identificação 

junto dos funcionários e professores, não desrespeite os 
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princípios e valores ínscritos no projeto educativo da ESFD, 

nem possa ser entendida como atentatória da dignidade 

étnica, sexual, de género, religiosa, política e social de qual-

quer membro da comunidade educativa.  

3. Ser assíduos e pontuais em todas as atividades em 

que participem, bem como no cumprimento das obrigações 

previstas na lei e no RI.  

4. Zelar pela segurança e conservação do património 

da escola e do equipamento à sua responsabilidade.  

5. Responsabilizar-se pela conservação e segurança 

dos cacifos que lhes estão atribuídos, não podendo ser assa-

cadas à ESFD quaisquer responsabilidades por furto ou 

danos de bens pessoais.  

6. Conservar à sua guarda todos os instrumentos de 

avaliação a que se sujeitaram durante o ano letivo e que lhes 

foram entregues, devidamente corrigidos, classificados e 

assinados pelos respetivos professores, responsabilizando-

se pela sua integridade formal e de conteúdo.  

7. Apresentar os seus trabalhos de forma cuidada, 

clara e perfeitamente legível.  

8. Apresentar o cartão de identificação de estudante 

da ESFD à entrada da escola ou sempre que lhes seja solici-

tado.  

9. Apresentar justificação das suas faltas às ativida-

des escolares, ao(à) Diretor(a) de turma, nos prazos devidos.  

10. Liquidar, nas datas devidas, quaisquer despesas 

legal ou regulamentarmente exigidas.  

11. Abandonar sem contestação o local onde se de-

senvolva qualquer atividade escolar, sempre que receba 

ordem para o efeito por quem tenha a responsabilidade da 

condução dessa atividade.  

12. Caso a atividade se desenvolva no exterior do 

recinto escolar, o aluno obriga-se ao dever de obediência 

perante o responsável pela atividade, aplicando-se o dis-

posto anteriormente com a necessária ponderação.  

13. Recorrer das decisões disciplinares que sobre si 

recaiam, de acordo com as disposições legais.  

14. Informar devidamente os seus Encarregados de 

Educação sobre a vida escolar e o seu percurso educativo.  

15. Informar, por qualquer meio, os responsáveis da 

ESFD sempre que tenha conhecimento da tentativa ou práti-

ca de quaisquer situações ilícitas, do ponto de vista legal ou 

regulamentar, da responsabilidade de qualquer membro da 

comunidade escolar ou exterior a esta.  

  

Subcapítulo 1 - Dever de Assiduidade 
dos Alunos  

  
Artigo 142.º  

Legislação Aplicável  

  

A frequência e assiduidade, as faltas e sua justificação, 

as faltas injustificadas, seu limite e efeitos da sua ultrapassa-

gem, a informação aos pais e encarregados de educação, a 

dispensa das atividades escolar e física, encontram-se regu-

lamentadas na legislação em vigor, nomeadamente na Lei 

51/2012, de 5 de setembro.  

  

Artigo 143.º  

Regime de faltas  

  

1. Para além do dever de frequência da escolaridade 

obrigatória, os alunos são responsáveis pelo cumprimento 

dos deveres de assiduidade e de pontualidade.  

2. Os pais e os encarregados de educação dos alunos 

menores de idade são responsáveis, conjuntamente com 

estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no número 

anterior.  

3. O dever de assiduidade implica, quer a presença na 

sala de aula e nos restantes locais em que se desenvolva o 

trabalho escolar, quer o empenho intelectual e comportamen-

tal adequado ao processo de ensino e aprendizagem.  

4. O controlo da assiduidade é registado pelos docen-

tes responsáveis pelas atividades, competindo à Direção 

assegurar que o mesmo possa ser utilizado, a todo o tempo, 

para fins pedagógicos e administrativos.   

5. São distinguidos anualmente os alunos que, duran-

te o ano letivo, não tenham dado qualquer falta, exceto as 

consideradas apenas para fins estatísticos (cf. art.º 138.º). 

6. Cabe à Escola verificar o cumprimento do dever de 

frequência, comunicando aos Encarregados de Educação a 

assiduidade dos respetivos educandos.  

  

Artigo 144.º  

Falta de Assiduidade  

  

1. A falta corresponde à ausência do aluno a uma aula 

ou atividade de frequência obrigatória ou facultativa, caso 

tenha havido lugar a inscrição, com registo desse facto em 

suporte administrativo adequado pelo(a) Diretor(a) de turma.  

2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há 

lugar a tantas faltas, quantos os tempos de ausência do 

aluno.  

3. Considera-se ausência, a falta de pontualidade.   
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4. Sempre que, de forma reiterada e injustificada, o 

aluno não cumpra com os deveres de pontualidade ou de 

apresentação na aula com o material didático necessário e 

imprescindível à prossecução das atividades escolares, são-

lhe sucessivamente aplicadas as medidas disciplinares de 

advertência, de realização de tarefas e atividades de integra-

ção na escola e de repreensão registada.  

5. Considera-se que o incumprimento dos deveres 

referidos no número anterior é reiterado quando se verificar 

três vezes por disciplina.  

6. A falta de assiduidade injustificada aos apoios 

pedagógicos determina a perda de prioridade na sua fre-

quência. (cf. Doc. 26-Apoios-Comunicação aos EE)  

   

Artigo 145.º  

Falta para Fins Estatísticos 

 

1.  São consideradas faltas para fins estatísticos todas 

as que resultam da ausência do aluno por se encontrar em 

iniciativas inscritas no PAA da Escola.  

2. As faltas para fins estatísticos não impedem o aluno 

de aceder ao Quadro de Assiduidade.  

  

Artigo 146.º  

Falta a Atividade de Avaliação  

  

1. O aluno que faltar a uma atividade de avaliação 

deverá apresentar a justificação e respetivo comprovativo 

junto do(a) Diretor(a) de turma e do professor da disciplina.   

2. Nos casos devidamente justificados e comprova-

dos, deve prever-se um outro momento de avaliação e respe-

tiva preparação.  

  

Artigo 147.º  

Falta de Material Didático  

  

1. Sempre que o material em falta não seja partilhável 

e inviabilize a realização da aula pelo aluno, deverá ser regis-

tada falta de equipamento, equivalente a falta de presença.  

2. As situações que não inviabilizem a realização da 

aula pelo aluno, apesar de criarem dificuldades, devem ser 

tidas em conta no processo de avaliação do aluno, de acordo 

com os critérios de avaliação definidos.  

3. A comparência às aulas, sem o material necessá-

rio, referida no ponto anterior, deverá ser objeto do seguinte 

procedimento:  

a) o professor regista Falta de Material no respetivo campo, 

o que informará o(a) Diretor(a) de turma de que o aluno 

compareceu sem o material necessário à sua correta par-

ticipação nas atividades da aula;  

b) à terceira ocorrência destas, por disciplina, o(a) Diretor(a) 

de Turma convoca o Encarregado de Educação e o aluno 

para uma reunião com o objetivo de lhes dar conheci-

mento da situação e, em conjunto, se procurar a solução 

mais adequada;  

c) independentemente do número de ocorrências, o(a) 

Diretor(a) de turma reunirá o Conselho de Turma se o 

considerar necessário, a fim de se encontrarem estraté-

gias conjuntas de resolução do problema detetado.  

4. Compete ao(à) Diretor(a) de Turma decidir sobre a 

aceitação ou não da justificação apresentada para este tipo 

de faltas.  

  

Artigo 148.º   

Atividades de Recuperação da Aprendizagem e seus  

Efeitos  

  

A aplicação das Atividades de Recuperação da Aprendi-

zagem (ARA), obedece ao estabelecido no Regulamento das 

ARA, elaborado de acordo com os artigos 20.º e 21.º da Lei 

nº 51/2012 de 5 de setembro, nomeadamente quanto ao seu 

objeto, âmbito e calendarização. Regulamento das ARA. (Ver 

Anexo VII)  

  

  Artigo 149.º  

Compensação de Faltas  

  

1. Considerando a necessidade do cumprimento 

obrigatório de um mínimo de assiduidade, os alunos dos 

cursos de educação e formação, dos cursos profissionais e 

dos cursos de educação e formação de adultos, poderão 

beneficiar de estratégias de recuperação que passem pela 

compensação de faltas, desde que estas tenham sido devi-

damente justificadas pelo(a) Diretor(a) de turma ou pelo 

mediador, conforme o caso. 

2. As atividades de compensação de faltas devem ser 

realizadas em espaços adequados e com acompanhamento 

obrigatório de professores, sendo organizadas pelo Diretor(a) 

de turma ou pelo mediador em articulação com o professor 

da disciplina a que se referem. Preferencialmente, as ativida-

des a desenvolver devem ser promotoras da recuperação, 

por parte do aluno ou formando, das matérias lecionadas nas 

aulas a que não compareceu.  
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3. As compensações de aulas são efetuadas com 

base em registos do professor acompanhante, transmitindo-

os ao(à) Diretor(a) de turma ou ao Mediador, que os proces-

sa e arquiva no processo individual do aluno/formando.  

4. Só em casos excecionais, a decidir pelo(a) Dire-

tor(a) de turma ou pelo mediador, poderão ser compensadas 

as faltas injustificadas. No entanto, esta situação implica uma 

penalização, que consiste na realização do dobro do número 

de tempos de compensação em relação ao número de faltas 

injustificadas a compensar.  

  

Subcapítulo 2 - Regime Disciplinar dos 
Alunos  

  
  

Artigo º 150.º  

Infração Disciplinar  

  

Os comportamentos que violem os deveres dos alunos 

previstos no RI e no Estatuto do Aluno que perturbem o 

funcionamento normal da Escola ou da comunidade educati-

va, constituem infração passível de aplicação de medida 

disciplinar corretiva e de integração ou sancionatória.  

  

Artigo 151.º  

Medidas Disciplinares  

  

As medidas disciplinares a aplicar encontram-se previstas 

no Estatuto do Aluno (Lei 51/2012).  

  

Artigo 152.º  

Execução de Tarefas e Atividades de Integração na  

Escola  

  

1. A realização de tarefas e atividades de integração a 

efetuar pelos alunos que tenham sido alvo da aplicação desta 

medida disciplinar corretiva devem ocorrer no recinto escolar, 

interior ou exterior, nomeadamente limpeza dos diversos 

espaços, como salas de aula e outras, apoio na biblioteca e 

noutras áreas funcionais, jardinagem e manutenção de mate-

rial e equipamento.  

2. Outras propostas de atividades poderão consistir 

em:  

a) realização de tarefas em espaços específicos adequados 

ao trabalho a desenvolver;  

b) desenvolvimento de trabalhos escritos subordinados a 

temas como: respeito, disciplina, civismo, cidadania e 

respetiva apresentação pública;  

c) desempenho de atividades específicas referentes à 

própria turma a que o aluno pertence;  

d) participação e/ou desempenho de atividades previstas no 

Plano Anual de Atividades da Escola;   

e) outras consideradas pertinentes pelo(a) Diretor(a) ou pelo 

conselho de turma em cada caso específico.  

3. Quando for o caso, as atividades de integração na 

Escola devem, sempre que possível, compreender a repara-

ção do dano provocado pelo aluno.  

4. A duração destas tarefas, por um período diário 

máximo de uma hora, varia de 3 a 10 dias, por cada medida 

aplicada, podendo estender-se até 20 dias em caso de rein-

cidência.  

5. Todas as tarefas e atividades deverão ser supervi-

sionadas por um responsável.  

6. Para efeitos de concretização, coordenação e 

controlo do cumprimento da medida disciplinar sancionatória, 

o(a) Diretor(a) de turma deve comunicar com o responsável 

pela execução das respetivas tarefas.  

 

 

Artigo 153º  

Comportamentos Sancionáveis  

  

Consideram-se comportamentos suscetíveis de aplicação 

de medida disciplinar sancionatória, os comportamentos 

intencionais que forem praticados dentro do recinto escolar 

ou fora dele em atividades da Escola, e cujas consequências 

- éticas, morais, físicas ou patrimoniais - sejam graves, desig-

nadamente:  

a) ofensas à integridade física de outrem;  

b) roubo, furto ou dano em património escolar ou bens de 

terceiros;  

c) violação do dever de respeito, injúrias, difamação ou 

ameaças;  

d) atos de bullying, racismo, xenofobia e todos os demais de 

discriminação negativa;  

e) consumo, oferta ou comercialização de substâncias 

ilícitas;  

f) perturbação reiterada das atividades letivas e não letivas.  

 

  

Artigo 154.º  

Infrações Graves/Muito Graves  

  

1. São consideradas infrações graves:  

 − reincidência em qualquer das infrações ligeiras;  



Regulamento Interno – 2017/2021  

  

    

Pág. - 38-  ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, Agualva-Sintra  
  

 − entrada e saída da sala de aula aos gritos e empurrões;  

− usar linguagem imprópria (vulgo dizer asneiras);  

− não acatar as ordens;  

− danificar instalações, mobiliário ou material escolar;  

− utilizar qualquer meio multimédia não autorizado pelo pro-

fessor;  

− não cumprir as regras dos diferentes espaços;   

− lutar, correr ou gritar nos corredores e escadarias da esco-

la;  

− provocar conflitos verbais ou físicos com os colegas.   

2. São consideradas infrações muito graves as se-

guintes:  

− reincidência em qualquer das infrações graves ; 

− recusa no cumprimento de qualquer uma das sanções 

aplicadas;  

− roubo ; 

− ofensas verbais a professores/funcionários/colegas;  

− discriminação;  

− provocação/coerção;  

− espalhar rumores ou mentiras; 

− ameaças/Intimidação (pares, professores e funcionários) ; 

− perseguição; 

− violência física; 

− humilhação pública ou privada (SMS, Web, etc.); 

− destruição da propriedade pessoal ou coletiva. 

3. A gravidade da infração será avaliada, casuistica-

mente, mediante a especificidade de cada situação. (Ver 

Anexo VIII)  

  

Artigo 155.º  

Ordem de Saída da Sala de Aula  

  

1. A ordem de saída da sala de aula é uma medida 

corretiva a utilizar pelo professor em situações que, funda-

mentalmente, impeçam o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem.  

2. A ordem de saída da sala de aula determina a 

marcação de falta disciplinar ao aluno, devendo esta ser 

comunicada, com urgência e por escrito, ao(à) Diretor(a) de 

Turma.  

3. Estas faltas são consideradas injustificadas.  

4. Sempre que for dada ao aluno ordem de saída da 

sala de aula, este tem a obrigação de se dirigir ao GIAA 

devendo o respetivo professor definir/determinar, o período 

de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da 

sala de aula, e quais as tarefas que o aluno deve desenvolver 

no decurso desse período de tempo.   

5. Após a aplicação da ordem de saída da sala de 

aula, marcada a respetiva falta disciplinar, o aluno deve 

permanecer no GIAA até perfazer o tempo indicado pelo 

professor (fim do tempo letivo ou do bloco).   

6. Os alunos que, encaminhados para o GIAA, não 

cumpram a ordem determinada, incorrem em medida discipli-

nar sancionatória.   

  

Artigo 156.º  

Uso do Telemóvel e de Outros Equipamentos Tecnológi-
cos em Sala de Aula  

  

1. O telemóvel e outros equipamentos tecnológicos só 

poderão ser utilizados na sala de aula, quando previamente 

autorizados pelo professor e em situações excecionais de 

caráter urgente e privado.  

2. A utilização indevida destes equipamentos origina a 

aplicação de uma das seguintes medidas corretivas discipli-

nares: O aluno será repreendido, oralmente, pelo professor e 

obrigado a desligar e a guardar o telemóvel/ equipamentos 

tecnológicos.  

3. No caso de reincidência, deverá ser participada por 

escrito ao(à) Diretor(a) de turma, sendo o telemó-

vel/equipamento retirado ao aluno e entregue na Direção da 

Escola, juntamente com uma cópia da participação da ocor-

rência, podendo, este material ser levantado apenas pelo 

Encarregado de Educação.  

4. A utilização do telemóvel, durante a realização de 

testes/provas, poderá conduzir à anulação dos mesmos.  

  

Artigo 157.º  

Parcerias e Protocolos no Âmbito da Medida Sancionató-
ria de Suspensão  

  

1. No âmbito das medidas disciplinares sancionatórias 

e nos termos do n.º 5, artigo 28º, da Lei 51/2012, a Escola 

poderá estabelecer parcerias/protocolos para acolhimento de 

alunos sujeitos a medidas de suspensão, nomeadamente 

com associações de bombeiros, associações culturais, recre-

ativas e desportivas e de cariz humanitário, a nível local.  

2. A aplicação desta medida só pode verificar-se por 

acordo entre a Escola, o Encarregado de Educação e as 

entidades públicas ou privadas envolvidas.  

3. Desse acordo deve constar:  
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a) o local onde se executa a suspensão;  

b) os dias de suspensão e o horário que o aluno deve cum-

prir;  

c) as tarefas a desenvolver pelo aluno incluirão a obrigatori-

edade de o mesmo apresentar um relatório no final da 

suspensão sobre as aprendizagens realizadas;  

d) As competências e responsabilidades de cada um dos 

intervenientes no acordo, bem como a sua identificação.  

  

Artigo 158.º  

Responsabilidade Civil e Criminal  

  

A aplicação de medida educativa disciplinar não isenta o 

aluno e o respetivo representante legal da responsabilidade 

civil e criminal por danos causados ao lesado.  

  

Subcapítulo 3 - Regime de Avaliação 
dos Alunos  

  

Artigo 159.º  

Modalidades de Avaliação  

  

1. Os princípios e procedimentos a observar na avali-

ação das aprendizagens e competências estão definidos em 

legislação própria.  

2. A avaliação dos alunos compreende a avaliação 

diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa.  

  

Artigo 160.º  

Procedimentos Avaliativos  

  

1. Os Critérios de Avaliação a utilizar em cada disci-

plina, área disciplinar ou área de formação, são definidos, 

quando se considerar necessário, pelo Conselho Pedagógi-

co, sob proposta do Grupo Pedagógico, em coerência com as 

Normas Gerais de Avaliação da Escola (procedimentos, 

objetos, instrumentos e intervenientes), sendo ratificados pelo 

Conselho Pedagógico e divulgados aos alunos e Encarrega-

dos de Educação no início do ano letivo.  

2. Os documentos supramencionados encontram-se 

disponíveis na página da Escola.  

3. Os alunos devem ser informados, previamente, dos 

conteúdos e objetivos a avaliar em cada teste sumativo.   

4. Os alunos não deverão ser submetidos a mais do 

que um teste sumativo por dia, nem mais de três por semana 

(com exceção de casos pontuais devidamente fundamenta-

dos), sendo calendarizadas na aplicação GIAE.  

5. Os testes sumativos deverão incluir não só as 

cotações de cada questão, como também o registo das clas-

sificações atribuídas.   

6. A classificação dos testes sumativos deve ser 

indicada numericamente e por extenso.  

7. Os testes sumativos devem ser respondidos em 

folhas normalizadas, modelo da Escola. Excetuam-se os 

testes respondidos no próprio enunciado.  

8. Não é permitido o uso de tinta corretora em docu-

mentos para avaliação.  

9. O período que decorre entre a realização dos testes 

sumativos e a sua entrega e correção não deve ultrapassar 

duas semanas, exceto em situações devidamente fundamen-

tadas.  

10. A entrega e correção dos testes sumativos e res-

tantes provas têm de ser feitas pelo professor, na sala de 

aula.  

11. A realização de um novo teste sumativo não pode 

ser efetuada antes de o anterior ser entregue e corrigido.  

12. Sempre que possível, devem os professores inte-

grar na avaliação elementos relacionados com a participação 

dos alunos em atividades extracurriculares.  

13. A ponderação dos elementos de avaliação é da 

competência do professor, respeitando os critérios definidos 

em Departamento aprovados em Conselho Pedagógico.  

14. A decisão final quanto à classificação a atribuir por 

disciplina aos alunos é da competência do Conselho de 

Turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por 

cada professor, as informações justificativas da mesma e a 

situação global do aluno.  

15. Os professores devem prestar informações ao(à) 

Diretor(a) de turma sobre a avaliação dos alunos, sempre 

que possível e necessário.  

16. Os professores devem lançar, atempadamente, no 

programa informático, os elementos de avaliação intercalar e 

de final de período.  

 

Subcapítulo 4 - Reconhecimento do 
Mérito  

 

Artigo 161.º  

Disposições Gerais  

  

1. Compete à Escola reconhecer os alunos, ou grupos 

de alunos, que se distinguem pelo valor demonstrado na 

superação de dificuldades ou no serviço aos outros, pela 

excelência do seu trabalho e pelo acentuado sentido de res-

ponsabilidade. 
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2. Os Quadros de Excelência, de Honra, de Valor e de 

Assiduidade destinam-se a tornar patente o reconhecimento 

de aptidões e atitudes dos alunos ou grupos de alunos que 

tenham evidenciado valor e excelência nos domínios cogniti-

vo, ético, cultural, pessoal e social. 

3. A identificação dos alunos premiados destina-se ao 

reconhecimento público do mérito, pela sua participação em 

iniciativas constantes no PAA da Escola. 

4. As propostas de integração nos respetivos quadros 

são elaboradas no Conselho de Turma de avaliação de tercei-

ro período e carecem de ratificação pelo Conselho Pedagógi-

co. 

5. A distinção será registada no processo individual do 

aluno. 

6. As propostas para os quadros de mérito obedecem 

aos requisitos definidos no Regulamento dos Quadros de 

Mérito. (Ver Anexo IX) 

 
 

Artigo 162.º 

Quadros de Excelência e de Honra 

 
 

Os Quadros de Excelência e de Honra reconhecem os 

alunos que revelam mérito académico em cada ano letivo. 

 
 

Artigo 163.º 

Quadro de Valor 

 
1. O Quadro de Valor reconhece alunos, turmas ou 

outros grupos que revelaram grandes capacidades ou atitudes 

exemplares de superação de dificuldades ou 

que desenvolveram iniciativas ou ações, igualmente exempla-

res, de benefício claramente social ou comunitário ou de 

expressão de solidariedade, na Escola ou fora dela. 

2. A iniciativa das propostas de integração, devidamen-

te fundamentadas, cabe a qualquer órgão ou estrutura da 

Escola. 

 
Artigo 164.º 

Quadro de Assiduidade 

 

1. O Quadro de Assiduidade reconhece os alunos que 

revelaram cem por cento de assiduidade, manifestando com 

isso elevado sentido de responsabilidade. 

2. As propostas de integração são elaboradas pelo 

Conselho de Turma. 

 
Artigo 165.º 

Divulgação Pública 

 
 

1. São elaboradas listas com os alunos que se distin-

guiram e afixadas nos locais próprios da Escola. 

2. São enviadas cartas a todos os alunos que integram 

os quadros de mérito. 

3. Os alunos do 12º ano reconhecidos pelo mérito são 

homenageados, em cerimónia pública, no início do ano letivo 

seguinte, conferindo visibilidade e reconhecimento público ao 

ato. 

 

Secção II - Pessoal Docente 
 

Artigo 166.º 

Legislação aplicável 

 
 

Aos professores é aplicável o Estatuto da Carreira Do-

cente e, subsidiariamente, a legislação geral em vigor na 

função pública. 

 
Artigo 167.º 

Direitos Específicos 

 
Os docentes têm direito a: 

a) obter da ESFD as melhores condições possíveis de 

trabalho e ambiente; 

b) ser informado, em tempo útil, de tudo o que lhe diga 

respeito, bem como de toda a legislação relativa à ativi-

dade docente; 

c) participar em ações de formação, aperfeiçoamento e 

atualização de conhecimentos de acordo com a legisla-

ção em vigor; 

d) dispor de espaços de aula em bom estado de arrumação 

e limpeza; 

e) utilizar todo o material escolar disponível, necessário ao 

desempenho das suas funções; 

f) solicitar o apoio dos órgãos de gestão, dos serviços 

administrativos e dos assistentes operacionais; 

g) não ser interrompido nas aulas, a não ser em situações 

excecionais; 

h) exercer livremente a sua atividade sindical; 

i) participar em iniciativas culturais, recreativas, desportivas 

ou outras realizadas na Escola. 
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Artigo 168.º 

Deveres Específicos 

 
Os docentes têm o dever de: 

a) pautar sempre a sua ação pelos parâmetros do respeito, 

atenção, compreensão e responsabilidade; 

b) manter boas normas de civismo e ter uma correção 

exemplar no trato com os alunos, colegas, funcionários e 

encarregados de educação, bem como com todas 

as pessoas que se dirijam à ESFD; 

c) manter a disciplina, ambiente de trabalho e bom relacio-

namento com os alunos; 

d) registar o sumário e marcar as faltas dos alunos; 

e) não impedir a entrada tardia dos alunos na sala de aula, 

sempre que haja razões justificadas; 

f) promover medidas de caráter pedagógico que estimulem 

o harmonioso desenvolvimento da educação dos jovens e 

adultos, quer nas atividades da sala de aula, quer nas 

demais atividades da Escola; 

g) utilizar estratégias de aprendizagem diversificadas e 

adequadas aos alunos;  

h) sensibilizar os alunos para os princípios e valores defini-

dos na Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeada-

mente, liberdade, solidariedade, tolerância, autonomia, in-

tervenção, civismo, espírito crítico;  

i) intervir sempre que necessário, não se demitindo da sua 

função de educador;  

j) guardar sigilo profissional relativamente aos factos de 

que tenha conhecimento em virtude do exercício das su-

as funções e que não se destinem ao domínio público;  

k) dignificar os cargos que desempenha, exercendo as suas 

funções com o máximo de rigor, zelo e competência pos-

síveis;  

l) comparecer com pontualidade às reuniões para as quais 

seja convocado, preparando-se cuidadosamente para as 

mesmas e tomando parte ativa nelas;  

m) consultar, com frequência, os expositores onde são 

habitualmente afixadas as convocatórias, de forma a to-

mar atempadamente conhecimento delas, bem como de 

outras informações ou determinações;  

n) justificar as faltas segundo os normativos legais;  

o) não alterar a hora e local da aula, salvo em casos exceci-

onais e com autorização da Direção.  

p) dirigir-se para a sala de aula à hora de entrada, devendo 

ser o primeiro a entrar e o último a sair; 

q) ser assíduo e pontual, dando as aulas integralmente, não 

se ausentando da sala de aula antes da hora de saída, 

senão por motivos excecionais;  

r) não autorizar a saída dos alunos durante a aula, salvo 

por motivo urgente e de reconhecida necessidade;  

s) certificar-se, antes de abandonar a sala, de que o quadro 

está limpo e o restante material se encontra desligado e 

arrumado;  

t) não fazer coincidir dois ou mais testes no mesmo dia, 

nem mais do que três na mesma semana;  

u) entregar aos alunos os testes e outros trabalhos classifi-

cados no prazo máximo de duas semanas e sempre an-

tes de terminar o período letivo de aulas. Esta entrega 

deve ser complementada pela correção efetuada com os 

alunos na sala de aula;  

v) comunicar ao funcionário do respetivo piso quaisquer 

danos ou anomalias detetadas na sala de aula;  

w) comunicar ao(à) Diretor(a) de turma, por escrito, qualquer 

falta por motivos disciplinares;  

x) colaborar atempadamente com o(a) Diretor(a) de turma 

nas informações sobre os alunos, a transmitir-lhe periodi-

camente; 

y) observar e colaborar no cumprimento das regras de 

segurança definidas no plano de emergência da Escola;  

z) informar os alunos das regras de comportamento e das 

consequências do incumprimento das mesmas; 

aa)  enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como 

utilizar novos meios de ensino que lhe sejam propostos, 

numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço da 

qualidade da educação e ensino;  

bb) respeitar e fazer respeitar os regulamentos específicos 

dos serviços e instalações que utilizar; 

cc) prestar aos diretores de turma, ou a qualquer órgão 

competente que o solicite, todas as informações acerca 

do comportamento e aproveitamento dos alunos. 

 

Secção III - Pessoal não Docente  
 

Artigo 169.º  

Legislação aplicável  

  

Os respetivos conteúdos funcionais estão estabelecidos 

no Dec. Lei n.º 184/2004, de 29 de julho. 

 

Subsecção 1 – Assistentes Técnicos  
 

Artigo 170.º  

Direitos dos Assistentes Técnicos  

  

Constituem direitos dos Assistentes Técnicos os seguin-

tes:  
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a) ser respeitado por todos os elementos da comunidade 

escolar e solicitar a necessária cooperação no exercício 

das suas funções, nomeadamente no que respeita ao ho-

rário de funcionamento dos serviços;  

b) participar, dentro da Escola, na melhoria das suas condi-

ções de trabalho;  

c) usufruir de um espaço para refeições, vestiário e reuniões 

entre os funcionários;  

d) ter acesso a toda a legislação respeitante a concursos 

externos e internos e outra de interesse para o setor;  

e) conhecer o Regulamento Interno e participar na sua 

elaboração, bem como na do PE;  

f) invocar, individual ou coletivamente, qualquer órgão de 

gestão escolar, de modo a ser ouvido e atendido;  

g) solicitar discrição e eficiência no procedimento legal, em 

caso de processo disciplinar;  

h) reunir, sempre que necessário, com o(a) Diretor(a) da 

Escola por solicitação de pelo menos um terço dos Assis-

tentes  

i) técnicos;  

j) ter direito a segurança dentro do recinto escolar;  

k) ter direito a assistência em caso de acidente no recinto 

escolar;  

l) participar, periodicamente, em ações de formação na 

tentativa de atualização no âmbito das funções que de-

sempenha de acordo com a lei;  

m) intervir e participar construtivamente nas atividades pro-

movidas pelos órgãos de gestão;  

n) usufruir de uma pausa para pequeno-almoço ou lanche 

não superior a quinze minutos;  

o) ver respeitada a confidencialidade dos elementos cons-

tantes do seu processo individual de natureza pessoal ou 

relativos à família;  

p) eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções 

de representação no âmbito da Escola, nos termos da  

q) legislação em vigor;  

r) exercer livremente a sua atividade sindical.  

  

Artigo 171.º  

Deveres dos Assistentes Técnicos  

  

Constituem deveres dos Assistentes Técnicos os seguin-

tes:  

a) tratar com respeito e delicadeza todos os utentes da 

comunidade escolar;  

b) cumprir os horários estipulados, de acordo com a legisla-

ção em vigor;  

c) promover a divulgação da legislação em vigor que diga 

respeito à atividade escolar;  

d) manter-se no local de trabalho, não o abandonando sem 

conhecimento do Chefe de Serviços de Administração 

Escolar;  

e) informar o pessoal docente e não docente de quaisquer 

assuntos de natureza administrativa que lhes digam res-

peito;  

f) conhecer a legislação e quaisquer outras disposições 

relacionadas com as suas funções;  

g) assegurar o funcionamento dos serviços cumprindo as 

tarefas que lhes são atribuídas pelo Chefe de Serviços de 

Administração Escolar;  

h) trazer bem visível o cartão de identificação;  

i) participar na eleição dos seus representantes e prestar-

lhes colaboração;  

j) conhecer e dar informações sobre os vários serviços da 

Escola;  

k) participar por escrito, às entidades competentes, quais-

quer ocorrências negativas surgidas no contexto das re-

lações interpessoais da comunidade educativa;  

l) cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Regu-

lamento, promovendo o PE. 

 

Subsecção 2 – Assistentes Operacionais  
 

Artigo 172.º  

Direitos dos Assistentes Operacionais  

  

Constituem direitos dos assistentes operacionais os se-

guintes:  

a) ser respeitado por todos os elementos da comunidade 

escolar e solicitar a necessária cooperação no exercício 

das suas funções;  

b) participar, dentro da Escola, na melhoria das suas condi-

ções de trabalho;  

c) usufruir de um espaço para refeições, vestiário e reuniões 

entre os funcionários;  

d) ter acesso a toda a legislação respeitante a concursos 

externos e internos e outra de interesse para o setor;  

e) conhecer e participar na elaboração do RI, bem como no 

do PE e no PAA;  
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f) invocar, individual ou coletivamente, qualquer órgão de 

gestão escolar, de modo a ser ouvido e atendido;  

g) solicitar discrição e eficiência no procedimento legal, em 

caso de processo disciplinar;  

h) reunir, sempre que necessário, com o(a) Diretor(a) por 

solicitação de pelo menos um terço dos funcionários;  

i) ter direito a segurança dentro do recinto escolar;  

j) ter direito a assistência em caso de acidente no recinto 

escolar;  

k) participar, periodicamente, em ações de formação para 

atualização, no âmbito das funções que desempenha de 

acordo com a lei;  

l) intervir e participar construtivamente nas atividades pro-

movidas pelos órgãos de gestão;  

m) usufruir de uma pausa para pequeno-almoço ou lanche 

não superior a quinze minutos;  

n) ver respeitada a confidencialidade dos elementos cons-

tantes do seu processo individual de natureza pessoal ou 

relativos à família;  

o) eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções 

de representação no âmbito da Escola, nos termos da le-

gislação em vigor;  

p) exercer livremente a sua atividade sindical.  

  

Artigo 173.º  

Deveres dos Assistentes Operacionais  

  

Constituem deveres dos Assistentes Operacionais os se-

guintes:  

a) tratar com respeito e delicadeza todos os utentes da 

comunidade escolar;  

b) conhecer a legislação e quaisquer outras disposições 

relacionadas com as suas funções;  

c) assegurar o funcionamento das instalações e serviços 

atendendo à distribuição individual de tarefas e de acordo 

com os horários estabelecidos;  

d) não abandonar o seu posto de trabalho a não ser por 

motivos justificáveis devendo sempre comunicar ao cole-

ga mais próximo e, no caso de ausência superior a quin-

ze minutos, também ao Encarregado;  

e) prestar assistência ao setor para o qual tiver sido 

destacado, assegurando-se, diariamente, ao iniciar o seu 

trabalho, da existência do material necessário nas várias 

salas de aula (giz, apagador...) requisitando imediata-

mente ao Encarregado o material em falta;  

f) prestar assistência aos docentes em aulas no seu setor, 

nomeadamente no que diz respeito ao transporte de ma-

terial audiovisual ou outro;  

g) proceder ao registo das faltas dos docentes nos livros de 

ponto e noutros documentos e comunicá-las ao Encarre-

gado dos Assistentes Operacionais, ou a quem o substi-

tuir;  

h) participar obrigatoriamente ao(à) Diretor(a) da Escola 

todas as ocorrências inusitadas no seu posto de trabalho, 

entregando a respetiva participação ao Encarregado;  

i) manter o seu setor, bem como os espaços exteriores 

envolventes, em boas condições de limpeza;  

j) usar de educação e firmeza, não permitindo aos alunos:  

1) consumir substâncias aditivas como tabaco, álcool e 

drogas.  

2) deitar papéis para o chão;  

3) envolver-se em agressões físicas;  

4) entrar ou permanecer nas salas de aula sem a presen-

ça do professor;  

5) usar termos impróprios;  

6) circular nos corredores durante as atividades letivas;  

7) circular no recinto escolar com motorizadas; 

8) subir para o patamar exterior do ginásio ou quaisquer 

outros locais considerados perigosos;  

9) abandonar o local onde vão ter aulas sem sua autoriza-

ção, mesmo após o segundo toque;  

k) estar atento à presença de elementos estranhos na Esco-

la, exigindo a apresentação de identidade a qualquer 

pessoa, sempre que o julgar necessário;  

l) trazer bem visível o cartão de identificação, possuindo 

farda própria;  

m) participar na eleição dos seus representantes e prestar-

lhes colaboração;  

n) conhecer e dar informações sobre os vários serviços da  

Escola;  

o) participar por escrito, às entidades competentes, quais-

quer ocorrências negativas surgidas no contexto das re-

lações interpessoais da comunidade educativa;  

p) cumprir e fazer cumprir as disposições do presente RI, 

promovendo o Projeto Educativo de Escola;  

q) apresentar-se ao(à) Diretor(a) da Escola, no retorno ao 

serviço.  

r) cumprir as tarefas de apoio referidas no artigo 114º.  
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Artigo 174.º 

Coordenador dos Assistentes Operacionais: 

Designação, Mandato e Competências 

  

Constituem competências do Coordenador dos Assisten-

tes Operacionais.  

a) comunicar diariamente ao(à) Diretor(a) as faltas dos 

Assistentes e as soluções encontradas para resolver o 

problema;  

b) informar-se, de manhã, junto do(a) Diretor(a), das 

reuniões marcadas para esse dia e respetivas salas, co-

municando aos Assistentes a realização das mesmas;  

c) fornecer a cada Assistente o material de limpeza ou 

outro que por este lhe for solicitado;  

d) zelar pelo cumprimento, por parte de todos os As-

sistentes, das tarefas que lhes estão atribuídas, nomea-

damente a permanência nos respetivos postos de traba-

lho e limpeza dos mesmos.  

 

Secção IV - Pais e Encarregados de 

Educação  
 

 
Artigo 175.º  

Legislação Aplicável  

  

1. Os pais e encarregados de educação são conside-

rados parceiros privilegiados no âmbito do funcionamento da 

escola, de acordo com os normativos legais em vigor nomea-

damente no que dispõe a Lei 51/2012, de 5 de setembro que 

regulamenta o Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secun-

dário.  

2. Para além das responsabilidades previstas nos 

diplomas supracitados, os pais e encarregados de educação 

dos alunos da ESFD usufruem dos Direitos e obrigam-se aos 

Deveres abaixo discriminados:  

  

Artigo 176.º  

Direitos  

  

Os pais e encarregados de educação têm o direito a:  

a) participar na vida da Escola e nas atividades da APEE;  

b) informar-se, ser informado e informar a comunidade edu-

cativa sobre todas as matérias relevantes no processo 

educativo do seu educando;  

c) comparecer na Escola por sua iniciativa;  

d) colaborar com os professores no processo ensino apren-

dizagem do seu educando;  

e) ser convocado para reuniões com o(a) Diretor(a) de tur-

ma e ter conhecimento da hora semanal de atendimento;  

f) ser informado, no final de cada período letivo, do aprovei-

tamento, comportamento e assiduidade do seu educan-

do;  

g) Participar, a título consultivo, no processo de avaliação 

do seu educando, ou sempre que as estruturas de orien-

tação educativa o considerem necessário;  

h) Articular a educação na família com o trabalho escolar;  

i) Cooperar com todos os membros da comunidade educa-

tiva no desenvolvimento de uma cultura de cidadania, 

nomeadamente através de regras de convivência na Es-

cola;  

j) Ser recebidos na ESFD em sala própria para o efeito, 

num clima adequado à confidencialidade dos assuntos a 

tratar;  

k) Ter conhecimento dos serviços de que os seus educan-

dos dispõem na Escola, bem como dos respetivos horá-

rios de funcionamento;  

l) Consultar o plano individual do seu educando na presen-

ça do(a) Diretor(a) de turma, respeitando a confidenciali-

dade do mesmo;  

m) Ser atendidos pelos órgãos de gestão, sempre que 

o assunto a tratar ultrapasse a competência do(a) Dire-

tor(a) de turma ou, na ausência deste, por motivo inadiá-

vel.  

  

Artigo 177.º  

Deveres  

 

Constituem ainda direitos e deveres dos Pais e Encarre-

gados de Educação os seguintes: 

a) participar no processo educativo dos seus educandos e 

acompanhar o seu percurso escolar nos termos do Esta-

tuto do Aluno e Ética Escolar;  

b) conhecer o Regulamento Interno da Escola e subscrevê-

lo, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e edu-

candos, declaração anual de aceitação do mesmo e de 

compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;  

c) participar, nos termos da lei e do presente RI, no funcio-

namento da ESFD;  
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d) responsabilizar-se pelas instalações, equipamento e 

materiais que lhes sejam disponibilizados pela Escola, no 

âmbito da sua ação;  

e) responsabilizar-se pelas suas atitudes e comportamen-

tos, bem como pelos dos seus educandos;  

f) ressarcir a Escola ou outras entidades e/ou indivíduos de 

quaisquer danos patrimoniais causados por si ou pelos 

seus educandos, de forma dolosa ou negligente, no âmbi-

to das atividades escolares e sem prescindir de outros 

procedimentos previstos na lei e no presente RI;  

g) responder pronta e objetivamente às solicitações que lhe 

forem dirigidas pela Escola, no âmbito do processo edu-

cativo dos seus educandos e/ou necessárias ao funcio-

namento da escola;  

h) informar por sua iniciativa, pronta e objetivamente, a 

Escola de quaisquer dados relevantes para o processo 

educativo dos seus educandos;  

i) promover, no caso do Representante dos pais e encarre-

gados de educação de Turma, reuniões com estes e ser 

porta-voz das suas preocupações coletivas;  

j) respeitar as disposições legais e as previstas neste RI.  

k) acatar, sem prejuízo de reclamação ou recurso, as orien-

tações e decisões emanadas dos órgãos e serviços da 

Escola;  

l) conhecer o plano de acompanhamento pedagógico indi-

vidualizado (PAPI) elaborado pelo Conselho de Turma, 

tendo em vista o sucesso educativo do seu educando no 

ensino básico;     

m) ser eleito para os órgãos previstos na lei;  

n) eleger os representantes para os órgãos da Escola, de 

acordo com a lei. 

  

Artigo 178.º  

Divulgação de Elementos de Informação  

  

1. Salvo decisão judicial, a ESFD fornecerá igualmen-

te os respetivos elementos de informação, nomeadamente 

faltas, aplicação de medidas disciplinares e avaliação, e 

desde que o solicitem por escrito ao(à) Diretor(a) de turma, 

ao(s) progenitor(es) que não seja(m) encarregado de educa-

ção do aluno menor.  

2. Entende-se que não existe impedimento legal à 

transmissão da informação referida no número anterior se 

o(a) Diretor(a) de turma não for informado do facto, compro-

vadamente.  

 

Subsecção 1 – Representantes dos Pais e 

Encarregados de Educação 

 

Artigo 179.º  

Legislação Aplicável  

  

Aos Representantes dos pais e encarregados de educa-

ção da Turma é aplicável a legislação em vigor, nomeada-

mente o Artigo 43.º da Lei 51/2012, de 5 de setembro que 

regulamenta o Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secun-

dário. 

  

 

Artigo 180.º  

Eleição  

  

1. Os Representantes dos pais e encarregados de 

educação de Turma são eleitos no início de cada ano letivo 

na primeira reunião de turma, convocada pelo respetivo(a) 

Diretor(a) de Turma.  

2. Todos os Pais e Encarregados de Educação pre-

sentes na reunião e com educandos na respetiva turma, um 

por cada aluno, são passíveis de eleição.  

3. Após a apresentação dos Pais e Encarregados de 

Educação presentes na reunião, procede-se à votação para 

eleição dos dois representantes de Turma.  

4. Serão Representantes de Turma aqueles que 

obtiverem a maioria de votos.  

5. Perante a situação de apresentação de autopropos-

tas, será dispensada a eleição/votação.  

6. Esta eleição será exarada em ata própria (doc. da 

Direção de Turma) que, depois de lida e assinada, será 

entregue na Direção.  

 

 

Artigo 181.º  

Funções dos Representantes dos pais e encarregados de 
educação de Turma  

 

Após a eleição, o Representante dos pais e encarregados 

de educação deve:  

a) ser um elemento de ligação entre os Pais ou Encarrega-

dos de Educação e o respetivo(a) Diretor(a) de turma, 

promovendo o encaminhamento, por seu intermédio, de 

todos os assuntos com interesse para a Turma que re-

presenta;  

b) disponibilizar um contacto, telefone e e-mail, a todos os 

Pais ou Encarregados de Educação da Turma;  
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c) elaborar uma lista de contactos, telefone e e-mail, de 

todos os Pais ou Encarregados de Educação da Turma 

que representa;  

d) disponibilizar a lista a todos os Pais ou Encarregados de 

Educação da Turma, com os contactos dos Pais ou En-

carregados de Educação que autorizam, expressamente, 

a divulgação dos seus contactos pessoais;  

e) enviar à Associação de Pais a lista com os contactos dos 

Pais ou Encarregados de Educação que autorizam, ex-

pressamente, a divulgação dos seus contactos pessoais;  

f) promover, pelo menos, uma reunião com os Pais ou 

Encarregados de Educação da Turma, em cada período 

escolar;  

g) ser elemento de ligação entre os Pais ou Encarregados 

de Educação e a Associação de Pais;  

h) participar nas reuniões da Assembleia dos Representan-

tes dos Pais ou Encarregados de Educação;  

i) comunicar aos Pais ou Encarregados de Educação as 

deliberações emanadas dos órgãos de Gestão da Escola, 

das Assembleias dos Representantes dos Pais ou Encar-

regados de Educação e da Associação de Pais;  

j) participar nas reuniões dos Conselhos de Turma, devi-

damente fundamentado na opinião dos seus representa-

dos;  

k) proceder à entrega, recolha e posterior encaminhamento 

do boletim de inscrição para a Associação de Pais.  

 

Subsecção 2 – Associação de Pais e Encar-

regados de Educação (APEE) 
 

Artigo 182.º  

Legislação Aplicável  

 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação 

(APEE) é uma entidade sem fins lucrativos que se rege por 

estatutos próprios e pelas leis aplicáveis: Decreto-Lei n.º 

372/90, de 27 de novembro com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de março e Lei n.º 29/2006, 

de 4 de julho  

  

 

Artigo 183.º  

APEE da Escola Secundária Ferreira Dias  

  

1. A Associação de Pais e Encarregados de Educa-

ção da ESFD é constituída pelos pais e encarregados de 

educação dos alunos da Escola que a ela se associem.  

2. Esta Associação pode considerar a ESFD como 

sua sede.  

3. A Direção atribui à APEE uma sala para reuniões 

com espaço de arquivo.  

4. No início de cada ano letivo, a APEE comunica à 

Direção o dia e a hora da reunião ordinária da sua direção. 

5. Para realização da Assembleia Geral, a APEE 

solicita à Direção autorização para utilização das instalações, 

com uma antecedência mínima de cinco dias úteis.  

6. A APEE é responsável por eventuais danos que 

possam ocorrer nas instalações que lhe forem cedidas.  

7. A Direção faculta à Associação:  

a) um expositor, devidamente identificado, destinado à 

afixação de documentação de interesse;  

b) apoio logístico na divulgação e na distribuição de docu-

mentação de interesse para os pais/encarregados de 

educação;  

c) apoio para efeitos de inscrição de associados no período 

de matrículas.  

8. Constituem Direitos da APEE:  

a) participar no Conselho Geral da Escola, órgão no qual 

tem direito de representação;  

b) participar em atividades da ESFD;  

c) colaborar com os órgãos de gestão da Escola para a 

resolução de problemas da vida escolar;  

d) cooperar na organização de atividades de ligação da 

Escola com a Comunidade;  

e) reunir com a Direção, pelo menos com uma periodicidade 

trimestral, podendo realizar-se outras reuniões sempre 

que a Direção ou a APEE o entendam necessário.  

f) pronunciar-se sobre o Projeto Educativo, o RI e o Plano 

Anual de Atividades;  

g) receber ou ter acesso à consulta de toda a legislação e 

documentação que seja do interesse da APEE.  

9. Constituem Deveres da APEE:  

a) estabelecer uma íntima cooperação com a Direção e/ou 

outros responsáveis pela atividade pedagógica;  

b) manter os pais e encarregados de educação informados 

sobre a vida da Escola, nomeadamente através da reali-

zação de assembleias gerais;  

c) proporcionar e desenvolver condições de participação 

dos pais e encarregados de educação na resolução de 

problemas relacionados com a educação;  
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d) colaborar com os órgãos de gestão da Escola para reso-

lução dos problemas da comunidade escolar;  

e) contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das 

relações de convivência entre professores, alunos,  

f) funcionários e famílias;  

g) colaborar na real integração da ESFD na comunidade em 

que se insere;  

h) colaborar na dinamização e realização de atividades 

culturais, desportivas, recreativas e de ocupação dos 

tempos livres dos alunos.  

  

Secção V - Poder Local  
 

Artigo 184.º  

Direitos e Deveres  

  

1. A Autarquia tem o direito e dever de participar no 

Conselho Geral da Escola.  

2. Podem e devem ser estabelecidos protocolos de 

cooperação com a Autarquia (Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia), no sentido do levantamento das necessidades de 

desenvolvimento económico e social, com vista à implemen-

tação de cursos e currículos alternativos que possam ir ao 

encontro dessas necessidades.  

3. Pode a ESFD solicitar cooperação da Autarquia, 

sob a forma de celebração de protocolos, com vista à concre-

tização de projetos educativos.  

  

Artigo 185.º  

 Parcerias e Protocolos  

  

1. A ESFD dispõe-se a favorecer todas as iniciativas 

que promovam o estabelecimento de parcerias e protocolos, 

formais ou informais, com instituições educativas, culturais, 

sociais e desportivas, nomeadamente:  

a) estabelecimentos de ensino regionais, nacionais e euro-

peus (intercâmbios através dos projetos Erasmus +, Só-

crates / Comenius);  

b) pólo do Estabelecimento Prisional da Carregueira;  

c) departamentos governamentais;  

d) autarquias;  

e) organismos empresariais;  

f) outros.  

2. O estabelecimento de parcerias e protocolos é da 

competência da Direção, ouvido o Conselho Pedagógico.  

  

  

  

CAPÍTULO VII - Eleições 
  

Artigo 186.º  

Processos Eleitorais  

  

1. As assembleias eleitorais são convocadas, com a 

antecedência mínima de 30 dias, pelo presidente, em exercí-

cio de funções do órgão a que respeitam ou por quem legal-

mente o substitua. As convocatórias devem mencionar as 

normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação das 

listas de candidatos, hora e local do escrutínio.  

2. As candidaturas são apresentadas até 15 dias 

antes do ato eleitoral e, salvo disposição em contrário, entre-

gues na Direção, que se encarrega de as mandar afixar e/ou 

fazer chegar ao órgão competente.  

3. Ninguém pode figurar em mais de uma lista, sob 

pena de inelegibilidade.  

4. As listas devem conter, para além do nome dos 

candidatos, o respetivo número de identificação civil (bilhete 

de identidade - número, data e arquivo de identificação - ou 

cartão do cidadão) e devem ser rubricadas pelos candidatos, 

que assim manifestam a sua concordância.  

5. Sem prejuízo das atividades letivas as listas candi-

datas dispõem de uma semana para campanha eleitoral, 

devendo esta terminar na antevéspera do ato eleitoral.  

6. A Direção deve providenciar locais para afixação de 

propaganda eleitoral e, a pedido das listas candidatas, com 

pelo menos 48 horas de antecedência, espaço para sessões 

de esclarecimento ou debates.  

7. A campanha eleitoral rege-se pelos seguintes 

princípios:  

a) garantia de liberdade de expressão e de informação;  

b) princípio de igualdade de oportunidades e tratamento;  

c) princípio da imparcialidade e neutralidade dos órgãos de 

gestão da ESFD.  

8. Compete à Direção providenciar as operações 

necessárias à elaboração dos cadernos eleitorais, boletins de 

voto e impresso de ata de apuramento dos resultados.  

9. Dos cadernos eleitorais constam os elementos que 

permitem a identificação dos eleitores, não podendo o mes-

mo eleitor aparecer mais do que uma vez no caderno eleitoral 

respetivo.  

10. Dos boletins de voto constam, de forma clara, as 

designações de todas as listas concorrentes.  
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11. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio 

direto, secreto e presencial.  

12. O pessoal docente e não docente a quem tenha 

sido aplicada pena disciplinar superior a repreensão não 

pode ser eleito ou designado para órgãos e estruturas previs-

tos no presente Regulamento Interno, nos dois, três ou cinco 

anos posteriores ao cumprimento da sanção, consoante lhe 

tenha sido aplicada respetivamente, pena de multa, suspen-

são ou inatividade.  

13. O disposto no ponto anterior não é aplicável ao 

pessoal docente e não docente reabilitado nos termos do 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções 

públicas.   

14. Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção 

disciplinar igual ou superior à da exclusiva competência do(a) 

Diretor(a) não podem ser eleitos ou designados para os 

órgãos e estruturas previstos no presente Regulamento, nos 

dois anos seguintes ao termo do cumprimento da sanção.  

15. Só podem ser eleitos os alunos do ensino secundá-

rio matriculados em todas as disciplinas de caráter obrigató-

rio.  

16. Os resultados dos processos eleitorais para a 

Assembleia e para a Direção produzem efeitos cinco dias 

após comunicação ao Diretor Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEST).  

  

Artigo 187.º  

Mesa da Assembleia Eleitoral  

  

1. No dia anterior ao do ato eleitoral é definida a 

constituição da Mesa da Assembleia Eleitoral, através devo-

tação nominal efetuada em reunião do corpo a que respeita.  

2. A Mesa é composta por um presidente e dois se-

cretários, que correspondem aos três elementos mais vota-

dos.  

3. Devem ainda ser designados dois membros suplen-

tes (por ordem decrescente de votação), para o caso de 

surgir algum impedimento que afete os membros efetivos 

eleitos.  

4. Não são elegíveis para a Mesa da assembleia 

eleitoral os candidatos de qualquer uma das listas concorren-

tes, nem os seus delegados.  

5. Os membros da Mesa devem apresentar-se quinze 

minutos antes do início do ato eleitoral, para se munirem dos 

instrumentos necessários à sua atividade, devendo, caso 

falte algum dos membros efetivos, proceder-se à sua substi-

tuição imediata por um dos membros suplentes.  

6. Compete à Mesa da Assembleia Eleitoral:  

a) dirigir e promover as operações eleitorais (votação e 

apuramento);  

b) fazer a verificação, nos cadernos eleitorais, da qualidade 

de eleitor;  

c) proceder à identificação do eleitor, quando tal se manifes-

te necessário;  

d) registar a votação nos cadernos eleitorais;  

e) fazer o registo das ocorrências;  

f) elaborar a ata de apuramento de resultados;  

g) tomar todas as decisões que sejam necessárias ao regu-

lar funcionamento do ato eleitoral.  

7. Os elementos da Mesa são responsáveis pela 

genuinidade e seriedade dos atos eleitorais;  

8. A atividade da Mesa é fiscalizada por delegados 

das listas concorrentes, indicados por estas no momento da 

apresentação das candidaturas.   

9. Por cada lista concorrente é indicado um delegado 

efetivo e um delegado suplente, podendo os candidatos ser 

também delegados. Os delegados podem apresentar protes-

tos e reclamações, por escrito, à Mesa, que sobre eles deli-

bera, sendo apensos à ata.  

10. Os delegados devem ser ouvidos sobre todas as 

questões que se suscitarem durante o funcionamento da 

assembleia eleitoral.  

11. Para realizar a sua atividade, a Mesa deve estar 

munida dos respetivos cadernos eleitorais, boletins de voto e 

impresso de ata de apuramento dos resultados.  

12. No impresso de ata de apuramento devem constar 

o número de eleitores, o número de votos entrados na urna, o 

número de votos brancos e nulos e o número de votos cor-

respondentes a cada uma das listas concorrentes, devendo 

conter ainda um espaço para registo de ocorrências (irregula-

ridades e reclamações).  

13. Os membros da Mesa e delegados das listas têm 

as suas faltas justificadas como serviço oficial.  

  

CAPÍTULO VIII - Disposições Fi-
nais  
  

Artigo 188.º  

Omissões   

Os casos omissos, no presente RI, são resolvidos por 

disposições especiais a emitir pela Direção, ratificadas na 

subsequente reunião do Conselho Geral.  



Regulamento Interno – 2017/2021  

 ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS, Agualva-Sintra  Pág. - 49- 
  

  

Artigo 189.º  

Divulgação  

  

O RI da ESFD tem as seguintes formas de divulgação:  

a) colocação nos Serviços Administrativos para consulta de 

todos os interessados, não se prevendo a sua afixação 

devido à extensão do documento e à exiguidade de es-

paços adequados;  

b) colocação na Biblioteca da Escola, para consulta de toda 

a comunidade escolar;  

c) colocação nas salas do pessoal docente, não docente e 

de diretores de turma;  

d) distribuição à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação;  

e) distribuição à Associação de Estudantes;  

f) informação aos alunos, de acordo com a legislação em 

vigor; 

g) divulgação na página eletrónica da ESFD. 

  

Artigo 190.º  

Revisão do Regulamento Interno  

  

1. Este documento será revisto ao fim de quatro anos 

de aplicabilidade, salvo determinação em contrário do Conse-

lho Geral ou do Diretor(a).  

2. Sempre que, por imperativos legais, se introduzirem 

alterações a este Regulamento, as mesmas deverão constar 

em adenda ao Regulamento Interno.  

  

Artigo 191.º  

Aprovação e Entrada em Vigor  

  

O presente Regulamento Interno entrará em vigor após apro-

vação pelo Conselho Geral.  

  

Aprovado em Reunião do Conselho Pedagógico em:   

  

A Diretora  

____________________  

(Lina Alves)  

   

Aprovado em Reunião do Conselho Geral em:  

  

A Presidente  

_______________________  

(Agostinha Ramos)  
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